Rold Skov Filmfestival 2010
Nordic Wildlife Film Festival 2010

Workshop for naturfilm

3. og 5. september i Kinorevuen og Rold Skov
(arrangeret af Dansk Naturfilmforening i samarbejde med Norsk
Naturfilmforening og Naturfilmarna, Sverige)

Fredag den 3. september 2010:
Workshop, del I i Kinorevuen, Skørping kl. 18-23
Kl. 14.00 – 17.00

Mulighed for guidet tur i Rold Skov
(skal reserveres i forvejen)

Kl 18.00:

Middag

Kl. 19.00 – 21.00

Manuskript, fortælleteknik og fortællestil

•

Filminstruktørerne Adam Schmedes, Ulf Jonasson og Arne Nævra
giver eksempler på, hvordan man bygger en naturfilm op.
Hvordan bygger man et manus op, skal man arbejde alene eller
finde en sparringspartner.
Hvilken type fortælleteknik og fortællestil passer til min film

Kl. 21.00
”Wild Wonders of Europe - special”
• Staffan Widstrand, manden bag Europas største satsning inden for
naturfotografi og –video giver deltagerne en speciel introduktion til
projektet.
Kom med bag kamera og kulisser og spørg Staffan om detaljerne.
Kl. 22.00:

Socialt samvær og netværk

(Lørdag den 4. September afholdes Rold Skov Filmfestival kl. 10-18
i Kinorevuen og ”Film i Skoven” kl. 20.30 -00.30.)

Søndag den 5. september kl. 09-17:
Workshop del II og III på Skillingbro Naturskole i Rold Skov
Kl. 09.00 Workshop del II:
Manuskript, fortælleteknik og fortællestil
(Manus, berättarteknik och berättarstil)
med Adam Schmedes (DK) og Arne Nævra
(N)
To af Skandinaviens bedste naturfilm-instruktører fortæller om og viser
eksempler på, hvordan de opbygger naturfilm, der kan fange publikum uden
at gå på kompromis med seriøsiteten.
• Du får grundlæggende viden om at opbygge et manus – alene eller
i samarbejde med en kollega.
• Du får viden om, hvordan du planlægger og optager de uundværlige dækbilleder, der er forskellen på en god og en dårlig film.
• Du får eksempler på, hvilke typer af fortælleteknik du kan anvende
til at fortælle om naturen i levende billeder.
• Vi skal også se på forskellige typer fortællestil. Er der forskel på
dansk, norsk og svensk fortællestil – og hvordan adskiller de sig
fra amerikansk og britisk fortællestil.

Kl. 12.30 – 13.30 Frokost (lunch)
Kl. 13.30 – 17.00 Workshop del III:
Praktiske sessioner med kamera og pc
1. Ulf Jonasson – at filme fra skjul (gömsler) og at filme om natten.
Hvilket udstyr kan du anvende, og hvordan (hur) anvendes det.
2. Armin og Birgitta Mück – at filme i og under vandoverfladen
(vattenytan).
En specialitet som kan anvendes af alle for at skabe ekstra dimensioner i
billedfortællingen (bild-berättelsen).
3. Adam Schmedes og Torben Jensen – manusværksted og dækbilleder.
Lær mere om at skrive en professionelt manus – og lær om, hvordan du
tænker dækbilleder ind allerede i manus-fasen.
4. Niels Fabæk m.fl. - HD-video med SLR-kamera er en ny mulighed. Tip,
tricks og erfaringsudveksling

Tilmelding (påmelding, anmälan) til workshop:
Tilmelding til workshop foregår på mail til:
Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter/Dansk Naturfilmforening
projektleder@roldskov.info
Ved tilmelding:
Skriv om du ønsker session 1, 2, 3 eller 4 i Workshop del III og også gerne
alternativ session.
Skriv også om du ønsker at være med på guidet tur i Rold Skov fredag den
3. September.
Har du spørgsmål (frågor) kontakt Uffe på mail eller +45 23 33 50 88
Efter tilmelding får du mere information om betaling, program etc.

Workshop - priser:
Workshop fredag den 3. og søndag den 5. incl. to overnatninger på Rebild
Vandrerhjem og mad fredag og søndag
2000,- DKK
For medlemmer af Dansk Naturfilmforening, Norsk Naturfilmforening og
Naturfilmarna, Sverige er prisen
1333,- DKK
Hvis (om) du vil deltage i Rold Skov Filmfestival og Film i Skoven (Film i
Skogen) den 4. September er samlet pris 2225,- DKK (1558,- DKK for
medlemmer).

Begrænset deltagerantal:
Max. 25 deltagere.

Deadline for tilmelding:
Mandag den 16. august 2010
Workshoppen får økonomisk støtte fra Nordisk Kulturfond

Læs mere om workshop og filmfestival på www.roldskovfilm.dk
Se også:
Dansk Naturfilmforening www.naturfilmforening.dk
Norsk Naturfilmforening www.naturfilmforeningen.no
Naturfilmarna www.naturfilmarna.se

