VIDEO VIDEO
04.07.21 – 10.07.21
Et praktisk filmkursus, hvor du lærer at gøre det selv – bedre.

PROGRAM
På dette praktiske filmkursus kan du lære at lave korte og interessante små film. Bliv
skarpere på, hvad det kræver at lave en god fortælling i en helt kort video. Lær
betydningen af idéudvikling, manuskript, planlægning, billedkomposition, lyd og
redigering.
De første dage vil der være oplæg og konkrete, praktiske øvelser. Derefter står den på
selvstændigt arbejde med et selvvalgt projekt og individuel vejledning.
På programmet er også inspirerende foredrag om film og andre typer fortælling
gennem levende billeder.
Når ugen er slut, har du lavet en lille video på 2-3 minutter. Enten har du allerede en
idé, du selv kan realisere på kurset, eller også finder du på noget undervejs. Vi hjælper
dig hele vejen fra idé til færdigt produkt.
Kurset kan være relevant for dig, der vil lave (bedre) videoer til en forening, en
youtube-kanal, din personlige hjemmeside eller sociale medier, til privat eller
kommerciel brug.
Bemærk: Dette er ikke et ugekursus i at klippe video. Der er en enkelt dags
klippeworkshop opdelt efter niveau. Kontakt kursusleder Ditte Svane ved uddybende
spørgsmål vedrørende redigeringsdelen.
Dagsrytme
08.00 Morgenmad - 08.45 Morgensamling - 12.15 Frokost - 18.15 Aftensmad
Der er formiddags- og eftermiddags- og aftenkaffe hver dag.

Ret til ændringer forbeholdes

PROGRAM
Søndag d. 4. juli
15.00-17.00
Ankomst og indkvartering. Kaffe i spisesalen.
17.00-17.45
Rundvisning ved højskolelærer Ditte Svane
19.30-21.00
Velkomst og introduktion ved kursuslederne Joshua Sheridan og
Ditte Svane.

Mandag d. 5. juli
09.30-12.00
Oplæg og workshop om dramaturgi. Hvad er en god historie?
Hvad fanger – og fastholder - vores opmærksomhed?
Praktisk arbejde med idéudvikling.
14.00-16.00
Workshop med selvstændigt praktisk arbejde: Manuskript og
storyboard.
Individuel hjælp med software/hardware med henblik på
16.00-17.00
klippeworkshop.
Foredrag til inspiration: ”Fortæl kort – fortæl enkelt”. Filmlærer
19.30-21.00
Ditte Svane viser kortfilm, der på kort tid og ofte med få midler
fortæller en klar historie.

Tirsdag d. 6. juli
09.30-12.00 Introduktion til redigering og inddeling i grupper efter niveau.
Mulighed for at lære Final Cut/Premiere Pro. Start fra bunden eller kom
videre med det, det, du allerede kan. Vi stiller materiale til rådighed, hvis du
ikke har videomateriale med hjemmefra.
14.00-16.00 Arbejd videre med din idé med hjælp og vejledning fra kursuslederne.
19.30-21.00 Inspirerende oplæg ved ekstern foredragsholder: Endnu ikke fastlagt.

PROGRAM
Onsdag d. 7. juli
09.30-12.00 Oplæg om billedkomposition. Find ud af, hvor vigtigt det er at tage
stilling til placering, det gyldne snit, overgange, farver og bevægelse.
Praktisk øvelse.
14.00-16.00 Fremvisning og feedback
19.30-21.00 Foredrag til inspiration: ”Viralfilm og reklame” – Ditte Svane viser klip
fra videoproduktion til kommerciel brug.

Torsdag d. 8. juli
09.30-12.00 Arbejde med eget projekt. Du filmer, klipper og får individuel
vejledning.
14.00-17.00 Selvstændigt arbejde med vejledning fra kursusledere.
19.30-21.00 Fri aften. Mulighed for sangtime eller selvstændigt arbejde.
Fredag d. 9. juli
09.30-12.00 Arbejde med eget projekt og sidste feedback
14.30
Premiere på færdige filmprojekter med feedback
18.30
Festmiddag
Lørdag d. 10. juli
08.00 – 09.00 Morgenmad og derefter afrejse.

PROGRAM
Ditte Svane er filmlærer og linjefagsleder på Askov
Højskole. Hun er cand. mag. i dramaturgi og desuden
uddannet manuskriptforfatter. Hun har skrevet manuskripter
til kortfilm og formidlingsfilm, været manuskriptkonsulent og
arbejdet med formidling på mange forskellige platforme.

Joshua Sheridan er uddannet fra København Film- og
Fotoskole og er i gang med at dygtiggøre sig til at blive
optaget som filmfotograf på Den Danske Filmskole. Han
arbejder freelance som bryllupsfotograf og har lavet en hel
del kortfilm. Desuden er han tidligere elev på højskolen.

FAKTA
KURSUS

Video Video

DATO

04.-10. juli 2021

STED

Askov Højskole

PRIS

4.950,- kr.
Prisen er inkl. ophold,
undervisning, foredrag og
ture, sengetøj, linned og
håndklæder. Mulighed for
enkelt-/dobbeltværelse
med eget bad/toilet mod
tillæg.

ANTAL

Max. 30 deltagere.

PROGRAM

Detaljeret program findes
ligeledes under
”KORTE KURSER” på
www.askov-hojskole.dk

MEDBRING

Kamera / kameratelefon,
eventuelt stativ. Bærbar
computer, du kan klippe
på (ikke iPad, tablet eller
en meget gammel
computer). Medbring
udstyr, du kender, og
husk opladere.
Du kan medbringe
videomateriale filmet på
forhånd (valgfrit).

KURSUSLEDERE

Ditte Svane
Joshua Sheridan

PRAKTISK INFO
Du ventes til Askov Højskole søndag
d. 4. juli mellem kl. 15-17.
Alle intercitytog standser i Vejen,
hvorfra der er 3 km til højskolen.
Der er mulighed for at blive hentet på
stationen kl. 15:00 – se tilmelding.
Vi henviser i øvrigt til:
VTS Taxi, tlf. 74 54 28 70
Prisen for ophold, undervisning,
foredrag og ture kr. 4.950
(enkeltværelse med håndvask).
Ønskes der enkelt-/dobbeltværelse med
eget bad og toilet tillægges prisen
kr. 500. (Kryds af på tilmeldingen.
Vi kan dog ikke garantere ønsket bliver
opfyldt).
Når der fra Askov Højskole foreligger
bekræftende svar på tilmeldingen,
opkræves samtidig et indmeldelsesgebyr på 500 kr., der fratrækkes den
endelige kursuspris.
(Indmeldelsesgebyret er et administrationsgebyr og udgør de 500 kr.).
Indmeldelsesgebyret betales ikke
tilbage ved afbud.
Ved afmelding mindre end 3 uger før
kursusstart, sker der ikke
tilbagebetaling. Hvis du ikke er dækket
ved afbestilling gennem dit
forsikringsselskab eller lignende, kan vi
tilbyde en afbestillingsforsikring
gennem Europæiske Rejseforsikring.
Afbestillingsforsikringen koster 6,25 %
af opholdets pris og skal bestilles
sammen med opholdet.
Kurset slutter lørdag den 10. juli efter
morgenmad (kl. 08.00 – 09.00). Afgang
med taxi/bus kl. 09.20 fra højskolen til
Vejen Station.

TILMELDING (Udfyldes nemt på www.askov-hojskole.dk)
KURSUS
DATO
NAVN
ADRESSE
CPR.NR.

TLF.NR.

E-MAIL
KOMMUNE
Enkeltværelse med håndvask kr. 4.950,Enkeltværelse med bad/toilet kr. 5.450,Dobbeltværelse med bad/toilet kr. 5.450,Ønsker at bo på dobbeltværelse med:

Vegetar
Ønsker afhentning på stationen – Kun kl. 15:00
Ønsker afbestillingsforsikring
DATO

UNDERSKRIFT

Tilmeld dig digitalt – det er nemt og du sparer samtidig porto – klik ind på:
www.askov-hojskole.dk/korte-kurser.dk
Tilmelding pr. brev sendes til: Askov Højskole – Maltvej 1, Askov – 6600 Vejen.

Maltvej 1, Askov – 6600 Vejen – Tlf. +45 76 96 18 00
info@askov-hojskole.dk – www.askov-hojskole.dk

