
VELKOMMEN
“No art passes our conscience in the 
way film does, and goes directly to 
our feelings, deep down into the 
dark rooms of our souls.” 
– Ingmar Bergman
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A little imagination makes your stories come to life

Formålet med denne workshop

❖ At give dig en større forståelse for 
hvilke knapper, der er at dreje på 
når du arbejder med video. 

❖ Vi dykker ned i den filmiske 
værktøjskasse og trækker konkrete 
værktøjer frem, som du kan bruge.
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Det skal vi 
gennemgå i dag

Preproduktion 
❖ Planlægning 

Produktion 
❖ Billede 
❖ Lys 
❖ Lyd 

Postproduktion 
❖ Klipning 
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Blade Runner, 1982, Instruktør, Ridley Scott

Preproduktion “I do not always know what I want, 
but I do know what I don't want.”  
- Stanley Kubrick
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Formålet med 
preproduktion

❖ Uden en gennemarbejdet 
preproduktion ender du med at lave 3 
film: 

1. Den oprindelige idé 
2. Den man filmer 
3. Den man får klippet sammen 

❖ Gode optagelser forudsætter, at du er 
skarpt på hvad der skal optages, 
hvorfor, hvor og hvornår. 

❖ Dine optagelser filmes med henblik på, 
at de skal klippes sammen til en visuel 
fortælling.
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Det skal vi igennem

❖ Kort om historiefortælling 
❖ Location 
❖ Manuskript 
❖ Storyboard 
❖ Skudlister 
❖ Produktionsplan
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Kort om 
historiefortælling
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Swann Pro Motions metode til 
udvikling af film: 

❖ Præmis 

❖ Handling over tid 

❖ Afsender 

❖ Modtager  

❖ Kontekst 

❖ Emne 

❖ Stil Historiehjulet



Location

❖ Er den medfortællende? 

❖ Muligheder/forhindringer? 

❖ Billedkomposition. 

❖ Lysforhold. 

❖ Lydforhold. 

❖ Holder historien?
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Manuskript

❖ Historien låses fast. 

❖ Endelig manus skrives.
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Storyboard

❖ Manuskriptet visualiseres. 

❖ Billedkomposition. 

❖ Billedbeskæring. 

❖ Bevægelser.
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Skudlister

❖ Rækkefølgen som filmen optages i. 

❖ Tænk i lysforhold, lyssætning, 
linser, scenografi, kostume m.m. 

❖ Grundlag for tidsplan for 
optagelserne. 

❖ Afklaring af hvad der skal bruges 
og hvornår.
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Produktions-
planlægning

❖ Hvad skal optages hvornår? 

❖ Hvem skal medvirke? 

❖ Hvilke udstyr skal bruges? 

❖ Skal der indhentes tilladelser?
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Tips til preproduktionen

1. Preproduktionen er styrende for hvor vellykkede ens 
optagelser bliver og derved også ens klipning. 

2. Undgå at lave 3 forskellige film. Tag 
preproduktionsfaserne seriøse og afsæt tilstrækkelig tid til 
det. 

3. Planlægning, planlægning, planlægning! 
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Blade Runner, 1982, Instruktør, Ridley Scott

Produktion “Cinema is a matter of what’s in 
the frame and what’s out.” 
– Martin Scorsese
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Det skal vi igennem

❖ Billedkomposition 

❖ Billedbeskæring 

❖ Kamerabevægelser 

❖ Dækningsstrategi 

❖ Eksponering 

❖ Lyssætning 

❖ Lyd

The Matrix, 1999, Lana Wachowski & Lilly Wachowski

Billedkomposition 

Rule of thirds
En af de mest basale regler for 
billedkomposition. 

Skaber balance i billedet.
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Slumdog Millionaire, 2008 , Danny Boyle

Billedkomposition 

Leading lines
Bringer det centrale billedelement i 
fokus.
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No Country for Old Men, 2007, Ethan Coen & Joel Coen

Billedkomposition 

For-, mellem- og 
baggrund

Definerer billedets 
dybdekomposition
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No Country for Old Men, 2007, Ethan Coen & Joel Coen

Billedkomposition 

Frøperspektiv
Ved at kigge op på figuren kan 
han gøres stærkere, mere troværdig 
eller mere truende.
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Harry Potter and the Order of the Phoenix, 2007, David Yates

Billedkomposition 

Fugleperspektiv
Ved at kigge ned på karakteren 
kan vi antyde hans sårbarhed eller 
svaghed.
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12 Monkeys, 1995, Terry Gilliam

Billedkomposition 

Dutch angle

Kan tilføre et dybere lag af mening 
i billedet. 

Noget er galt. 

Øge spændingen
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A Little Imagination, 2017, Swann Pro Motion

Billedbeskæring 

Ultratotal

Forstærker lokationens storhed. 

Bruges ofte som et etablerende 
skud for filmen eller for en scene. 

Det mest objektive billede.

!26

Byfisk: Odense Å, 2018, Swann Pro Motion

Billedbeskæring 

Total

En karakter i fuld figur. 

Bruges ofte som et etablerende 
skud for filmen eller for en scene. 

Kropsproget der taler.
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A Little Imagination, 2017, Swann Pro Motion

Billedbeskæring 

Halvtotal
En eller flere karakterer i halv figur 

Viser din karakters kropssprog og 
f.eks. gruppedynamikken.
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A Little Imagination, 2017, Swann Pro Motion

Billedbeskæring 

Halvnær

En karakter fra skulderen og op. 

Viser karakterens ansigtsudtryk.  

I grænselandet mellem den 
subjektive og objektive afkodning.
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The Good, The Bad and the Ugly, 1968, Sergio Leone

Billedbeskæring 

Nær

Et nærbillede af karakterens ansigt. 

Viser mere subjektive nuancer i 
karakterens ansigtsudtryk, og vi 
begynder at kunne afkode 
karaterens sindstilstand.
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Billedbeskæring 

Ultranær

Et ekstrem nærbillede af et ansigt eller en 
genstand. 

Subjektiv visning af karakterens tanker og 
følelser. 

Visning af en genstands vigtighed (bruges 
ofte til set up).
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Byfisk: Odense Å, 2018, Swann Pro Motion
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Jaws, 1975, Steven Spielberg

Kamerabevægelse
Ingen bevægelse. 

Bevægelse i billedet. 

Kameraet bevæger sig.
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Shaun of the Dead, 2004, Edgar Wright

Tracking shot Kameraet følger en bevægelse.
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Dækningsstrategi

❖ Undgå jump cuts. 

❖ Brug 30˚ reglen. 

❖ Spring mindst 2 billedbeskæringer over. 

❖ Sørg for nok billedevariation.
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Gurubogen, 2015, Swann Pro Motion

180˚ reglen

❖ Sørg for at alt bevæger sig i den 
rigtige retning. 

❖ Sørg for at alle kigger i den 
rigtige retning.
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Blade Runner, 1982, Instruktør, Ridley Scott

Pause The enemy of art is the absence of 
limitations. 
– Orson Welles
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Kamerateknik

❖ Nerd alert!! 

❖ Vi gennemgår brug af kamera 
med manuelle 
indstillingsmuligheder.
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Ingen auto

Slå alle autofunktioner fra. DU er 
herre over billedet. 

❖ Autofokus, blænde, hvidbalance, 
lukkehastighed, framerate. 

❖ Auto er ok for stillbilleder, men 
ikke for film.
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Frame rate

❖ Som udgangspunkt skal alt hvad I 
laver vises i 25 frames i sekundet. 
Optag i 25 fps. 

❖ Der er nogle gange hvor man skal 
være opmærksom på ens 
framerate.
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Lukkehastighed

❖ Som udgangspunkt skal 
lukkehastigheden være det 
dobbelte af framerate. 

❖ Indstil derfor dit kamera til frame 
rate: 25 og lukkehastighed: 50. 

❖ Dette giver de mest naturlige 
bevægelser i billedet..
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Blænde

❖ Blænde er kameraets pupil. 

❖ Blænde måles i “f-stop”. 

❖ Jo lavere f-stop jo større 
blændeåbning. 

❖ Dette lukker mere lys ind. 

❖ Dette mindsker også 
dybdeskarpheden.
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A little imagination, 2017, Swann Pro Motion

ISO

❖ ISO  bruges til at justere 
billedsensoren lysfølsomhed. 

❖ Jo højre ISO-tal jo mere lysfølsom 
er billedsensoren. Bagsiden er dog, 
at der også bliver tilført mere støj. 

❖ De fleste kameraer har et “basis 
ISO”, hvor sensoren arbejder 
optimal.
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ND-filter

❖ Neutral Density filter. 

❖ Et farveneutral filter man 
sætter.foran linsen for at minimere 
lyset. 

❖ Nogle filtre kan justeres trinløs. 

❖ Nogle kamera har indbygget ND-
filtre.
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Eksponering er 
derfor

Sammenspillet mellem: 

❖ Framerate 

❖ Lukkehastighed 

❖ Blænde 

❖ ISO
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Anbefaling til 
eksponering

❖ Find dit kameras native ISO og 
indstil den derefter. Evt. sæt gain 
til 0db. 

❖ Sæt altid frameraten til 25 fps. 
(alternativt 50 fps hvis du vil 
arbejde med slow-motion). 

❖ Sæt din lukkehastighed til det 
dobbelte af dit framerate. 

❖ Eksponere så med din blænde og 
med ND filtre.
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Hvidbalance
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❖ Lysets farve varierer og har 
indflydelse på farverne i vores 
billede. 

❖ Ved at indstille kameraets 
hvidbalance herefter kan vi sikre 
naturlige farver i billederne. 

❖ Alternativt kan vi stille en “forkert” 
hvidbalance for at opnå en effekt.

Lyssætning

❖ Lys bruges ikke bare til at belyse 
en scene, men til at skabe en 
stemning. 

❖ Hårdt lys kontra blødt lys. 

❖ Key-, fill- og backlight. 

❖ Kreativ brug af lysets farver. 

❖ 5 basislyssætninger til interviews.
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Den fabelagtige Amélie fra Montmartre, 2001, 
Jean-Pierre Jeunet

1. Paramount light
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1. Paramount light

❖ Også kaldet diva light eller 
butterfly light. 

❖ Butterfly fordi skyggen under 
næsen ligner en sommerfugl. 

❖ Lyset er direkte bag kameraet og 
peger nedad på subject. 

❖ Meget udbredt for 
skuespillerinder i Hollywood frem 
til 60erne.
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2. Loop light
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2. Loop light

❖ Er kendetegnet ved at 
næseskyggen tegner et loop.
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3. Rembrandt light
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3. Rembrandt light

❖ Også kaldet 45-graders belysning. 

❖ Er kendetegnet ved en lille 
trekant på kindebenet på 
motivets skyggeside. 

❖ Inspireret af den berømte 
hollandske maler. 

❖ Lysopstilling er næsten identisk 
med loop, men med en lidt andet 
vinkel.
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4. Split light

!57



4. Split light

❖ Ansigtet deles op i midten.

!58

5. Broad
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5. Broad light

❖ Lyset kommer lidt bag fra.
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Lydoptagelse

❖ Undervurder ikke lydens 
betydning. 

❖ Sørg for at placere mikrofonen så 
tæt på lydkilden som muligt. 

❖ Husk at optage reallyd. 

❖ Husk at optage “clean sound”. 

❖ Man kan acceptere dårlige 
billeder, men ikke dårlig lyd.
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Tips til produktionen

1. Sørg for at slå alt auto fra på dit kamera. 

2. Sørg for at optage rigeligt med billedevariationer. 

3. Sørg for god lyd. 
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Blade Runner, 1982, Instruktør, Ridley Scott

Postproduktion
A number of images put together 
a certain way become something 
quite above and beyond what any 
of them are individually. 
- Francis Ford Coppola
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Processen i post

❖ Kig alt dit materiale igennem så du ved 
hvad du har. 

❖ Brug evt post-it eller et regnark. 

❖ Lav et “rough cut”. 

❖ Ved interview så lav først et radioklip. 

❖ 80%. 

❖ Finpuds: picture lock. 

❖ Lyd. 

❖ Grafik. 

❖ Farve.
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Klipperegler

Der er i virkeligheden kun én regel: 

❖ Virker det? 

❖ For at kunne vurdere, hvad der 
virker kræves erfaring. 

❖ Klippereglerne her er ikke 
endegyldige, men en rettesnor.
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Thelma Schoonmaker, klipper

The Wolf of Wallstreet, 2014, Martin Scorsese



Klipperegler

❖ Vær tro mod den følelse, du gerne vil 
frembringe. 

❖ Få historien til at hænge sammen. 

❖ Læg en krog i starten. 

❖ Klip sent ind og tidligt ud. 

❖ Klip i bevægelse. 

❖ Drop transport. 

❖ Vær opmærksom på kontinuitet. 

❖ If you can’t make it smooth, make it right. 

❖ Klip fra en scene uden bevægelse til en ny 
scene uden bevægelse og omvendt.
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Spielberg med sin klipper Verna Fields

Jaws, 1975, Steven Spielberg
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Alfred Hitchcock

Når 1 + 1 giver 
mere end 2

Alfred Hitchcock fortæller om 
Kuleshov effekten.
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De 7 overordnet 
elementer i post

1. Billede 

2. Reallyd 

3. Sync 

4. Speak 

5. Lydeffekter 

6. Musik 

7. Grafik
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Tips til postproduktionen

1. Det er helt normalt at føle sig overvældet i starten af 
klippeprocessen. 

2. Vær kritisk og mærk efter: Virker det? Test din film på 
andre. 

3. Undervurder aldrig lydens betydning, og hvad den kan 
gøre for din film. 
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Refleksion over 
formiddagen

❖ Registrering kontra historiefortælling. 

❖ Undgå det oplagte. 

❖ Prioritere tiden i hver af de fire 
produktionsfaser. 

❖ Tænk modtager og kontekst. 

❖ Din film står aldrig alene. 

❖ Undervurder aldrig værdien af en god ide.
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Opsummering

❖ Far ikke vild i teknik og 
læresætninger. 

❖ I sidste ende er det den gode idé 
og den gode historie, der virker.
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Tilbud

1 times sparring til alle deltagere. 

Gratis og helt uforpligtende. 

Kontakt os for en tid.

!76

TAK FOR I DAG
steven@swannpromotion.com 

eller tlf. 31 16 30 67
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Scan QR koden for at tilføje os til 
dine kontakter:


