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formål 

Titel 

09/Remake en reklamefilm 

Ændret 

14.08.2015 

Location 

Studiet + workshoppen 

Fælles start i studiet. 

Udstyr 

4 kameraer (studiet) + stativer + DVD-
afspiller + lærercomputer (studiet) 

9 Macs (inkl. lærercomputer) med 
opstartede projekter (workshop)  

2 firewire-kortlæsere + høretelefoner + 
Ekstern harddisk + lærercomputer & 

storskærm (workshop) 

Materialer 

DVD: FILMKLIP: ”Be Kind Rewind”  (dvd) 29:54 - 

”09: Remake en film” på Macs i workshoppen 

1 horn-lyd til at stoppe aktiviteter, filen ligger på computeren i studiet 

1 kreativ kasse: Farver, karton, sakse, legetøj, papir, stof  

4 tomme kurve til hver production design gruppe 

1 ”Cutting Edge” med danske tekster (dvd) – De 20 første minutter 

09/Remake en reklamefilm/handout aktivitet 1 (1 til hver gruppe, max 4 grupper) 

09/Remake en reklamefilm/handout aktivitet 2a (1 til hver gruppe, max 4 grupper) 

09/Remake en reklamefilm/handout aktivitet 2a bilag (50 stk.) 

09/Remake en reklamefilm/handout aktivitet 2b (1 til hver gruppe, max 4 grupper) 

09/Remake en reklamefilm/handout aktivitet 3 (1 til hver gruppe, max 4 grupper) 

09/Remake en reklamefilm/handout aktivitet 4 (1 til hver gruppe, max 8 grupper) 

09/Remake en reklamefilm/dagen kort (mailes til læreren) 

Dagen kort ligger på Mac i workshoppen 

Overordnet målsætning 

 at give eleverne indsigt i at fortælle i billeder 

 at give eleverne lyst til at udtrykke sig visuelt 

 at give eleverne redskaber til at analysere en film 

 at give eleverne overblik over processen at lave en film 

 at give eleverne indblik i redigering af film 

Fokus på 

 forskellige processer inden for filmproduktion 

 filmiske virkemidler 

 at elevernes leg med film kan sættes i en professionel ramme  
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program 

Dagens program 

Tid Aktivitet Indhold Materialer 

9.30 – 9.40 Goddag / intro / 

Oplæg 

Intro til alarmen: Alle 

elever er på skole-
gangen og skal løbe 

ind i kirken ved alarm.  
Resten af intro foregår 

stående. De proffe 
præsenterer sig selv 

NB: Når dagen 

skitseres, understreges 
det at arbejdstempoet 

vil være højt 

Oplægs-reklamer vises 

alarmlyde + 

reklameeksempler 

computer på 

storskærm 

9.40 – 10.15 Idéfase Eleverne fordeles på 
fire hold, der hver har 
base i en tilfældig 

location i studiet 

Materialer placeres i 

klasselokalet 

NB: den proffe skal 
sørge for at tidsbe-

grænsningerne fra 
handoutene overholdes 

vha. alarmen 

Location vælges efter 
først-til-mølle 

princippet 

Eleverne samles i 

kirken og hver gruppe 
pitcher deres ide 

Handout aktivitet 1 

Kreativ kasse: 

Farver, karton, sakse, 

legetøj, papir, stof,  

Æggeur 

10.15 – 10.45 Storyboard + 
Production design 

Hver gruppe deles i to. 
Den ene del tager sig 
af storyboard, mens 

den anden tager sig af 
production design.    

Handout aktivitet 
2a+bilag til 2a 

Handout aktivitet 2b 

Kurv/kasse til hver 
pro. design gruppe 
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   program 

Tid Aktivitet Indhold Materialer 

10.45 – 11.00 Mini- 

kamerakursus 

Kun det mest basale: 

Start/stop, nær/total, 
forkant/bagkant på 

optagelsen m.m. 

Kameraet kører som 
udgangspunkt på fuld 

automatik. 

Der er ikke brug for 

lyssætning. 

4 kamerasæt (uden 

lyd) + stativer 

11.00 – 11.50 

 

Optagelse Optagelserne foregår 

på den/de location(s) 
gruppen har valgt 

Handout aktivitet 3 

 

11.50 – 12.00 Oprydning + load 
af materiale 

Mens eleverne rydder 
op, superviseret af 
læreren, loader de 

proffe materialet til 
maskinerne 

8 Macs, med 
opstartede projekter 

2 kortlæsere 

12.00 – 12.30 Frokost 

12.30 – 12.50 Cutting Edge for 

Dummies 

Eleverne ser Cutting 

Edge Light 

De proffe kopierer 

materialet til de 
resterende maskiner, 
og lægger lydklip i 

timeline 

Cutting Edge  

Ekstern harddisk 

12.50 – 13.05 Lyn FCP-kursus Kun det mest basale 

for at kunne sætte klip 
sammen (knap-kursus) 

Lærercomputer + 

storskærm 

13.05 – 14.00 Klip De proffe hjælper med 
at sætte skilte på. 

Når filmene er færdige 
samles de på den 
eksterne harddisk 

Handout aktivitet 4 

Macs + høretelefoner 

+ splitstik 

Ekstern harddisk 

14.00 – 14.30 Premiere + 
kommentarer 

 
 

Dagen kort 

Filmene afvikles fra 
lærer-computeren og 

filmene kommenteres i 
plenum 

Dagens faglige fokus 
gennemgås. 

Lærercomputer + 
storskærm 

 
 

Dagen kort (ligger på 
Mac) 

 


