INVITATION:
”Lockdown i Danmark - fortæl Danmarkshistorie i børnehøjde”
POV – Børn og Unge skaber Film og Filmby Aarhus har indgået et samarbejde med BUSTER
Filmfestival, Nationalmuseet, DR, Det Danske Filminstitut m.fl. om at give børn og unge i hele
Danmark mulighed for at fortælle deres historier om, hvordan livet er under coronakrisen - med
små dokumentarfilm hjemmefra og i skolen.
Vi håber, at I finder projektet så interessant og fagligt relevant, at I har lyst til at inddrage projektet i
jeres online undervisning og undervisning i skolen de kommende uger. Vi estimerer, at eleverne
kan producere en 2. minutters dokumentarfilm på mellem 4-6 lektioner.
Målgruppen for POV’s filmprojekt er 4.-10. klasse. BUSTER’s udspil går ned til de 6-årige, derfor
har vi valgt at vinkle dokumentarfilm opgaven på en lidt anden måde, end BUSTER’s invitation
lægger op til. Dette er sket efter aftale med BUSTER.
Vi har produceret vores egen instruktionsfilm til eleverne hjemme fra stuen. Den viser, hvad
eleverne skal gøre, hvis de laver deres
dokumentarfilm hjemmefra. Se instruktionsfilmen på
https://vimeo.com/409784258.
Vi har også udarbejdet en elev-guide med den
vigtigste info om projektet - både hvis de laver
dokumentarfilm hjemmefra og i skolen.

Elevernes film kan deltage i to konkurrencer:
1. En SkoleTube konkurrence for alle
deltagende skoler: Vinderfilmen udløser en
biograftur for hele klassen med sodavand og
popcorn.
2. En BUSTER konkurrence: De udvalgte film
bliver samlet i en dokumentarfilm og vist på
BUSTER Filmfestival i København til efteråret.
Derefter overgår filmen til Nationalmuseets
samling og vil blive vist på DR. Vinderfilmen
vinder et filmlejrskoleophold for klassen under
Buster Filmfestival til efteråret 2020

Krav til elevernes film:
•
•
•
•

Tema: Coronakrisen/lockdown – fortæl og vis din historie om livet under en pandemi, så
fremtiden kan lære af de børn og unge, som oplevede det her i 2020.
Genre: Dokumentar
Varighed: Ca. 2 min.
Dogmer: Interview, billedfortælling, undgå det dovne kamera

•
•

Optagelse: Fra deres mobiler – husk at holde mobilen i vandret stilling, når der optages!
Klippeprogram: WeVideo på SkoleTube. Eleven kan evt. også bruge et andet
klippeprogram, som eleven er mere fortrolig med

•

Upload: Til kanal på SkoleTube og BUSTER Filmfestivals upload site

Filmoptagelser derhjemme:
Vi lægger op til, at eleven laver et interview med et af sine familiemedlemmer. Da det gerne skal
være film i børnehøjde, må eleven også gerne vende kameraet mod sig selv eller lade en voksen
holde kameraet, hvis der ikke er søskende at interviewe. Eleven er selvfølgelig velkommen til at lave
flere korte interviews med dem derhjemme. Som supplement til interviews kan eleven med fordel
fortælle om sit liv under corona ved at optage sin speak og lægge speaken ind over sin
billedhistorie.

Filmoptagelser i skolen:
For de årgange, der er kommet tilbage i skole eller snart kommer det, vil det være oplagt at
integrere filmprojektet fysisk i undervisningen. Her er skolehverdagen ganske anderledes end
normalt og vigtig at få dokumenteret i børnehøjde. Under de nuværende omstændigheder vil vi
anbefale, at eleverne laver 1-mands dokumentar, interviewer kammerater, lærere m.fl. og optager
billedhistorier af skolegangen i nye rammer.

Eleverne skal uploade deres film til to sites:
1. Til en Skoletubekanal, som læreren opretter til klassens film: På denne måde sikrer du, at

klassen har mulighed for at se og give feedback på kammeraternes film. Da vi er meget
interesserede i at følge jeres dokumentarfilmprojekt, vil vi gerne have adgang til jeres
SkoleTubekanal. Alle de film, som vi får adgang til i SkoleTube, vil automatisk indgå i vores
SkoleTube konkurrence til efteråret.

Sådan giver du os adgang til jeres
SkoleTubekanal:
• Klik ind på ’Mit Skoletube’
• Vælg ’Mine kanaler’
• Klik på den kanal, du har
oprettet
• Vælg invitationskode
• Koden mailes til Casper
Munkgaard, muca@aarhus.dk
2. Til Busters upload site:
www.busterlockdown.dk
Her vil filmene indgå i BUSTER’s konkurrence.
Deadline for indsendelse af film:
Lige før sommerferien
Vi har tilrettelagt dokumentarfilmforløbet med 3 instruktionsfilm til eleverne, som de skal følge. Vi
har også udarbejdet en tjekliste til eleverne, som de skal bruge før og under optagelser og i
klippefasen. Hermed satser vi på, at det er en selvinstruerende opgave, så I vil blive involveret
mindst muligt i processen, når den enkelte elev skal optage og klippe dokumentarfilmen.
Hvis eleverne har spørgsmål til det tekniske – fx optagedelen, klippeprocessen eller upload, som I
ikke kan svare på, har vi oprettet en hotline til projektleder, Erik Bjerre og læringskonsulent, Casper
Munkgaard, som eleverne er velkomne til at kontakte på hverdage kl. 9 - 15. Derudover tilbyder vi
at give klassen 1 times gratis filmfaglig feedback på deres film ved en videokonference for klassen
og læreren. Her opfordrer vi eleverne til at raffinere deres film i klippeprogrammet, inden de
sender dem ind til de to konkurrencer.
Erik Bjerre: tlf. 23 23 27 07, ersb@aarhus.dk
Casper Munkgaard: tlf. 60 62 03 63, muca@aarhus.dk
Det vil være en stor hjælp for os, hvis I vil videreformidle filmprojektet til jeres lærerkollegaer i 4.10. klasse.
Hvis I har spørgsmål til projektet, er I velkomne til at kontakte Ditte Mejlhede ditme@aarhus.dk, tlf.
28 77 63 63
I kan finde al info om projektet på:
https://filmbyaarhus.dk/fortael-danmarkshistorie-i-boernehoejde/

Vi glæder os til at se elevernes film – rigtig god fornøjelse!

Filmhilsner
Erik Bjerre, Casper Munkgaard og Ditte Mejlhede

