Utbildningsplan Filmutbildningen
Utbildningsplanen gäller för läsåret 2022/2023 med reservation för eventuella förändringar.

Innehåll

Utbildningen ger grundläggande färdigheter för manusutveckling, filmregi, foto, ljud samt
filmproduktion i nära samarbete med skolans skådespelarlinje. Det huvudsakliga lärandet är inriktat
på praktiska övningar i textbearbetning, iscensättningar och gestaltningsteknik, men utbildningen ger
också en god teoretisk grund och grundläggande tekniska färdigheter för filmproduktion. Vi kommer
under året se och analysera filmer och filmtraditioner utifrån ett kreativt, praktiskt och teoretiskt
perspektiv. Vi tar även in gästföreläsare från film- och kulturbranschen. Flera filmprojekt kommer
genomföras, från idé till färdig film, i kontinuerlig, kreativ dialog med handledare och andra
kursdeltagare.
Utvecklingsmål för studerande
•
•
•
•

Kunna genomföra egna filmproduktioner, från manus till färdig film
Få teknisk såväl som estetisk och konstnärlig grund för filmisk gestaltning
Förståelse för filmhistoriska, samhälleliga, kulturella och etiska perspektiv på filmkonsten
Utveckla insikter och färdigheter i kommunikation, kreativa processer och samarbeten mellan
de olika konstnärliga funktionerna i team och ensemble·

Terminstider
Höstterminen 22 augusti – 16 december 2022. Vårterminen 9 januari – 2 juni 2023.
Former
Kursen motsvarar ca 40 veckor på heltid. Undervisningen sker i huvudsak på skolan i grupper och
enskilt, genom studiebesök, gästlärare och lärare från kulturlärarlaget på Sigtuna folkhögskola.
Utöver det kan det tillkomma andra undervisningsformer och platser. Deltagare har rätt till cirka 20
timmar lärarledd undervisning per vecka.
Examination
För intyg på genomförd kurs krävs deltagande och aktiv närvaro under minst 80 % av obligatorisk
tid. Dessutom ska samtliga projekt och studieuppgifter redovisas och lämnas in i tid.
Kursbevis
Intyg för genomförd kurs enligt ovan utfärdas av Sigtuna folkhögskola.
Läsårsplan
Utbildningen är indelad i delkurser och projektarbeten med obligatoriska uppgifter. Utrymme kan
ges för egna initiativ och arbeten.
Ansvarig lärare
Johan Syrén och Alexander Onofri, filmlärare.
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Höstterminen
Period 1, v. 34 – v. 41
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gruppetablering, lära känna varandra
Se och analysera film
Kultur- och filmhistoria
Idéutveckling
Filmproduktion (förproduktion, inspelning, efterproduktion)
Filmisk gestalning (filmregi; filmfoto; filmljud; filmmanus; filmklippning)
Studiebesök
Workshops med skådespelarutbildningen
Minutfilmsprojekt

Studiebesök: Cinemateket; Gröna Ladan
v. 40, Cinema Queer
Period 2, v. 42 – v. 50
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Se och analysera film
Kultur- och filmhistoria
Filmproduktion fortsättning
Filmisk gestaltning fortsättning
Postproduktion
Gästföreläsare
Utvecklingssamtal
Workshops med skådespelarutbildningen
Terminsfilmsprojekt med filmpremiär (flyttas till period 4)

v. 43, Uppsala Kortfilmfestival
Publika arbeten
Filmproduktioner från terminen.
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Vårterminen
Period 3, v. 2 – v. 10
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Se och analysera film
Kultur- och filmhistoria
Idéutveckling
Filmproduktion fortsättning
Filmisk gestaltning fortsättning
Workshops med skådespelarutbildningen
Minutfilmsprojekt

v.10, Tempo filmfestival
Period 4, v. 11 – v. 23
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Se och analysera film
Kultur- och filmhistoria
Filmproduktion fortsättning
Filmisk gestaltning fortsättning
Postproduktion
Gästföreläsare
Estetik
Utvecklingssamtal
Utvärdering
Slutprojekt med filmpremiär på Gröna Ladan
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