Kompendium
Seniorkursus Vork Påske 2014
Gruppe 9: ACTION!: The Movie
Beskrivelse af gruppen
I denne gruppe bliver deltagerne smidt ud i et action eventyr hvor de med hjælp fra et
kamera fortæller en historie. De planlægger enkelte scener ud fra en overordnet ramme i
form at et manuskript og bygger videre inden for denne ramme.
Det kommer igennem alle dele af filmprocessen og lærer bådekamerateknik og special
effects.

Formålet med gruppen
Deltagerne i denne gruppe har arbejdet med at skabe film. De har arbejdet med
sceneopsætning, filmteknik og klippeteknik. Udover dette har deltagerne arbejdet med
idéudvikling og kreative løsninger til at lave special effects, så de nemt kan bruges hjemme i
kredsen.
Deltagerne fik i starten i kurset udleveret et overordnet manuskript og har ud fra dette
udarbejdet detaljerne i hver enkelt scene. De har arbejdet med hvilke vinkler, der giver de
bedste scener og hvordan man med simple midler kan lave en film fyldt med special effects.

Instruktører
Sigrid Andersen – sigrid-andersen@ofir.dk
Mark Pressmann – markpresmann@gmail.com
Peter Randorff Larsen – peterrandorff@gmail.com
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Aktiviteter
Overordnet program over ugen
Deltagerne kommer igennem 3 forskellige moduler med en teknisk grundundervisning.
Derefter bliver tiden brugt på delvist at planlægge og filme scenerne. Til sidst bliver filmen
samlet i videoredigerings programmer.

Heroes Journey og Berettermodellen
Formålet for denne aktivitet er at give deltagerne et kort overblik på hvordan en film bygges
op i forskellige dele.
Materialer:
 Markeringsbånd
 Ting der symbolisere de forskellige punkter i historien.
Deltagerne skal holde fast en lang rød markeringsbåndstråd. De følger tråden imens
instruktøren/lederen fortæller den historie som de skal forstå. For hver punkt i historien
ligger der en fysisk genstand som symbolisere det der overordnet skal ske i dette punkt i
filmen.
Der drages også paralleller til berettermodellen som de måske kender fra
danskundervisningen i skolen.











BANG!
Info
Kaldet!
Skubbet henover dørtærsklen
Sjov og spas
Død og genfødsel - Åbenbaring
Transformation
Lærdom
Klimaks
Udtoning

(anslag)
(præsentation)
(uddybning)
(point of no return)
(konflikt optrapning)
(konflikt optrapning)
(konflikt optrapning)
(konflikt optrapning)
(konfliktløsning)
(Udtoning)

Al den teori der bliver brugt i dette modul har deltagerne fået udleveret i en lille folder.
[Bilag 1: Håndbog i filmproduktion]

Stuntøvelser
Kameravinkler, Billedbeskæringer og storyboards
Deltagerne får igennem teori en grundviden omkring kameravinkler og hvordan man
forbereder og i filmer en scene.
Materialer:
 Videokamera
 Tv/projektor til direkte gengivelse af videomateriale
 A/V Kabler til direkte gengivelse af videomateriale
 Papir og blyanter
Instruktøren/lederen forklarer med hjælp fra videokameraet og skærmen hvordan man
dækker en almindelig dialogscene. Deltagerne får konkret vist de forskellige
billedbeskæringer og hvordan de ser ud i sådan en scene.
Deltagerne får også vist hvordan der er en sammenhæng i hvordan man klipper en scene og
hvilke dele af scenen man dækker.
Deltagerne får af vide at de både skal tage nære billeder og totale billeder når de dækker en
scene. Ligeså får de fortalt 180 grader reglen og hvordan den er yderst vigtig når man dækker
en scene.
Deltagerne gennemfører herefter en planlægning af en scene ved at tegne og skrive i
punktform hvordan de bedst dækker scenen.
Al den teori der bliver brugt i dette modul har deltagerne fået udleveret i en lille folder.
[Bilag 1: Håndbog i filmproduktion]

Special effekts – blod og skud

Videoredigering – klippeteknikker
Deltagerne lærer at tage de videoklip de har lavet og sætte dem sammen til en filmsekvens.
Materialer:
 Mac computere med iMovie Software
 En projektor
 Internetadgang
Deltagerne får et oplæg omkring hvordan man konkret bruger Videoredigeringsprogrammet
iMovie. De får af vide hvordan de finder musik og lydeffekter og hvordan de sætter disse
sammen til at endelig filmsekvens.
Deltagerne bliver delt ud i 4 hold hvor de hver får en mac computer hvor de skal klippe hver
deres scene af filmen. Efter at de har klippet deres sekvens sammen bliver de fire hold sat
sammen til 2 og de får til opgave at sætte deres enkelte scener sammen. Til sidst bliver de nu
2 sekvenser samlet i en endelig film og der evalueres på den endelige film og rettes detaljer.

Gode links til klipning og andet
Billedebeskæring og kameravinkler:
http://www.filmlinjen.dk/Public/HowTo.aspx?articleid=698
Gratis videoredigerings programmer:
Apple (iMovie):
https://www.apple.com/mac/imovie/
Windows (Movie Maker):
http://windows.microsoft.com/da-dk/windows-live/movie-maker
Lydeffekter:
http://www.findsounds.com/
https://www.freesound.org/browse/tags/sound-effects/ (kræver login)
Musik:
http://incompetech.com/
http://ccmixter.org/
http://www.jamendo.com/en/welcome

Bilag 1 – Håndbog i Filmproduktion

Sådan planlægges
og ﬁlmes en scene:
1. Storyboard
Tegn - Fortæl - Visualiser

ACTION!
THE MOVIE

2. Skud liste
Planlæg i punktform.

af___________
3. Film
a. Opstil kamera
b. Øv med skuespillere
c. STILHED PÅ SETTET!
KAMERA KØRER!
ACTION!
d.CUT!
e. Gentag scenen.

En håndbog i filmproduktion

Gentag punkt 3 for hver t skud
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Gode råd når man ﬁlmer en scene:

"

- Sørg altid for at have både nære

"

vinkler og totale vinkler

- Film hele scenen fra alle vinkler!
Hvis man går ud til højre
skal man komme ind fra venstre

- Hold kameraet i ro!
- Hvis du ikke holder kameraet i ro så
øv dig på kamerabevægelsen
mange gange!

- Sørg for at der altid er godt med lys
på det du vil ﬁlme.

- Hav altid lyset i ryggen, ﬁlm ikke
mod lyset.

- Lyd er vigtigere end du tror!
HUSK!
180 grader reglen!

"

Tag scenen om hvis lyden er dårlig!

