VILL DU GÖRA FILM I VINTER?
Har du en historia du vill berätta eller en idé till en film? Vill du lära
dig hur man gör film? Eller är du helt enkelt kreativ, nyfiken och
sugen på att delta i ett fantastiskt projekt?
Då är FILMSTIGEN något för Dig!
Filmstigen är ett superspännande filmprojekt som riktar sig till dig som är
mellan 13 – 19 år boende i Nordanstigs kommun. Du får chansen att lära dig
allt du behöver veta för att skapa din egen film – från idé till färdig film – och
du får dessutom chansen att tillsammans med ett team spela in er helt egna
kortfilm!
Projektet kommer att bestå av en grupp på ca 30 ungdomar som dels kommer
att arbeta tillsammans i helgrupp och dels bli indelade i tre mindre grupper
som alla tre gör varsin film! Vi kommer att lära oss att skriva manus, hur man
använder en kamera, ljud och ljus, hur man regisserar, producerar, designar,
klipper och en massa annat!
Projektet kommer att ledas av Maya Lindh och Siggi Holm, som kommer att
vara lärare och handledare för varje inspelning. Ni får tillgång till all
utrustning ni behöver och alla som deltar ska få en chans att prova de olika
delarna i hur man gör film som t ex. att vara regissör, producent, fotograf,
ljud-läggare osv. Varje grupp kommer arbeta i ett team för att ta fram sitt
manus och ansvara för sin egen film.
Projektet startar vecka 48, mellan 28 november – 2 december. Under den
veckan kommer vi att ses fyra kvällar för lära känna varandra, lära oss att
skriva manus, dela in oss i grupper och slutligen bestämma vilka tre filmidéer
vi vill göra. Sedan tar vi en paus och större delen av projektet kommer att äga
rum under fyra veckor mellan 9 januari 2017 – 5 februari 2017. Då kommer
vi att ses fyra kvällar i veckan för lektioner och workshops, och sedan spelar
vi in under helgerna – en helg per film.
Om du är intresserad av att delta, eller bara vill veta mer, kan du antingen
kontakta Cajsa Lindh: 0735614381, skicka ett mail till Maya Lindh:
mayalindh@gmail.com eller kontakta Filmstigen via Facebook, så får du en
ansökningsblankett!
Det kostar ingenting att vara med och du behöver ingen tidigare erfarenhet
för att delta, men antalet platser är begränsade och det är ett intensivt projekt,
det är därför viktigt att du som ansöker är säker på att du vill och kan delta.
Vi behöver din ansökan senast måndag 14 november.
Vi ser fram emot att höra från dig!

