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Åh nej skriveblokering. Hvad skal man skrive? Hvad jeg 
har fået ud af kurset det er svært at sige præcist, men 
næste gang jeg står og er i tvivl på en optagelse er der  
forhåbentligt nogle erfaringer fra kurset der vil komme 
mig til gode. Det er altid lidt svært at være 14 
fotografer om 2 kameraer, når alle er vant til at have 
deres eget til hverdag.     
 
Mandag 
Efter en kort introduktion af alle på kurset gik vi i 
gang med lidt teori, rimelig grund-viden, men godt at 
friske det op. Derefter blev der lavet to test, en 
shutter og en eksponerings test.  
 
Tirsdag  
Vi startede igen med teori, men at bruge en halv time på 
de forskellige tapefarver på Kodak dåserne var ikke super 
nødvendigt for mig. 
Senere i studiet var der en interessant gennemgang af en 
greenscreen poormands proses bil scene og et packshot af 
øl - det er bare svært at nå at blive helt tilfreds på 2 
timer. 
 
Onsdag  
Luftfotografi. Frank Poulsen gav et par nyttige tricks om 
kunsten. Der var også en steadicam workshop, hvor man 
kunne få en forståelse af hvor meget øvelse det kræver at 
mestre det.     
 
Torsdag 
Det er sjovt at få noget baggrundsviden om film, man 
blandt andet har set som teenager. Jan Weincke kom og 
øste lidt af hans erfaringer. Vi kunne godt ha´ brugt 
mere af den slags med en anden fotograf og efter min 
mening kunne der sagtens have været mere kunstnerisk 
input på hele kurset. 
 
Fredag  
Det er altid spænende at se alle ens anstrengelser i 
telecinen, mulighederne er jo uanede…   
Vi sluttede af med en super hyggelig middag alle sammen, 
næsten ærgerligt at det er slut nu hvor man lige var 
begyndt at lære hinanden at kende. 
 
Der manglede generelt lidt koordinering, men ellers var   
det nogle hyggelige mennesker der var samlet i den uge. 
Jeg har fået lige så meget ud af at udveksle ideer med 
mine kollegaer i de andre lande, som selve kurset. Jeg 
havde nogle gode samtaler med et par fyre fra Italien om 
brug af laserslebne spejle til at videreføre lyset gennem 
gange, eller fordele en lyskilde til flere steder. Ret 
praktisk hvis man er på location uden det store setup. Og 
Vitorrios jumbo light. Der var også en god snak med en 
kollega fra Berlin om 3D fotografering og projektion.  


