FILM & TV-KLIPPER
UDDANNELSE
Vil du mestre film- og tv-klipperens kreative håndværk?

På uddannelsen opnår du et praktisk kendskab til de nyeste versioner af de tre markedsførende softwares:
Final Cut Pro X, DaVinci Resolve og Adobe Premiere Pro CC. Derudover får du kendskab Colorgrading
og den vigtige lyd-efterbehandling. Korte moduler i kamera, lys og lyd også en del af uddannelsen så du
bedre forstår optagepraksis som forudsætning for klippemulighederne. Endelig afslutter vi med et Motion
Designer forløb i Adobe AFX, hvor grafik og animation er temaet.
Dramaturgi er den usynlige røde tråd
Underviserne vil være filmspecialister som støtter dig i, skridt for skridt at opbygge filmtekniske og kreative
færdigheder. Kendskab til klippe-software er højt prioriteret, men uddannelsens egentlige formål er at gøre
film- og tv-klipperen til med-fortæller, og lade dramaturgi være den usynlige røde tråd gennem hele forløbet.

PROGRAM: Efterår 2019
26.-30. august. Dramaturgi: Den medrivende fortælling v/
Jørgen Kastrup.

2.-6. september. ‘Videokamera: Grundlæggende’ v/ Casper
Joel alternativt ‘Film på dit DSLR- eller DSLMkamera’ v/ Ketil
Teisen.

2.-6. december. Adobe After Effects: Videregående v/
Jesper Frydenlund.

9.-11. december. Greenscreen og tracking v/
Dennis Dalmark.

12-.13. december. Lydbehandling i postproduktion v/
Jesper Siberg.

9.-13. september. ‘Final Cut Pro X: Grundlæggende’ v/
Egon Christensen.

16.-19. december. Effektive trailere og promoer v/
Lasse Farver.

16.-20. september. Klippeworkshop A: fiktion/ Jørgen

20. december. Afslutning med screening af studeren-

Kastrup.

23.-27. september. ‘Final Cut Pro X: ’Videregående’ v/
Egon Christensen.

des afgangsfilm. En festlig dag hvor du også modtager
et diplom for gennemført uddannelse.
Ret til ændringer af programmet forbeholdes.

30. september – 4 oktober. ‘Klippe workshop‘: Filmisk klipning i tv-dokumentaren’ v/ Sami Saif.

PRAKTISK

7.-11. oktober. DaVinci Resolve: Grundlæggende v/

Forudsætninger: Uddannelsen favner både
begyndere og øvede.

Wiebe Van Der Vliet.

14.-18. oktober. ‘Colorgrading’ v/ Christian Bille.
21.-25. oktober. ’DaVinci Resolve: Videregående’ v/
Wiebe Van Der Vliet.

28.-1. november. ‘Adobe Premiere Pro: Grundlæggende’ v/ Christoffer Schuricht.

4.-8. november. ‘Adobe Premiere Pro: Videregående
v/ Christoffer Schuricht.

11- 13. november. Musik til levende billeder v/ Martin
Fabricius.

14.-15. november. Gæstelærer og Branchekendskab.
18.-22. november. ’Klippeworkshop B: fiktion’ v/ Jørgen Kastrup.

25.-29. november. ’Adobe After Effects: Grundlæggende’ v/ Dennis Dalmark.

Udstyr: Kameraer og optageudstyr stilles til
rådighed i optageperioden. I klippeperioden får
du stillet en iMac til rådighed på skolen. Du er
også velkommen til at klippe på dit eget udstyr.
Pris: DKK 44.800 ekskl. moms. Private er fritaget
for moms. Betaling i rater er muligt. Ring og hør
nærmere.

Info-aften 15. aug kl 17-19
Kig ind til åbent hus, mød underviserne og hør
nærmere om uddannelsen. Tilmeld dig gerne på
mail eller telefon.
Kontakt os
Tlf: 35 34 68 00
info@filmkurser.dk
www.filmkurser.dk

