Programmet for filmworkshoppen d. 6. september kl. 9-15.30
hos Skive Streetsport HAL-A, Bakkedraget 40, 7800 Skive.
Filmworkshop for regionale tovholdere og samarbejdspartnere i forbindelse med Ønskelandet
’Børneåbningen 2017’
09.00 – 09:30 Oplæg: Intro til journalistisk dokumentar. De grundlæggende metoder til at lave et
journalistisk indslag med levende billeder
09.30 – 10.30 Gruppearbejde: Tilrettelæg jeres historie, som skal munde ud i et journalistisk
indslag på 1 minut og 30 sekunder
I skal lave indslagene i grupper a 3-4 deltagere. Det er øvelsesindslag, som vi får ideer til på selve
workshoppen. I behøver ikke forberede noget på forhånd og skal ikke regne med at kunne bruge
indslagene bagefter. Dagen handler om at øve sig, ikke producere færdige film klar til brug
10.30 – 11.00 Oplæg: Optagelse og iscenesættelse. Brug af kamera, lys og lyd. Interviewteknik
11.00 – 12.00 I optager jeres indslag
12.00 – 12.30 Frokost og oplæg om klip
12.30 – 14.00 I klipper jeres indslag
14.00 – 15.00 Alle giver og modtager feedback og lærer af hinandens opgaver
I skal optage filmene på jeres smartphones eller tablets. Filmene skal redigeres på tablets eller
bærbare computere. Bruger I bærbare fra Apple, klipper I med iMovie. Bruger I bærbare med
Windows, klipper i med Movie Maker. Movie Maker kan downloades her:
https://support.microsoft.com/da-dk/help/14220/windows-movie-maker-download.
Husk kabler og strømforsyninger, så I kan overføre film fra smartphones til bærbare og ikke løber
tør for strøm. Ryd også op i hukommelserne på jeres smartphones og tablets, så I ikke løber tør for
plads undervejs i optagelserne af jeres indslag.
Tilmelding pr mail senest 1. september til maria.vandborg@aarhus2017.dk med navn, mail,
afdeling/institution og kommune. I er meget velkomne til at komme 3 personer fra hver
kommune, så vi håber, at I vil dele programmet med flere i jeres arbejdsgruppe og blandt
kommunikationsfolk hos jer. Jeg har allerede modtaget tilmeldinger fra flere, og I er ligeledes på
maillisten og modtager programmet.
Vi glæder os til at se jer.

