
          

Filmkursus til foreninger, der gerne vil producere levende billede og lyd 

 

Kære medlemmer 

I samarbejde med Kanal Hovedstaden har vi fået en enestående mulighed for at tilbyde jer et kursus i 

filmproduktion. På kurset lærer I, at lave film med udgangspunkt i jeres forening. Filmen kan f.eks. bruges, 

når I præsenterer jeres foreninger for andre, og den kan lægges på jeres hjemmeside eller facebookside. 

Undervisningen tager udgangspunkt i det udstyr, som I har i forvejen, som kan optage film (f.eks. Ipad eller 

anden tablet, smartphone og kamera – droner og videokameraer som f.eks. GoPro er også velkomne ). 

Kurset foregår over 4 kursusgange i januar og marts. Der er 3 gange i Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal 

og 1 gang i Mediehuset København (3 minutters gang fra København H). Derudover er der hjemmearbejde. 

For at få det fulde udbytte af kurset, skal I deltage 2-3 personer fra samme forening. Meget gerne 1-2 

personer med interesse for det tekniske og 1-2 personer med interesse for indholdet. 

Filmene fra kurset sættes sammen til en udsendelse, der vises på Kanal Hovedstaden. 

           

Tilmelding 

I alt 16 pladser. Tilmelding senest d. 1. december til Dorte Damsbo på kontakt@frivilligcentret.dk eller 

Frivilligcentrets telefon 45 89 00 56. Oplys hvilket udstyr I medbringer. 

Kurset er betalt af midler med Kulturstyrelsen. I bedes derfor oplyse navn, telefonnummer, e-mailadresse 

og cpr.nr. ved tilmelding. 

Pris 

Kurset er gratis og for medlemmer af Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal. 

Kursusdage 

Tid Sted Program 

Onsdag d. 7. januar 
Kl. 17-21 

Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal, 
Skovgærdet 4, Holte 

Kursusintroduktion. 
Fra idé til produktion. 
Virkemidler og dramaturgi. 

Lørdag d. 17. januar 
Kl. 10-16 

Mediehuset København, 
Reventlowsgade 14, 3 
1651 København V 
(3 minutters gang fra København H) 

Kameratræning i professionelt tv-studie. 
Indendørs og udendørs optagelser. 
Farver, lys, lyd. 

Lørdag d. 31. januar 
Kl. 10-16 

Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal, 
Skovgærdet 4, Holte 

Redigering. 
Teknisk instruktion. 
Lyd, tale, musik, lovgivning. 

Lørdag d. 14. marts 
Kl. 10-16 

Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal, 
Skovgærdet 4, Holte 

Vi ser de færdige film. 
Distribution (sociale medier, web-tv mv.). 

  


