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Forord
Den Danske Filmskole er en kunstskole under løbende forandring. Denne studieordning afspejler de tanker, erfaringer og visioner som dannes på en skole hvor
mødet mellem tradition og fornyelse er det der skaber bevægelse.
En kunstskole er karakteriseret ved at den enkelte faglærer sætter sit præg på uddannelsen, ligesom mødet mellem faglæreren og den enkelte elev, samt elevernes
indbyrdes relationer, er afgørende for det konkrete forløb og dermed læringsudbyttet.
Filmskolen optager nye elever på uddannelserne hvert andet år. Optagelsen er en
begivenhed i sig selv – men også en fornyelseskraft som har stor indflydelse på
skolens liv. Skolen sætter rammen i form af skemaer og pædagogiske metoder som
udgør den formelle struktur. Eleverne udfylder rammen med deres unikke stemme, særegne blik og gehør, og bidrager dermed til at forny det kunstneriske udtryk.
Med denne studieordning har Den Danske Filmskole skabt en ramme og struktur
som sætter den enkelte elev i stand til at bevæge og berige et publikum med iøjnefaldende og personlige værker.
Poul Nesgaard
rektor
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Indledning
Den Danske Filmskole er en uddannelsesinstitution under Kulturministeriet, som
varetager videregående kunstnerisk uddannelse indenfor film, tv, manuskript,
animation og computerspil.
Filmskolen er en statslig uddannelsesinstitution, med en forpligtigelse overfor hele
medieområdet. Skolen uddanner kompetente og avancerede medarbejdere til det
felt af udtryksmåder og udviklingsområder der tilsammen udgør den danske mediekæde. Filmskolens uddannelser er funderet i en kunstuddannelsestradition hvor
intensiv håndværksmæssig træning forløber parallelt med en faglig og praktisk
fordybelse i film- og tv-sprogets muligheder.
Eleverne og deres produktioner er de grundlæggende elementer i Filmskolens faglige miljø. Produktionerne fordrer et samarbejde på tværs af skolens faglinjer, som
dermed tilvejebringer en konstant og udviklende dialog om fortællingen.
Grundlaget for Filmskolens uddannelser er interessen for den filmiske fortælling,
og nysgerrigheden over for den gode historie og dens muligheder. Ligeledes fokuseres der på afprøvning af filmsproget og dets fortællemæssige potentiale, og derigennem muligheden for en styrkelse og fornyelse af den filmiske tradition.
Filmskolens pædagogiske sigte er at udvikle eleverne individuelt som personlige
fortællere. Skolen ser det som sin opgave at inspirere eleverne til at formulere centrale eksistentielle spørgsmål i en original form, og således udvikle elevens personlige sprog og kunstneriske udtryk. Filmskolens formål er at uddanne originale
filmskabere, der kan identificere kunstneriske problemstillinger, mestre kunstneriske og metodiske redskaber og færdigheder, opstille kunstneriske løsningsmodeller,
og formidle deres kunstneriske projekter og viden i en brancherelateret kontekst.
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Den Danske Filmskoles uddannelser
Filmuddannelsen – 4-årig
Filminstruktør
Filmproducer
Filmfotograf
Filmtonemester
Filmklipper

TV -uddannelsen – 4-årig
Dokumentarinstruktør/tilrettelægger
Flerkamerainstruktør/studieproducer

Manuskriptuddannelsen – 2-årig
Manuskriptforfatter

Animationsuddannelsen – 4½-årig
Animationsinstruktør
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Med denne studieordning ønsker Filmskolen at beskrive det læringsudbytte som
skolen anser for væsentligt i uddannelsen af professionelle film-, animations- og
tv-medarbejdere. Den Danske Filmskole har et fælles grundlag der er gældende for
alle uddannelserne, dette grundlag er beskrevet i det følgende. Hver uddannelse
beskriver derefter hvilken viden, hvilke færdigheder og kompetencer eleven kan
forventes at besidde efter endt uddannelse, samt hvilke faglige kernepunkter faglinjen vægter i uddannelsen.

Uddannelserne generelt

Studieordning for Den Danske Filmskole

Undervisning
Filmskolen er en elitær kunstskole der til enhver tid, indenfor de givne økonomiske
og lovgivningsmæssige rammer, tilbyder den bedste, mest aktuelle og erhvervsrettede uddannelse med det formål at sikre eleverne en professionel karriere.
Undervisningen er struktureret med henblik på at give indsigt i faktiske forhold,
teknik, analytiske sammenhænge og traditionens forskellige former. I undervisningen introduceres de forskellige fags metoder, og undervisningen fordyber sig
i de områder der anses for at være centrale for forståelsen af hvert enkelt fag som
helhed.
Skolens uddannelser forløber i en vekselvirkning mellem teoretisk undervisning,
øvelser og egentlige produktioner. Den teoretiske undervisning er oftest direkte
knyttet til et øvelses- eller produktionsforløb. Skolens undervisningsform er fagundervisning, samtale og evaluering; desuden er arbejdet med penneprøver, øvelser,
produktioner og afgangsfilm en central del af elevernes uddannelse.
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Fagundervisning
Sigtet med fagundervisningen er at udvikle elevens fagtekniske kundskaber og
evne til at skabe. Undervisningen tilrettelægges med henblik på at give indsigt i
faktiske forhold og faglige discipliner, samt mulighed for at fordybe sig i fagets
centrale områder.
Fællesundervisning
Gennem hele uddannelsesforløbet gives der fællesundervisning og skoleseminarer
for alle skolens uddannelser. Formålet er at give eleverne baggrundsviden, fælles
referencerammer og et fælles sprog.
•Dramaturgi
Dramaturgi er læren om det regelsæt der beskriver hvordan en handling kan
struktureres, så historien fortælles bedst muligt. Faget har til hensigt at undervise
eleven i forståelsen for opbygning af fortællingen i tid og rum, og om fortællingens elementer, systematik, regelsæt for orden, rækkefølge, omfang, antal, form og
funktion.
•Cinematurgi
Cinematurgi er læren om bevægelse, underforstået det bevægelige, det levende
billede.Fællesfaget cinematurgi har til hensigt at skabe indsigt i de filmiske muligheder som billedet og lyden giver. Cinematurgi beskæftiger sig med visuelle
og lydmæssige udtryksmuligheder, og med den filmiske fortællings billed- og
lydsproglige aspekter.
•Filmhistorie
Undervisningen i filmhistorie har til hensigt at bibringe eleverne forståelse for
filmkunstens traditioner, samt give indblik i filmens mangefacetterede udtryk, udvikling og sprog. Endvidere er det fagets hensigt at inspirere eleverne til fornyelse
af filmsprogets udtryksmuligheder. Undervisningen fokuserer på at give eleverne
kendskab til filmhistoriens forskellige epoker, stilarter og genrer, samt til filmkunstens hovedværker og væsentligste instruktører.
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Eleven
Filmskolen vurderer via en kompleks optagelsesprocedure ansøgernes evner og
talent; det er i optagelsesprocessen at talentet bliver erkendt og anerkendt.

Mødepligt
Der er mødepligt på Filmskolen. Mødepligten omfatter alle former for undervisning og produktioner. Som en konsekvens af mødepligten må eleven ikke påtage
sig hverken lønnet eller ulønnet arbejde, der kan forhindre deltagelse i undervisningen.

Uddannelserne generelt

At blive optaget på Filmskolen er en accept af det kunstneriske talent, og det er
efterfølgende skolens mål at udfordre og udforske talentet. Skolen har ingen krav
om forudgående uddannelse, men optager elever der har konkret afprøvede faglige
talenter og nuancerede erfaringsfelter på højeste niveau. I optagelsen sker en vurdering af hvorvidt en ansøger besidder selvstændighed, originalitet og kunstnerisk
talent, som kan gøres til genstand for en videre udvikling, og som kan tænkes at
kunne udvikles til enestående og originale film og tv-medarbejdere.

Undervisningsåret
Undervisningsåret er opdelt på efterårs- og forårssemester. Der er sommerferielukket fra medio juni til august.
Sanktioner
Hvis eleven ikke opfylder skolens krav til fremmøde eller kunstnerisk og faglig
udvikling, kan rektor træffe beslutning om relegation efter nærmere regler som er
fastsat efter forvaltningsloven bestemmelser.
Samarbejde
Det er væsentligt at der skabes erfaringsudveksling, samarbejde og dialog mellem
eleverne, samt at udvikle elevernes evne til at arbejde i dynamiske samspil med
ligeværdige parter på tværs af faglinjerne. Det er centralt for skolen at der skabes en
arbejdsmæssig samhørighed og årgangsfornemmelse mellem eleverne.
Udstyr
Da Filmskolen er en af Danmarks større filmproducerende enheder, udgør produktionsudstyret en helt nødvendig forudsætning for skolens virksomhed. Skolen har
stringente betingelser for brugen af udstyr på alle produktioner, da valget af udstyr
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fungerer som et vigtigt pædagogisk redskab. Ligeledes er det skolens strategi så vidt
muligt indenfor de givne økonomiske rammer at være på omdrejningshøjde med
filmbranchen hvad angår det tekniske udstyr.
Øvelser og penneprøver
En basal del af undervisningen er øvelser og penneprøver, hvor eleverne undersøger og afprøver centrale problemstillinger som forholder sig til en specifik fagretnings metodik, teknik og udtryk. Eksempler er skriveøvelser, research-øvelser, lyssætningsøvelser, klippeøvelser og flerkameraøvelser. Øvelserne er kendetegnet ved
kun at afprøve enkeltdele af filmens metodik og sprog, og er ikke afsluttede værker.
Øvelserne strækker sig fra få dage op til flere uger, og dækker et bredt felt af temaer,
konditioner og målsætninger. Øvelserne benytter enkle og hurtige produktionsformer som træner specifikke færdigheder i koncentrerede forløb.
Produktioner
Produktionerne giver eleverne mulighed for at afprøve deres kunstneriske udtryk.
Produktionsforløbene er det forum hvor eleverne kan udfolde deres kunstneriske
evner i en mere sammenhængende helhed. Elevproduktionerne forløber under
forhold der så vidt muligt svarer til de arbejdsmetodiske vilkår ved professionel
film- og tv-produktion, og finder sted indenfor fastlagte terminer og regelsæt.
Eleverne indgår på produktionsholdet i deres fagfunktion, og derudover i funktioner som er nødvendige for at fuldføre produktionsprocessen. Produktionerne
kan have deltagelse af flere af Filmskolens uddannelser, samt af elever fra eksterne
uddannelser, eksempelvis Danmarks Designskole, musikkonservatorierne, teaterskolerne og Animatoruddannelsen.
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Midtvejsfilm
På tv-, film- og animationsuddannelserne produceres der midtvejsfilm. Hensigten
er at lade eleverne skabe et helt filmisk forløb, og samtidig afprøve de typiske arbejdsprocesser. Produktionen af midtvejsfilm betragtes som en intern proces, hvor
eleverne har mulighed for at afprøve og eksperimentere med deres filmiske udtryk
uden at skulle vise de færdige resultater for offentligheden.

Evalueringer
Filmskolen anvender evalueringer som et centralt redskab i udviklingen af elevens
kunstneriske talent. Gennem evalueringen og samtalen bliver eleverne bevidstgjorte om og får videreudviklet deres personlige sprog og kunstneriske udtryk.

Uddannelserne generelt

Afgangsfilm
Afgangsfilmene produceres i slutningen af uddannelsen. Der stilles ingen genremæssige krav til produktionerne, men afgangsfilmene er underlagt konditioner for
tid, indhold og produktionsvilkår, og er således orienterede mod branchens realistiske vilkår. Afgangsproduktionerne vises for et offentligt publikum, præsenteres
på relevante filmfestivaler, og vises så vidt muligt på nationale tv-kanaler.

Evalueringerne afholdes i forbindelse med øvelser og produktioner. Lærere og
elever evaluerer i fællesskab det gennemførte forløb, og resultatets kunstneriske og
tekniske karakter og niveau. Samtidig giver evalueringerne skolen et fagligt miljø
som er dynamisk og reflekterende.
I slutningen af hvert semester afholder den enkelte elev og faglæreren samtaler,
hvor faglig indsats og niveau evalueres. I forbindelse med midtvejs- og afgangsfilm
foretages der, udover en fælles evaluering, en grundig evaluering af den enkelte
elev, der involverer eksterne konsulenter fra film- og tv-branchen. Ved den afsluttende afgangsfilmevaluering deltager desuden repræsentanter fra optagelsesudvalgene.
Gæstelærere
Filmskolen har et større antal gæstelærere tilknyttet, som giver eleverne professionel erfaring og inspiration fra en foranderlig branche. Gæstelærerne er som oftest
specialister i et fag/emne/kunstretning og hentet blandt professionelle fra både den
danske og internationale computerspil-, film-, tv- og billedkunstverden.
Gæstelærerne er enten ansat til afgrænsede undervisningsopgaver eller tilknyttet
en bestemt faglinje/uddannelse i kortere eller længere perioder.
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Faglæreren
Filmskolen har en fast kerne af lærere som varetager ledelsen af faguddannelserne,
og som er ansvarlige for planlægning og gennemførelse af undervisningen. Faglærerne varetager den løbende udvikling af undervisningen og samarbejdet med
nationale og internationale undervisningsinstitutioner, samt relevante kontakter
indenfor medieverdenen.
Grundlaget for Filmskolens undervisning er faglærernes kunstneriske, faglige,
personlige og pædagogiske erfaringer og viden, som er forankret i egen praksis.
Indenfor de rammer som udstikkes af studieordning og budget, har læreren metodefrihed. Den enkelte lærer anvender sit pædagogiske og kunstneriske ståsted, og
tager udgangspunkt i det ved tilrettelæggelsen af uddannelsen og i samværet med
eleverne. Skolens vigtigste byggesten er mødet mellem den enkelte lærer og eleven.
Det er væsentligt at skolens faste lærere medvirker på eksterne produktioner eller
på anden måde fastholder kontakt med fag og branche.
Kunstnerisk udviklingsarbejde
Filmskolen har til hensigt at opbygge en ny tradition hvor skolens faglige rammer
og ekspertise i det levende billedunivers anvendes til at opbygge den højeste
kompetence indenfor kunstnerisk udviklingsarbejde på området, med fokus på
den skabende proces. Skolen ser det kunstneriske udviklingsarbejde som et eksperimentelt og kunstnerisk arbejde, der tager udgangspunkt i praksis og i værket.
Den giver nye indsigter i kunstens væsen, samtidig med at værket er underlagt en
metode og en systematisk fremgangsmåde, godkendt og vurderet af både interne og
eksterne opponenter, som munder ud i en formuleret refleksion.
Erfaringerne og resultaterne af skolens udviklingsarbejde, og på længere sigt den
kunstneriske udviklingsvirksomhed, inddrages i undervisningen og bidrager dermed til elevernes udvikling, samtidig med der skabes et frugtbart og nytænkende
undervisningsmiljø.
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Filmuddannelsen
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Filminstruktør
Formålet med uddannelsen er at uddanne narrative generationer, der signifikant og
unikt kan frembringe filmkunst som står stærkt placeret i en filmisk tradition, og
som samtidig kan udfordre og udforske mediet.
Filminstruktøren er en iværksætter. Instruktøren skal kunne generere sit eget
materiale, og udvikle det til et filmprojekt. Instruktøren skal kende manuskriptets udviklingsfaser og kunne indgå i et samarbejde med manuskriptforfattere og
producere. Instruktøren skal have kendskab til filmbranchens finansielle aktører og
deres synspunkter.
Instruktøren skal arbejde med og op mod den traditionelle dramaturgi, og skal
derfor dyrke og mestre traditionen. Samtidig skal instruktøren have viden til at udfordre traditionen, og kunne forstærke eller redefinere genrerne. Instruktøren skal
have en viden om kunstnerisk metode og filmens retoriske muligheder. Instruktøren skal kunne mestre enøjethed i forhold til tematikken i et filmværk, og anvende
metoden til at få filmens tema til at stå klart frem, samtidig med at den debatterer
tematikken.
Instruktøren er filmens kunstneriske leder. Instruktøren skal have kendskab til og
erfaring i metodiske og praktiske forhold i arbejdet med udvikling, forberedelse og
produktion af en film. Instruktøren skal have indsigt i filmholdets arbejdsfunktioner, og skal kunne lede filmholdet således at arbejdsfelternes faglige ekspertise udnyttes bedst muligt, og de kunstneriske forskelligheder samles i én værkoplevelse.
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Instruktøren skal kunne afstikke retningen for det kunstneriske arbejde og samtidig kunne lede en professionel filmproduktion og et filmhold. Instruktøren skal
kunne reflektere i processen og bruge de medspil og modspil som udspringer af
samarbejdet med andre kunstneriske aktører på et filmhold.

Filminstruktører skal besidde en stor faglig kompetence og have en tydelig kunstnerisk fortælleridentitet der kan frembringe originale og markante fiktionsfilm- og
tv-produktioner.

Filminstruktør

Instruktøren skal arbejde med publikums indlevelse i og forståelse for filmen, og
have indsigt og erfaring i hvilke virkemidler og metoder der virker begunstigende
for tilskuerens oplevelse af værket.

Faglige kernepunkter
Den personlige fortæller
Faget skal udvikle elevens personlige fortællerstemme. Gentagne motiver og points
of view i elevens værker danner grundlag for en erkendelse af elevens fortælleridentitet. Eleven trænes i storytelling med det personlige stof som udgangspunkt, og i at
bringe det personlige ud i en større sammenhæng ved at skabe metaforer for det.
Manuskriptudvikling
Faget beskæftiger sig med idéudvikling, fortællingens struktur, dramaturgi, og
med skriveformater som pitch, synops, step outline og treatment. Der skrives scener, sekvenser og længere forløb i samarbejde med manuskriptforfattere og producere.
Filmsprog
Eleven undervises i filmens mangefacetterede udtryksmidler, i scenografens,
filmfotografens, tonemesterens og filmkomponistens udtryk. Der undervises i
filmmediets retoriske muligheder, og i publikumsoplevelse. Der undervises i klippeteknik.
Skuespilinstruktion
Eleven undervises i skuespillerens arbejdsmetode og begrebsverden, og i instruktørens arbejde med skuespilleren. Faget sætter fokus på instruktørens arbejdsmetoder og på samarbejdet og kommunikationen med skuespillerne.
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Mise-en-scène
Faget giver eleven mulighed for at udforske samspillet mellem skuespillerens
udtryk og de filmiske virkemidler, og har til hensigt at give eleven viden om det
filmiske rum og de valg der skal træffes i iscenesættelsen både med fast og bevægeligt kamera.
Lederskab
Eleven trænes i ledelse og forhandlingsteknik og i at tilrettelægge sit arbejde, samt i
at forberede sig til møder og arbejdsopgaver. Eleverne trænes i at føre en konstruktiv og fritsættende dialog med deres kunstneriske medarbejdere på filmholdet og
med skuespillerne. Dette sker ved undervisning og løbende ved supervision under
træningsforløb og filmproduktioner.
Penneprøver
Eleven trænes i en række protoscener, samtidig med at der fokuseres på elevens
undersøgelse og udforskning af sit eget unikke kunstneriske filmsprog.
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Uddannelsen har til hensigt at uddanne producere der på professionel vis kan
bestride det organisatoriske og økonomiske ansvar for en films udvikling, finansiering, produktion og markedsføring.

Filmproducer

Filmproducer

Produceren skal have indsigt i og talent for kreative processer og kendskab til
dramaturgiske begreber, samt til virkemidlerne i filmfortællingen og til filmsprogets udtryksmidler indenfor de forskellige filmgenrer. Produceren skal kunne
deltage i manuskriptudvikling, og skal kunne virke som inspirator og igangsætter
for manuskriptforfatter og instruktør. Produceren skal kunne opdage, udvikle og
pleje filmisk talent, og samtidig evne at præsentere relevant materiale til den rette
instruktør.
Produceren skal have viden om finansieringsformer, kontraktforhold og coproduktioner på både dansk, skandinavisk og europæisk niveau. Samtidig skal
produceren være i stand til at sælge og pitche idéer, og beherske packaging til både
udvikling, finansiering, produktion og markedsføring.
Produceren skal kende til de finansieringsmuligheder der forefindes og skal kunne
prioritere filmen ud fra de givne rammer. Desuden skal produceren både kunne
være i dialog med og vægte kravene fra investorer og filmkonsulenter, og samtidig
kæmpe for instruktørens kunstneriske frihed og filmens tilblivelse.
Produceren skal have indsigt i markedsføring og kende til distributionsmulighederne og skal allerede i udviklingsarbejdet kunne inddrage sin viden om markedet.
Derudover skal produceren have sans for salgsmuligheder og indsigt i markedsmekanismer.
Produceren skal have omfattende viden om filmproduktion, fra idéens skabelse
til filmens distribution, og skal kunne planlægge komplekse opgaver og udarbejde
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strategier for filmens tilblivelse. Produceren skal have et overblik over hele produktionens forløb og kunne gå i detaljen, og skal desuden være både tids- og økonomiansvarlig. Produceren skal mestre de produktionelle forhold og beherske arbejdsmetoderne ved præproduktion, optagelse og postproduktion.
Produceren skal have en vision om casting på den enkelte film, og skal i samarbejde med instruktøren kunne besætte A-funktionerne på filmholdet.
Produceren skal være både organisator, leder og forhandlingspartner for filmholdet
og filmens øvrige samarbejdspartnere. Produceren skal være bevidst om sin lederrolle og konstant kunne reflektere over og udvikle rollen, samt være i stand til både
at kunne lede kreative, være overordnet ansvarlig og filmens ansigt udadtil.
Produceren skal kunne overskue en projektportefølje med film på forskellige udviklingsstadier, og samtidig have både tålmodighed og sans for timing og dermed
være i stand til at fange momentet for den enkelte film. Ligeledes skal produceren
have både ydmyghed og sprængkraft til at igangsætte nye projekter hvoraf der kan
produceres originale tv-serier, novelle-, animations- og spillefilm, både nationalt og
på skandinavisk niveau.

Faglige kernepunkter:
Manuskriptudvikling
Eleven trænes i at udvikle historien og tænke publikum med. Faget beskæftiger
sig med at læse, analysere og skriftligt kommentere filmmanuskripter til novelleog spillefilm. Der undervises i idéudvikling, udvikling af synopsis, treatment og
endeligt manuskript for fiktionsfilm.

20

Filmøkonomi
Der undervises i filmøkonomi, filmstøttesystemer i Danmark og Skandinavien,
finansieringsformer i Skandinavien, virksomhedsøkonomi, budgettering, økonomistyring, regnskabsaflæggelse, tilbagebetalingssystemer og co-finansieringformer.

Filmproducer

Filmjura
Der gives en generel introduktion til jura. Hovedvægten lægges på filmrelateret
jura som ophavsret, erhvervelse af rettigheder og optioner, faglige overenskomster,
udfærdigelse af kontrakter, udfærdigelse af nationale co-produktions- og distributionsaftaler, samt gennemgang af nationale og europæiske støttevilkår.
Produktionsmetode
Dette fag beskæftiger sig med de metodiske og praktiske forhold ved planlægning
og gennemførelse af filmproduktionsforløb. Der undervises i produktionsplanlægning, budgettering og produktionsledelse, herunder kendskab til udstyr, laboratorium, styring af postproduktionsforløb samt kendskab til de digitale processer.
Desuden gives der introduktion til henholdsvis produktion af animationsfilm, spil
og dokumentarfilm.
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Filmfotograf
Filmfotografuddannelsen sigter mod at uddanne filmfotografer der på en unik og
kunstnerisk måde kan skabe et visuelt udtryk som en væsentlig del af den filmiske
vision.
Uddannelsen forudsætter et udpræget fotografisk talent hos eleven, og har til formål at uddanne elever til kunstnerisk og fagligt at kunne fungere som filmfotografer på professionelle produktioner.
Filmfotografen skal have indsigt i og erfaring med arbejdsmetodik indenfor
fiktions-, dokumentar- og tv-produktion. Filmfotografen skal have viden om
manuskriptanalyse og idéudvikling, research, storyboard, scenografi og produktionsdesign, samt indsigt i og praktisk erfaring med kameraet og de fotografiske
virkemidler i en filmisk fortælling.
Fotografen skal kunne beherske fotograftekniske begreber og være sagkyndig
mht. teknologien. Filmfotografen skal have kendskab til video- og filmkameraets
konstruktion og virkemåde og til råfilmens karakteristika, samt til filmlaboratoriets arbejdsprocesser. Derudover skal fotografen have kendskab til det analoge og
digitale workflow i alle tre produktionsfaser: præproduktion, optagelse og postproduktion, samt til workflowet i avanceret digital billedbehandling, inklusiv
colour grading.
Fotografen skal have en alsidig erfaring og indsigt i både kunstneriske og teknologiske forhold ved lyssætning, dvs. kunne arbejde med eksponering, lysegalitet, stil
og genre, samt viden om og praktisk erfaring med anvendelsen af den lysteknologi
som understøtter den kunstneriske intention.
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Filmfotografen skal kunne tilrettelægge og afvikle optagelser i et produktionsforløb. Samtidig skal fotografen fungere som arbejdsleder for det tekniske filmhold og

Fotografen skal kende og forstå hvilke mekaniske og digitale/elektroniske virkemidler der kan udnyttes og bruges i en specifik filmisk ramme som dermed bliver
til et kunstnerisk udtryk. Fotografen skal kunne udvikle et fotografisk koncept,
som kan gennemføres både fotografisk og organisatorisk, og skal kunne vurdere og
vælge blandt fagområdets teorier og metoder, og dermed opstille visuelle løsningsmodeller som kan fremme og understøtte filmens præmis og budskab.

Filmfotograf

dermed kunne arbejde tæt sammen med de øvrige funktioner på holdet, herunder
i særdeleshed filmens instruktør, både i forbindelse med præproduktion, optagelse
og postproduktion.

Filmfotografen skal besidde en viden om billedkomposition, dramaturgi, æstetik
og den visuelle fortællings poetiske virkemidler, samt viden om lydens og klipningens rolle, således at fotografen er en meddigtende samarbejdspartner med blikket
rettet mod historien og dens genre. Fotografen skal dermed kunne understøtte og
bidrage til de kunstneriske intentioner.
Filmfotografen skal også besidde en viden om filmhistorie, still- og filmfotografiets historie, filmgenrer, billedforløbets poetiske dynamik, samt have en relevant
samfundsmæssig og kulturel viden der sætter fotografen i stand til at tolke manuskriptet og instruktørens intentioner til en samtidsrelevant, visuel fortælling med
et særligt blik for publikums afkodning af den visuelle fortælling.
Filmfotografen skal kunne maksimere udnyttelsen af de tildelte økonomiske ressourcer, således at dramaturgien i den filmiske fortælling understøttes bedst muligt
indenfor rammerne af de givne kunstneriske og fortællemæssige intentioner.
Fotografen skal kunne skabe et visuelt udtryk i overensstemmelse med fortællingen
og filmens betingelser, og skal kunne udforske filmsproget og kontinuerligt undersøge og udvikle sit kunstneriske udtryk.
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Faglige kernepunkter
Teknologi
Faget beskæftiger sig med de vigtigste teknologier indenfor fagområdet, herunder
film- og videokamerakonstruktion og funktion, laboratorieteknologi og digital
billedbehandling.
Lyssætning
Faget giver eleven viden og erfaring i kunstneriske og teknologiske forhold ved
lyssætning, både på location og i studiedekoration. Eleven skal have begreb om og
erfaring med både lysets natur og lysmetodikken, samt med hvordan lamperne
fungerer på det fysiske plan.
Dramaturgi
Eleven undervises i dramaturgi og fortællingens metode og elementer. Filmfotografen er en meddigtende samarbejdspartner og skal derfor kende og beherske de
dramaturgiske modeller som kan anvendes i en films historiefortælling.
Produktioner
Eleven deltager i alle filmuddannelsens produktionsforløb, herunder penneprøver,
midtvejs- og afgangsfilm, samt en række tilsvarende produktionsforløb med tvuddannelsen. Elevens arbejde i et længere produktionsforløb er med til at opbygge
en personlig fotografisk identitet og stil; desuden opøves evnen til at administrere
større udstyrsmængder, arbejdsmetodik, samt færdigheder som arbejdsleder for det
tekniske filmhold.
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Kroppen
Eleven gøres bekendt med vigtigheden af en god fysik som udgangspunkt for en
vellykket arbejdsindsats fysisk som mentalt, samt modtager råd og vejledning omkring de specifikke fysiske krav der stilles til det fotografiske virke og hvilke fysiske
og mentale træninger der kan understøtte dette.

Filmfotograf

Samarbejde
Eleven opbygger igennem praktisk og teoretisk undervisning viden om samarbejdet med de forskellige hoved- og assistentfunktioner på et filmproduktionshold.
Herunder lægges vægt på forståelsen for skuespilfagets og andre fagområders
arbejdsmetoder.
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Filmtonemester
En films lydside kan grundlæggende designes som en skitse eller en idé i forhold til
manuskriptet og filmens øvrige stil. Filmens lydside udvider fortællingen fra blot
at være visuel til via sansningen at tilføre det emotionelle element, som suggestivt
fastholder publikums engagement i historien.
Uddannelsen sigter på at bibringe tonemesteren viden om både de grundlæggende
filmiske begreber og om teknologi, samt om det professionelle udstyr. Uddannelsen
kvalificerer eleven til både kunstnerisk og praktisk at fungere som tonemester/lyddesigner, på dokumentar- og fiktionsfilm på professionelt niveau.
Tonemesteren skal besidde en håndværksmæssig færdighed som muliggør realiseringen af de intentioner tonemesteren i samarbejde med instruktøren har om
filmens lydside. Filmtonemesteren skal have en viden om hvordan den faktiske
udførelse af balancerne mellem mange af lydsidens elementer er afgørende for
hvordan vi som publikum sanser og instinktivt oplever det filmiske rum. Derfor
er det udførelsen som er afgørende for troværdigheden og dermed engagementet i
fortællingen. Og derfor er intuition og musikalitet vigtige egenskaber for filmtonemesteren.
Tonemesteren skal besidde en fagspecifik viden om lydteknologi, lydoptagelse,
redigering og mixning, og skal kunne bruge de grundlæggende arbejdsmetoder i
både optagelses- og efterarbejdet, samt i den tilhørende anvendelse af et professionelt lydudstyr.
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Tonemesteren skal kunne agere som leder for B-tonemester, tekniker og assistenter
på større produktioner, men også kunne indgå i arbejdet med film med snævre
rammer og små budgetter på en struktureret måde, så det bedste resultat opnås,
både kunstnerisk og praktisk.

Tonemesteren skal beherske lyddramaturgien og kunne undersøge og udforske
lydsiden med henblik på at kunne styre de lydlige virkemidler. Tonemesteren skal
mestre filmlyden som udtryksmiddel, samt have teknisk og metodisk viden og erfaring i at udføre og skabe en lydside med et optimalt kunstnerisk udtryk i forhold til
den filmiske fortælling.

Filmtonemester

Tonemesteren skal kende de grundlæggende filmiske begreber, dramaturgi/cinematurgi, filmhistorie og genrekarakteristika. Derudover skal tonemesteren have
viden om filmmusik og kende alle væsentlige lydstilarter.

Faglige kernepunkter
Produktioner
En væsentlig del af uddannelsesforløbet er helliget filmproduktioner. Eleven deltager som tonemester på alle filmuddannelsens produktioner, foruden produktioner
på tv-uddannelsen og animationsinstruktøruddannelsen, herunder computerspil.
Eleven introduceres her til de forskellige arbejdsmetoder og procedurer, og vil lære
at mestre både optagelse og efterarbejde, med den tilhørende anvendelse af professionelt lydudstyr.
Lyddramaturgi
Lydens rolle i forhold til filmens dramaturgi er et væsentligt aspekt ved filmens
lyddesign. Her undersøges lydsiden med henblik på at kunne styre de lydlige
virkemidler, så de på bedst mulig måde indgår som aktive fortælleelementer. Der
undervises i lydsidens opbygning i enkeltscener og helheder, dens samspil med
billedet, filmmusikken som udtryksmiddel, mixestil og særlige genrekarakteristika.
Arbejdsmetodik
Faget beskæftiger sig med lydarbejdets tilrettelæggelse og overordnet med at strukturere arbejdet, så der opnås et rationelt workflow fra optagelse til færdigt billede,
klip til lydredigering og i mix med tilhørende fil-administration, metadata og
tidskoder.
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Specifikt arbejder eleverne med tilrettelæggelse af lydarbejdet i filmlydsidens
hovedgrupper, så det på den mest hensigtsmæssige måde muliggør realiseringen af
intentionerne.
Teknologi
Faget lægger vægt på et repræsentativt udvalg af de vigtigste teknologier indenfor
fagområdet. Der undervises i grundlæggende elektroakustik, samt i de teknologiske aspekter ved filmproduktion og optage- og redigeringsapparatur i processen fra
optagelse til færdig film.
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Klippeuddannelsen sigter mod at uddanne klippere som unikt og kunstnerisk kan
bearbejde et givent råmateriale og skabe et visuelt og auditivt udtryk. Klippeuddannelsen har til hensigt at kvalificere klipperen til kunstnerisk og praktisk at fungere
som klipper på film- og tv-produktioner på professionelt niveau.

Filmklipper

Filmklipper

Klipperen skal have kendskab til de grundlæggende filmiske begreber og virkemidler der kan anvendes som medfortællende elementer i klippeprocessen. Klipperen
skal kende til filmhistorien og kunne aflæse og definere filmgenrerne både stilistisk
og dramaturgisk. Derudover skal klipperen beherske grundprincipperne indenfor
filmfotografi, filmlyd og filmmusik.
Klipperen skal kunne betjene fagets arbejdsapparatur, både arbejdsmetodisk og
teknologisk. Teknisk skal klipperen have viden til at kunne indgå i dialog og samarbejde med laboratorier og digitale posthouses om digitale bearbejdninger af et
givent materiale.
Klipperen skal være i stand til at tilrettelægge og bearbejde et givent fiktions- og/
eller dokumentarisk råmateriale frem til en færdig film. I bearbejdelsen af råmaterialet skal klipperen gøre brug af sit kendskab til dramaturgiske strukturer og til de
visuelle, auditive og fortællemæssige begreber og virkemidler som hører til filmsproget.
Klipperen skal være en kvalificeret samarbejdspartner for instruktøren i manuskript- og optagelsesfasen, og i postproduktionsfasen være en kunstnerisk medfortæller, som i samarbejde med instruktøren varetager det kunstneriske og tekniske
ansvar for færdiggørelsen af en film, således at den fremstår som et optimalt og
markant værk.
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Faglige kernepunkter
Dramaturgi
Faget udforsker klipningens filmsproglige karakteristika. Det beskæftiger sig med
forskellige filmiske strukturer og med de dramaturgiske aspekter ved klipning og
lydarbejde og disse to elementers samspil. Der lægges vægt på strukturering af
dramatiske forløb i enkeltscenen, sekvensen og helheden, herunder orkestrering af
karakterer og klipningens bearbejdelse af skuespillerens præstation, samt afvikling
af plot og sceneovergange.
Arbejdsmetodik og teknologi
I øvelser og produktioner afprøves og indøves arbejdsmetoder indenfor film, video
og digital billedklip- og lydredigering, samt eftersynkronisering og lydmix. De
teknologiske aspekter ved film, video og digitale billed- og lydredigeringsapparatur,
samt processerne i forbindelse med færdiggørelse på laboratorium eller i computer,
forstås og erkendes i det praktiske arbejde.
Samarbejde
Eleven deltager som aktiv kunstnerisk samarbejdsparter med instruktør, producer,
fotograf, tonemester og komponist i film- og tv-udannelsens produktionsforløb,
herunder penneprøver, midtvejs- og afgangsfilm.
Klippeøvelser
Eleverne gennemfører regelmæssigt klippeøvelser, hvor de bearbejder et givent materiale, typisk enkeltscener eller korte sekvenser fra professionelt producerede fiktionsfilm. Klippeøvelserne giver mulighed for at undersøge forskellige fortællemæssige grundelementer og afprøve klipningens hoveddiscipliner, samt indøve tekniske
og arbejdsmetodiske rutiner.
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TV-Uddannelsen
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Dokumentarinstruktør/tilrettelægger
Dokumentarinstruktøruddannelsen er rettet mod feltet af virkelighedsfortolkende
genrer indenfor tv- og filmområdet, spændende fra klassiske dokumentarproduktioner til blandingsgenrer indenfor fakta- og underholdningsområderne, der
anvender materiale og medvirkende fra virkeligheden.
Uddannelsens mål er at udvikle dokumentarinstruktører som personlige fortællere
der kan skabe oplevelsesrige og indsigtsfyldte film om virkeligheden, samtidig med
at de evner at arbejde i et dynamisk samspil med ligeværdige parter på tværs af
fagskel og brancher.
Dokumentarinstruktøren skal besidde en viden om æstetik, og om hvordan mennesket sanser verden. Derfor skal instruktøren have en håndværksmæssig forståelse
for hvordan man ved hjælp af klip, lyd, foto osv. kan påvirke sansningen. Instruktøren skal have en fortællemæssig indsigt, samt viden om hvilke størrelser og virkemidler der giver tilskueren indblik og oplevelser.
Dokumentarinstruktøren skal have en faglig indsigt i dokumentarfilmens traditioner og historie, samtidig med at instruktøren har forståelse for fortællingen som en
spejling og et udviklingsforhold, hvor det er muligt at vælge forskellige former for
fortælling: kataloget, essayet, digtet, alle typer af virkelighedens fremstillinger.
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Dokumentarinstruktøren skal beherske alle trin fra idé- og finansieringsfase
over produktion og efterarbejde til distribution og markedsføring. Dokumentarinstruktøren skal have et personligt formsprog som fører til unikke produktioner,
men som også kan bruges i en klassisk fortælling. Instruktøren skal kunne løse en
hvilken som helst dokumentarisk opgave efter de givne forhold og betingelser som
sættes af branchen. Derudover skal dokumentarinstruktøren kende til alle funktioner i produktionen af en dokumentarfilm.

Dokumentarinstruktøren skal være i stand til at foretage dynamiske ændringer af
produktionsstrategien i forhold til virkeligheden under optagelserne. Desuden skal
dokumentarinstruktøren kunne nyfortolke i en klippeproces og reflektere over de
erkendelsesmæssige opdagelser der opstod under optagelserne.
Instruktøren skal besidde en række grundlæggende forståelser af rum, lys, farve og
stoflighed, menneskelige relationer og situationer, følelsesmæssige og intellektuelle
forståelsesopbygninger, materiale og udstyrsegenskaber, samt især de beslutningsog kommunikationsmåder som er herskende i film- og tv-brancherne.

Dokumentarinstruktør/tilrettelægger

Dokumentarinstruktøren skal kunne formulere en visuel vision og en researchstrategi som forberedelse til filmen, og derefter både skriftligt og i billeder formulere den visuelle og fortællemæssige strategi for filmens optagelse. Dokumentarinstruktøren skal desuden kunne lede og inspirere et hold af filmkunstnere frem til
en videreudvikling af den fortællemæssige strategi til et samlet koncept for filmen.

Dokumentarinstruktøren skal kunne anvende sin originalitet i en branche der er
fyldt med forskrifter, samtidig med at instruktøren mestrer dialogen med branchen om eksempelvis finansiering. Desuden skal dokumentarinstruktøren kunne
forsvare værkets originalitet.
Dokumentarinstruktøren skal være i stand til at fortolke virkeligheden på en egensindig og udtryksfuld måde, og derved få den færdige film til at træde frem som et
kunstnerisk værk med en tydelig, personlig, visuel stil.

Faglige kernepunkter
Fortælleteknisk fundament
Undervisningen har til hensigt at give dokumentarinstruktøren erfaringer med
de forskellige fortælletekniske fundamenter som hører til den dokumentariske
tradition indenfor film og tv. Faget beskæftiger sig med de væsentligste størrelser
omkring fortællingen og andre filmiske fremstillingsmåder, i form af tidslige
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strukturer, karaktertegning, visuelle og lydlige udtryk etc. Dertil hører også spændingsfeltet mellem de teknologiske, tidsmæssige, økonomiske og begrebsmæssige
konditioner, og de personlige, kunstneriske beslutninger.
Instruktøren trænes desuden i det følsomme og præcisionskrævende arbejde med
de medvirkende der ikke kan forudsættes at have professionel tilgang til film og tv,
og hvis liv og karaktertræk skal fremlægges for publikum.
Den personlige motivkreds
Undervisning og øvelser tager udgangspunkt i fortællerens personlige sproglige
fundament. Udgangspunktet er den enkelte fortællers personlige motiver og temaer, formsprog og musikalske tilgang til stoffet. De personlige motiver og visuelle
præferencer danner ramme for en videreudvikling af teknikker, arbejdsmetoder,
form og struktur.
Serielt format
Et primært udtryksområde for dokumentarismen er de forskellige serielle formater. Dokumentarinstruktøren undersøger på denne baggrund i løbet af uddannelsesforløbet i den serielle produktions- og fortællemåde. Forestillingen er at den
enkelte fortæller udvikler sine egne, personlige præferencer indenfor seriens mange
forskellige udtryksformer.
Komposition
Dokumentarinstruktører og flerkamerainstruktører arbejder sammen med komponister og musikere fra Rytmisk Musikkonservatorium om udviklingen af en
række filmisk/musikalske skitser og undersøgelser, der leder frem til et afsluttet
musikalsk/filmisk værk som er skabt fra grunden i fællesskab mellem instruktør
og komponist. Udforskningen søger at afdække de fælles lovmæssigheder og de
forskellige domæner mellem musikkens og filmens sprogformer.
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At arbejde alene og at arbejde med hold
Dokumentarinstruktøren må ofte arbejde helt uden eller med en meget snæver
finansiering af sine værker; desuden må dokumentarinstruktøren arbejde med

Samtidig skal dokumentarinstruktørens kunne lede et hold i organisatorisk
forstand og være retningsgivende og inspirerende for en gruppe kunstneriske og
håndværksmæssige medarbejdere med mange forskellige og komplekse udtryksområder.
Med udgangspunkt i disse to meget forskellige arbejdsmåder undervises dokumentarinstruktøren i forskellige teknologier og udtryksområder, og instruktøren arbejder derfor i uddannelsesforløbet både alene og med hold, hvor instruktøren er
overordnet ansvarlig for det kunstneriske udtryk.

Dokumentarinstruktør/tilrettelægger

en visuel og researchmæssig forberedelse af både finansiering og produktion. På
denne baggrund stilles der en række faglige og kunstneriske krav til dokumentarinstruktøren, der skal beherske både kamera, klip og lyd, for dels at kunne fremstille et finansieringsegnet oplæg, dels for at kunne udføre egne værker uden hjælp
fra hverken medarbejdere eller andre finansieringskilder.
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Flerkamerainstruktør/studieproducer
Flerkamerainstruktøren/studieproduceren har sit primære arbejdsområde i et tvstudie, og arbejder især med live-on-tape produktioner. Flerkamerainstruktøren
arbejder både med konceptudvikling og færdige film- og tv-programmer, såvel i
enkeltstående som i seriel form.
Studiet er som udgangspunkt tomt, og den dokumentariske handling kræver en
virkelighed. Derfor skal flerkamerainstruktøren kunne undersøge konkret og detaljeret, hvordan relationer mellem karakterer, relationer mellem rum og karakterer, og relationer mellem rekvisitter, lyd, lys, rum og karakterer kan give tilskueren
nye oplevelser og nye indsigter.
Flerkamerainstruktøren skal kende de tidsmæssige, udstyrsmæssige og økonomiske konditioner som er gældende i den professionelle branche, og have indsigt
i og kendskab til de eksisterende genrer.
Flerkamerainstruktøren skal mestre indgående undersøgelser af de rum, karakterer og fortælleformer som studiet er rammen for. Instruktøren skal kunne benytte
tv-studiet som udforskningsterræn, hvortil der hentes viden og inspiration fra
mange forskellige felter: tv, teater, film, billedkunst, musik, litteratur og videnskab.
Flerkamerainstruktøren skal kunne anvende undersøgelsen og produktionen i
et kreativt miljø, hvor forskellige kunstnere mødes i forsøget på at virkeliggøre
instruktørens visioner i samspil med de øvrige kunstneres formsproglige og indholdsmæssige tilføjelser og udeladelser.
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Flerkamerainstruktøren skal beherske de dokumentariske aspekter hvor forståelsen
for menneskelige relationer og den medvirkendes indre liv forbindes med indsigter
omkring rum, lyd og lys, handling og samtale. Instruktøren skal kunne under-

Flerkamerainstruktøren skal lede og organisere. Fra ide til færdigt værk. Fra
skrivebord til produktion. Fra ensomheden med den uanselige ide, til ledelsen af
det store produktionshold. Flerkamerainstruktøren er kvalificeret til ledelse af alle
processer indenfor idéudvikling, produktionsdesign, redaktionsarbejde, mødet
med det store hold, produktion og post-produktion og skal besidde udviklingsorienterede lederegenskaber. Flerkamerainstruktøren skal kunne bruge og udfordre
en eksperimenterende ramme, således at alle faglinjer i studiet udfordres på deres
evne til at udtrykke sig, og skal kunne påvirke et publikum med fortællende greb.
Flerkamerainstruktøren skal have fortælle- og håndværksmæssige kompetencer, og
skal både mestre tv- og filmbranchens faglige og kunstneriske kunnen, samt have
modet til at afprøve fortællegreb og stof, som ligger uden for normale fortællenormer. Flerkamerainstruktøren skal kunne tage alle udtryksstørrelser i anvendelse
i selve studiet og under optagelserne. Dvs. alle fortællende parametre bruges til at
anlægge den steds- og stemningsgivende ramme i rummet, for derefter at udfolde
handlingen i egen tid.

Flerkamerainstruktør/studieproducer

søge hvordan den dokumentariske fortælling opbygges og udfoldes i studiets fiktionslignende univers.

Flerkamerainstruktøren skal beherske en håndværksmæssig/musikalsk kunnen, og
fremstå personligt og kunstnerisk med eget ståsted og sin egensindige fortælling,
med fokus på at frembringe markante og udtryksfulde dokumentariske værker.

Faglige kernepunkter
Kunstnerisk udforskning
Ordet studie opfattes bogstaveligt som et sted, hvor noget kan studeres, og skal
derfor ses som tv-uddannelsens kunstneriske udforskningsområde, hvor nye udtryksmåder og nye arbejdsmetoder udvikles og efterprøves 1:1. Samtidig indebærer
arbejdet med studiet at eleven undervises i en række grundlæggende forståelser af
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scenografi og lys, visuel kontinuitet og udstyrsegenskaber, samt de beslutnings- og
kommunikationsmåder som er herskende på det dokumentariske område.
Fortælleteknisk fundament
Eleven undervises i de fortælletekniske fundamenter, forstået både som udstyrsbeherskelse og som fortrolighed med de væsentligste størrelser omkring fortællingen som struktur, karaktertegning etc. Til fundamenterne hører også kendskab
til spændingsfeltet mellem industrielle konditioner og personlige, kunstneriske
beslutninger.
Serielt format
Et af tv-produktionens grundvilkår er at de fleste værker produceres og ses af publikum i serier. Derfor fokuserer flerkamerainstruktøren bl.a. på den serielle produktionsmåde. Hensigten er at den enkelte fortæller udvikler sine egne, personlige
præferencer indenfor seriens forskellige udtryksformer.
Komposition
Flerkamerainstruktøren arbejder sammen med komponister og musikere fra Rytmisk Musikkonservatorium. Under forløbet udvikles en række dummies, der fører
frem til en musikalsk/filmisk produktion som er skabt i fællesskab.
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Manuskriptuddannelsen
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Manuskriptforfatter
Manuskriptuddannelsen er en to-årig uddannelse der uddanner professionelle
manuskriptforfattere til kunstnerisk og fagligt at skabe kreative og originale
manuskripter.
Uddannelsens mål er at udvikle manuskriptforfattere som personlige fortællere,
der kan skabe manuskripter hvoraf der kan produceres fremtrædende og unikke
film, som giver tilskueren indblik og oplevelse.
Manuskriptforfatteren skal have en forståelse for manuskriptets natur og fortællingens metoder, samt en indsigt i og erfaring med genrer, traditioner, former og
stilistiske udtryk, karakterer og dramaturgiske greb.
Forfatteren skal have produktionel indsigt overfor fantasien, og en kunstnerisk fornemmelse overfor teknikken, samt være bekendt med de faglige arbejdsområder
der kan understøtte manuskriptet og filmproduktionen.
Manuskriptforfatteren skal kende til mulige støtteordninger, og skal i samarbejde
med en instruktør og en producer kunne skrive ansøgninger der kan fremme
filmens udvikling og produktion.
Manuskriptforfatteren skal kunne skrive et koncept til en original tv-serie, som
bl.a. indeholder karakterbibel, tema og præmis. Desuden skal manuskriptforfatteren kunne agere som episodeforfatter til en allerede eksisterende tv-serie, og skrive
manuskripter med dialog til et tv-serieafsnit. Ligeledes skal manuskriptforfatteren
kunne indgå i et team af manuskriptforfattere, der sammen skaber et originalt tvseriekoncept eller skriver afsnit til allerede eksisterende tv-serier.
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Manuskriptforfatteren skal kunne agere som hovedforfatter for novelle- og spillefilm, eller som medforfatter sammen med en eller flere manuskriptforfattere/

Manuskriptforfatter

instruktører. Forfatteren skal kunne udføre rewrites og gennemskrivninger på
allerede eksisterende manuskripter som andre manuskriptforfattere eller instruktører har skrevet, og skal derudover kunne adaptere romaner (og lignende) til
spillefilmsmanuskripter. Manuskriptforfatterne skal kunne indgå i et dynamisk
samarbejde med instruktøren og de øvrige medvirkende på produktionen, og skal
kunne deltage i readings af egne og andres spillefilmsmanuskripter og bidrage med
samt modtage konstruktiv og brugbar kritik, der vil kunne anvendes i en gennemskrivning af manuskriptet. Endvidere tilstræbes det at forfatteren kan undervise i
manuskriptskrivning, dramaturgi og idéudvikling.
Manuskriptforfatteren skal mestre filmfortællingens systematiske opbygning og
dynamiske udvikling, og skal kunne skabe unikke og markante manuskripter
hvoraf der kan produceres originale tv-serier, novelle- og spillefilm, både nationalt
og internationalt.

Faglige kernepunkter
Scenens struktur
Omfatter en nøgtern betragtning af scenens indhold, dens længde, udstrækning,
elementer, grundtræk, forskellige typer af grundtræk. Dens funktion i historien,
typer af funktioner, begyndelse, midte og slut i scenen, sceneovergang, serier af
scener i sekvenser og sekvensens indhold. Læsning af scener. Korrektion af scenen i
en foreliggende historie.
Karakterens form
Karakteren er alt. Alt kommer af karakteren. Karakterens simpelhed. Karakterens
vilje og konflikt. Karakterernes rolle i konflikten. Karakterens karakteristika.
Karakteren i forhold til mennesket. Karakteren som person, metafor og rolle.
Rollestrukturens simpelhed og stivhed. Karakterernes spraglethed.
Fortællingens dynamik og struktur
Om konflikt og modstand. Om udvikling og forløsning. Filmen, manuskriptet, det
narrative, scenen og sekvensen set i det enkle perspektiv: at historien bevæger sig.
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Om den naturlige historie. Om elementernes måde at skabe forventninger på. Om
overraskelse og spænding. Om teksttyper i forhold til dynamikken: idé, synopsis,
step outline, treatment, manus.
Dramaturgiens systematik
Traditionens regelsæt for orden, rækkefølge, omfang, antal, form og funktion.
Forenkling af det filmiske udtryk. Automatisering af fortællemæssige størrelser,
udvikling og forandring. Gentagelsesstrukturen.
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Animationsuddannelsen
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Animationsinstruktør
Animationsuddannelsen uddanner animationsinstruktører. Uddannelsen er funderet i en tradition der ser animationsinstruktøren som skaber af animerede film
og digitale interaktive fortællinger, og som skaber af det stilistiske udtryk, samt det
tematiske udsagn.
Animationsinstruktion indgår i medier hvor der forekommer animation: spillefilm, tv-produktioner, special effects i film og tv, computerspil og andre interaktive
digitale mediefortællinger. Uddannelsen har derfor til hensigt at uddanne kvalificerede animationsinstruktører til kunstnerisk og praktisk at fungere på film, tv,
og interaktive digitale medieproduktioner på professionelt niveau.
Animationsinstruktøren skal have faglig indsigt i den filmiske tradition og besidde
viden om dramaturgien og de filmiske fortælleelementer. Animationsinstruktøren
skal have faglig indsigt i computerspillet og det digitale interaktive medies tradition, samt besidde viden om disse mediers særlige fortællemæssige betingelser.
Animationsinstruktøren skal desuden have erfaring med animationsfilmens, realfilmens og det digitale interaktive medies udtryksmidler, samt besidde viden om
cinematurgien, forstået som arbejdet med design og det stoflige udtryk. Derudover
skal animationsinstruktøren have viden om de særlige kendetegn der er karakteristiske i arbejdet med film og digitale interaktive medier henvendt til børn.
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Animationsinstruktøren skal beherske de tekniske og metodiske emner, med henblik på selv at kunne betjene det digitale animationsapparatur. Animationsinstruktøren skal have indsigt i og forståelse for alle de kompetencer der indgår i produktionerne, og skal kunne arbejde med helheden og overblikket. Det drejer sig om
animation, spildesign, produktion, grafisk design/produktionsdesign, programmering, manuskriptskrivning, lyd og 3D-modellering.

Animationsinstruktøren skal på kompetent vis kunne overskue de filmiske og digitale interaktive processer for derved at kunne lede projektet ift. den overordnede
ide og fortællingen. Instruktøren skal kunne holde styr på design, manuskript,
karakterernes stemmer, filmens klipning, computerspillets programmering samt
lyd og musik.

Animationsinstruktør

Animationsinstruktøren skal kunne samarbejde med produktionsholdet i overensstemmelse med sin overordnede kunstneriske vilje. Instruktøren skal derfor evne
både at fordybe sig i processen og kunne samarbejde for at få hvert enkelt fagområde til at yde det bedste i forhold til den overordnede ide.

Animationsinstruktøren skal kunne udvikle og fastholde sine egne historier og sit
eget grafiske udtryk, og dermed få filmen eller det digitale interaktive medie til at
fremstå som et personligt og kunstnerisk værk med en umiskendelig visuel stil.

Faglige kernepunkter
Instruktion
Animationsinstruktøren forventes at beherske alle de aspekter ved iscenesættelse
som indgår i at udvikle projekter. Animationsinstruktøren har manuskript, storyboard, animatic og designdokument som de styrende værktøjer til den overordnede iscenesættelse, i designets udtryksmuligheder. Animationsinstruktøren skal
kunne instruere animatorer, skuespillere, programmører, visuelle designere og
tonemestre, samt alle de kompetencer som indgår i digitale produktioner.
Filmiske og interaktive fortælleelementer
Animationsinstruktøren forventes at beherske de filmiske fortælleelementer som
dramaturgi og manuskript, samt billedets, lydens, musikkens og klipningens
udtryksmuligheder. Animationsinstruktøren skal kunne arbejde med de digitale
interaktive mediers fortælleelementer som spildramaturgi og designdokumentet,
samt billedets, lydens, musikkens og interaktivitetens udtryksmuligheder.
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Idéudvikling og manuskriptskrivning
Animationsinstruktøren forventes at beherske idéudvikling fra den spinkle ide til
færdigudviklet manuskript eller designdokument.
Teknologi
Animationsinstruktøren forventes at have indsigt i alle, og delvis kunne beherske,
de vigtigste af de digitale programmer som indgår i animationsproduktion og
computerspilproduktion.
Mediefortællinger for børn
Animationsinstruktøren skal have indsigt i og forståelse for hvordan man, gennem
film og digitale interaktive medier, kommunikerer med børn og unge.
Fire computerspilproduktioner
Fire gange i løbet af uddannelsen gennemfører animationsinstruktøren en større
computerspilsproduktion i samarbejde med kompetencer som uddannes på en
række universiteter og kunstskoler. Der fremstilles hver gang et pitchdokument og
et designdokument som beskriver et fuldt spil, og der laves en bane som kan spilles
i tre minutter. To af disse produktioner fremvises offentligt.
En midtvejsfilm/spil
Midtvejsfilmen er en syv minutter lang film med en enkel animation, eller et
computerspil. Der er afsat et halvt år til produktionen. Filmen/spillet produceres
i samarbejde med producer- og tonemesterelever fra Filmskolens filmuddannelse,
samt elever fra Karakteranimatoruddannelsen. Der er mulighed for samarbejde
med studerende fra andre uddannelser. Midtvejsfilmene betragtes som en intern
proces der ikke fremvises offentligt.
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Afgangsfilm/spil
Afgangsfilmen er en syv minutter lang fuldanimeret film eller et computerspil. Der
er afsat et år til produktionen. Filmen/spillet produceres i samarbejde med producer- og tonemesterelever fra Filmskolens filmuddannelse samt elever fra Karakteranimatoruddannelsen. Der er mulighed for samarbejde med studerende fra andre
uddannelser. Afgangsfilmene fremvises offentligt.

