LÆR OM FILM, ”ØRNEN”, ”REJSEHOLDET”
og ”JUL I VALHAL”.
Kursus med filminstruktøren Martin Schmidt

Martin Schmidt, der også har instrueret filmene Sidste Time, Mørkeleg, Afmagt,
Kat og thrilleren Bag Det Stille Ydre samt flere afsnit af Nikolaj og Julie og
Skjulte Spor, tilbyder kurser og foredrag om arbejdet med at lave film og tv.
I disse år er der berettiget kommet ekstra søgelys på film som medie. I kølvandet på
den store succes, som dansk film nyder også internationalt, har interessen for film og
lysten til selv at kaste sig ud i filmarbejde aldrig været større. Mange mennesker,
både unge og ældre, opdager en stor lyst til at arbejde kreativt med film og ikke blot
nøjes med at være tilskuer til dem. Det er med dette som udgangspunkt, at det
nævnte kursus er tænkt.
Kurset kan variere i længde alt efter stedets individuelle behov, men har normalt en
varighed af mellem 3 og 5 dage. I løbet af denne tid vil deltagerne grundigt blive
introduceret for filmens mange facetter, og de vil blive gjort klar til kursets egentlige
mål, nemlig selv at producere en lille film i løbet af kursets forløb. Det er her
meningen, at de deltagende skal bemande et filmhold, akkurat som det ville være
tilfældet i den professionelle filmbranche, komplet med skuespillere, instruktører,
filmfotografer, lydmænd, lysmænd, sminkører, filmklippere og producenter. De skal
tillige selv deltage i udfærdigelsen af filmens manuskript, samt lave PR-arbejde
omkring filmen, eventuelt med henblik på at få filmen vist for et indbudt publikum
enten lokalt på skolen eller måske endda i den lokale biograf.
Undervejs i kursets forløb vil deltagerne ydermere få indblik i arbejdet med
skuespillere og brugen af filmmusik og lydeffekter. Der vil desuden være tid til også at
tale om og vise klip fra forskellige film og TV-serier, deriblandt Rejseholdet, Sidste
Time og Jul i Valhal. Brugen af speciel effekter i film vil blive behandlet, ligesom
forskellige nyttige ”hemmeligheder” vil blive forklaret og afdækket. Martin Schmidt vil
være garant for, at produktionen bliver gjort færdig og ikke mindst, at den gøres
seværdig samt garantere, at deltagerne efter endt kursusforløb sidder tilbage med en
mængde erfaringer om arbejdet med en filmproduktion og med garanti tillige nogle
gode og kreative oplevelser med ligesindede medkursister. Konklusionen på
efterhånden talrige kurser er, at alle medvirkende har følt en ikke uanselig stolthed
over at have givet hver sit lille bidrag til den færdige film. Nogle har fået blod på
tanden til at forfølge en karriere inden for filmens verden, mens andre har fået vished
for, at det ikke er dér deres fremtid ligger, som regel på grund af det forholdsvis
hårde slid, det selvsagt er at lave en film.
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Kurser og forskellige former for undervisning kan altid tilpasses en mængde
individuelle behov, såsom kursuslængde, antal deltagere, deltagernes alder og
entusiasme for emnet film. Kursets forløb bør derfor planlægges i overensstemmelse
med skolens lærere.
Martin Schmidt har arbejdet i filmbranchen siden 1985 og har foruden
instruktørfaget arbejdet som filmmusikkonsulent på film som Pelle Erobreren og
Frøken Smillas Fornemmelse for Sne.
Martin Schmidt har desuden skrevet film bøgerne Short Cues; Samtaler om
filmmusik og undervisningsbogen Klar til Optagelse; En Guide til
filmproduktion, som specifikt henvender sig til unge og filminteresserede i øvrigt,
der gerne vil vide mere om den hjemlige filmbranche samt ønsker råd og vejledning
om, hvordan de selv kan få foden inden for i filmens verden.
Senest er den nye undervisningsbog Skolefilm/Filmskole blevet udsendt og
interviewbogen Inspiration-17 interviews er for nyligt udgivet på forlaget
Gyldendal.
På filmene Sidste Time, Mørkeleg og Bag Det Stille Ydre har Martin Schmidt
arbejdet sammen med forfatteren Dennis Jürgensen og er tillige som instruktør
tilknyttet Filmbyens Station Next projekt.
For yderligere information, kontakt venligst Martin Schmidt.
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