AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE
KORTFILM I AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE

Aarhus Billed- og Medieskole tilbyder et praktisk kortfilmforløb for 5.-10. klassetrin, over 3 dage. Filmteorien indbygges i
praktiske øvelser, der starter helt enkelt med få sekunder ad gangen – små gyldne øjeblikke – som gradvis udvides med
flere filmfaglige teknikker, og ender med en lille “svendeprøve” på ca. 1 minut.

Tidspunkt

Forløbet strækker sig over 3 dage á 4 timer. Alle dage kl. 8.55-13. Korrigerede tidspunkter (aht. jeres transport) kan
aftales med underviseren.

Forberedelse

Klassen får tilsendt vejledning i at dele hold hjemmefra, med udgangspunkt i holdfunktioner som: instruktører, fotografer,
assistenter og skuespillere. En udfyldt skabelon sendes retur inden forløbet. Derudover kræves ingen filmfaglig forbereredelse. Eleverne skal ikke medbringe udstyr, da workshoppen er baseret på vores iPads og bestemt software.

Hos os

1. dag – Øvelser
Eleverne introduceres til at arbejde effektivt sammen som filmhold gennem små filmøvelser, hvor de skriver, optager og
redigerer lidt ad gangen. Dette foregår med vores iPads, med løbende konstruktiv feedback. De lærer om magien og
fortællingen i hvert klip, om sammenhæng og dramatisk spænding og de afprøver filmiske virkemidler.
2. dag – ”Svendeprøve”: forberedelse og optagelse
Hvor den første dag er eksperimenterende, er de to sidste dage fokuseret på eet grundigere filmprojekt. Ud fra første
dags erfaringer skriver og forbereder eleverne et lille helstøbt manuskript, fordeler funktioner, finder locations osv. inden
frokost. Efter frokost og fælles produktionsmøde går hvert hold ud og optager filmen efter deres manus.
3. dag – Redigering
Eleverne redigerer gårdsdagens optagelser, delt op på flere computere. Der er fokus på at få fortællingerne til at fungere
så godt som muligt. De øver både filmklippehåndværk, laver titler og credits, og redigerer filmens lyd. Dette arbejde
foregår på vores stationære iMac-computere, der har flere muligheder.
Det færdige produkt
Efterfølgende får klassen de færdige film leveret til download via Internettet, så I kan arrangere premierer i klassen, ved
forældrearrangementer el.lign.

“Oooog VÆRSGO!”

