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Film & foto er en linje, hvor vi arbejder med 2 

store globale udtryksformer, der går på tværs 

af alle kulturer og grænser og fortæller en 

masse om vores egen historie….. hele verdens 

historie.  

Mennesker kommunikerer mere og mere med hinanden 

via billeder. Film og fotos er kæmpe store moderne 

industrier og fylder mere og mere i vores måde at 

kommunikere med hinanden. 

Vi skal se en masse film og foto og vi skal selv lave film og 

foto. 

Du kommer til at arbejde med begge udtryksformer, men bestemmer selv 

om det film eller foto du vil arbejde mest med. 

Film: fordi du vil lave film og se film. Film er en fantastisk måde at fortælle historier på. Man kan 

blive berørt, begejstret, betaget… Vi skal undersøge forskellige genrer og teknikker og selvfølgelig 

studere eksempler fra filmhistorien. Herunder bl.a.: 

 film, trailer, dokumentar, B-roll, stop-motion, kamerabevægelser, klipning…  

Foto: fordi du vil lave fantastiske fotos. Foto er en utrolig intens udtryksform – “Et billede siger 

mere end 1000 ord”. 

Du kommer til at studere og arbejde med mange forskellige teknikker i forhold til: 

 kamera, billedets opbygning, redigering, lys og skygge, farver, præ- og post-produktion… 

Du bestemmer selv om du vil arbejde individuelt eller i gruppe og du bestemmer selv om du vil 

være foran eller bagved kameraet. Det bliver en fantastisk klasse med et fantastisk sammenhold. 

”Det er super at gå på en linje hvor andre har 

samme interesser. Det er fedt at blive dygtigere 

og få en meget større viden om film og foto. Det 

er jo noget der fylder rigtig meget i hverdagen og 

noget man virkelig kan bruge til noget videre 

frem. 

 Der var ikke rigtig nogen der kendte hinanden 

da vi begyndte i klassen, men vi fik vildt hurtigt 

et rigtig godt sammenhold. Lærerne var rigtig 

gode til at tage imod os og var rigtig gode til at 

ryste os sammen. De går meget op i at alle har 

det godt og bliver dygtigere.” 
Mikkel & Natasja 


