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Dansk-tysk Filmfestival 2021
Igen i år er det lykkedes at skaffe midler fra Kulturaftale SønderjyllandSchleswig, så vi kan invitere 8 skoler/klasser med til en dansk-tysk filmfestival,
der skal afvikles i efteråret 2021.

Indhold
Forløbet bliver en blanding af lærerkursus, dansk-tyske elevmøder - fysisk hvis det er
muligt og også virtuelt gennem et nyt dansk-tysk filmsite, besøg af professionelle filmfolk
på skolen, produktion af egne kortfilm, og endelig kommer de danske og tyske elever til at
dyste om 6 priser på en afsluttende filmfestival på Tønder Kulturhus i december 2021.
Deltagerne (både lærere og elever) vil blive taget ved hånden gennem hele forløbet – og
der er tænkt i både styrket filmfaglighed, kulturelle møder på tværs af grænsen og en
motiverende oplevelse for eleverne.

Målgruppe
8 klasser: 4 tyske-4 danske– elever fra 8-10. klasse

Tilmelding
Birgitte Boelt, UC Syd, bboe@ucsyd.dk senest den 1/7-2021
Skole:
Klassetrin
Antal elever
Lærere der skal medvirke i projektet:
Navn(e) og e-mailadresse(r):

Forløb for filmprojektet:
Uge 33

Intro: Lærerkursus – den 17-8-2021 fra kl. 9-15
Her møder de danske og tyske lærere hinanden og forberedes på hele
forløbet gennem filmfaglige input fra filmprofessionelle, gennemgang af nyt
filmsite og endelig aftale om praktiske opgaver i forbindelse med forløbet.

Uge 38:

Danske og tyske klasser mødes parvis (i partnerklasser).
1 dag pr. 2 klasser fra 9-15 (datoer og partnerklasser aftales på lærerkursus)
Indhold: Fælles kick off foredrag for alle af filmprofessionel.
”Meet and greet” – tyske og danske elever præsenterer sig for hinanden i form
af opgaver og quiz
Danske og tyske elever laver en filmisk opgave sammen – ”minifestival” slutter
dagen af.
Der arbejdes med filmfagligheder gennem hele dagen bistået af
filmprofessionelle.

Uge 39-40 (41):

Idéudvikling på skoler med online supportering af manusprofessionel.
Elever skriver manuskripter og forbereder deres optagelser med hjælp fra
videotutorials på filmsitet.
Feedbacksession på manus med partnergruppe (online på filmsite – jitsi) dansk-tysk virtuelt møde.
Forproduktion og optagelser på egen skole.

Uge 43-46:

Postproduktion/klipning med feedback fra partnergruppe (efter 1. gennemklip)

Uge 45

1 dags besøg på hver skole af filmprofessionel (ved 2. gennemklip) –
dato aftales på lærerkursus.

Uge 47:

Deadline for aflevering af film: Onsdag den 24-11-2021

Uge 49:

Filmfestival fredag den 10.12
fra kl. 10-13 på Schweizerhalle i Tønder.

Ved eventuelle spørgsmål kan I også kontakte: Birgitte Boelt på tlf.: 0045 72 66 59 30

