
 

Filmproduktion ”Apocalypse” 
Eleverne skriver, spiller, optager og klipper film 
 
Fagområder:  Film og Medie 

 

Målgruppe: Dette talentforløb er for dig, som gerne vil afprøve at arbejde 

mere seriøst med film og medieproduktioner. 

Du har måske selv gang i små filmproduktioner alene eller med nogle 

venner, eller har prøvet at lave film i skolen, men nu vil du gerne tage det til 

næste niveau i samarbejde andre. 
 

Indhold: På Apocalypse skriver, spiller, optager og klipper hver elev sin egen 

film, der til sidst flettes sammen til en fælles historie. Rammefortællingen 

ligger fast på forhånd: I en nær dystopisk fremtid hvor en influenza har 

zombieficeret store dele af den danske befolkning, skal 2 grupper unge finde 

huset, hvor en vaccine efter sigende skulle være gemt… 

Eleverne skal videreudvikle rammefortællingen og skabe filmens karakterer 

og minihistorier med udgangspunkt i dem selv – sammen med hinanden og 

underviseren. Til sidst klipper man de enkelte film sammen til en helhed, 

godt hjulpet på vej af en professionel klipper. 

 

Forløbet er således tilrettelagt på en måde, hvor vi konstant veksler mellem 

korte undervisningsforløb, konkrete filmeksempler og praktiske øvelser: 

 

• Korte Undervisningsforløb: 

Her gennemgår vi for eksempel dramaturgiske principper, 

betydningen af kamerabevægelser eller grafiske effekter i 

klippeprogrammet.  

• Konkrete Filmeksempler: 

De konkrete filmeksempler kan enten bruges til at understøtte et kort 

undervisningsforløb eller som oplæg til en praktisk øvelse. 

• Praktiske Øvelser: 

Kernen af forløbet er de praktiske øvelser. Det er her eleverne for 

alvor kommer på banen selv. Øvelserne indgår i den færdige 

hovedproduktion. 

 

Max antal deltagere: 15 

 

Klassetrin: 7., 8. og 9. kl. (skoleåret 22/23) 

 

Hvornår: 5., 12., 19., sep. og 3., 10. okt. Kl. 9:00 - 15:30 
 

Hvor: Filmskolen Station Next, Fægtesalsvej 7, 2650 Hvidovre. 

 

Tilmelding: Først til mølle og senest 15. august. 

Tilmeldingslink: https://www.survey-

xact.dk/LinkCollector?key=PWV9HUGWJK15 

 

Til forældre:  Forældre inviteres til afslutningsarrangement d. 10. oktober kl. 15:30-16:30 med kort 

rundvisning og visning af filmen 

 

Kontakt: Ulrik Krapper, ulrik.krapper@station-next.dk  

Om talentforløb 

 

Målet med forløbene er at 

udvikle talent gennem forløb 

med praksisfaglighed og 

virkelighedsnære 

udfordringer, der kan bidrage 

til refleksion over 

uddannelsesvalg. 

 

Skolen udvælger de elever, de 

vurderer, har talent indenfor 

fagområdet. Max 5 elever pr. 

skole. Lærer kan finde denne 

beskrivelse som separat fil på 

www.bedstsammen.kk.dk/skol

e/talent (til fx. vedhæftning). 

Elev og forælder skal 

godkende elevens deltagelse 

på talentforløbet, før lærer 

tilmelder eleven. Vær dog 

opmærksom på om forløbet 

har særlig udvælgelses-

procedure som udbyder står 

for. 

 

Eleverne står selv for 

transport. Skole og forældre 

skal overveje i hvilken grad 

eleverne har brug for 

følgeskab af lærer, forælder 

eller andre elever, fx den 

første dag, - og arrangere 

dette. 

 

De oplysninger om eleven der 

er givet ved tilmelding (fx 

email, klasse o.lign) 

videregives til leverandøren af 

talentforløbet og bruges kun 

ifm. forløbet  og slettes 

derefter.  
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