02 / SPIL EN ROLLE
Kære lærer
I har nu været på kursus i filmskuespilteknik på Station Next, og hvis I har tid og lyst til at
arbejde videre med dette fagområde, har vi nedenfor under “Postaktivitet” samlet nogle
aktiviteter, der kan afrunde forløbet hjemme i klassen.
En skuespillers teknikker kan anvendes i andre sammenhænge end film og teater.
Uafhængigt af hvilket fag, der er tale om, kan teknikkerne medvirke til at styrke elevernes
fremtræden, når de fx skal fremlægge projekter i klassen eller til eksamen.
Filmfaglig analysemodel
Hvis du har lyst til at prøve en bredere analysemodel på film- og medieproduktioner, som
ikke kun er en indholdsanalyse, men som tager udgangspunkt i flere af filmens
fagligheder, har vi udviklet denne filmfaglige analysemodel http://filmlinjen.dk/forelever/saadan-laver-man-film/filmfagligt-fokus-oevelse-i-filmanalyse
Husk, at I altid kan bruge kortfilmene fra Station Nexts hjemmeside både i den daglige
undervisning og til prøverne: http://station-next.dk/se-film
God fornøjelse!

Postaktivitet 1 – Hold en tale
Målsætning
Eleverne arbejder med forberedelse til fremførelse.

a)

b)

Hold en tale
I par: Skriv en tale til en person, I gerne vil hylde. Det kan være en person, I kender
personligt eller en, I kender af omtale fx gennem medierne. Bestem i hvilken
sammenhæng, talen holdes fx til en fødselsdag, til en prisoverrækkelse, eller til en
anden begivenhed – det skal indgå i talen. Bestem også, om taleren er sig selv eller
spiller en anden person – det skal også indgå i talen.
Talen må max. vare 1 min.
Vælg hvem af jer, der skal holde talen. Taleren øver sig og får feedback fra sin
makker.
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c)

Der trækkes lod, så der max. er seks taler, der holdes for klassen. Talerne kan evt.
filmes, så taleholderne kan se sig selv bagefter. I par vurderes talens indhold og
fremførelse ud fra spørgeskema. Diskuter jeres vurderinger i klassen.

Postaktivitet 2 – Dø om så det gælder
Målsætning
Eleverne bevidstgøres om skuespillet som håndværk.
Dø om så det gælder
I grupper på fire eller i klassen samlet: Se følgende tre klip på YouTube med Jens
Arentzen, der underviser unge i skuespilteknik:
 Klip 1: http://youtube.com/watch?v=V5_ZQuqt-L0
 Klip 2: http://youtube.com/watch?v=HVi3Dbg-VsE
 Klip 3: http:/youtube.com/watch?v=7KMmUiJXFmg

Lækre links
 På http://ug.dk kan du læse om, hvordan du uddanner dig til skuespiller, og hvad
jobbet indebærer.
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