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Steadicam Kursus i Maine.

En uge i midten af September tog jeg til Rockport i Maine i USA for at deltage i et Steadicam

kursus. Jeg ankom søndag, efter en flot køretur fra Boston op langs kysten, til Rockport hvor Maine

Media College ligger. Stedet er en lille samling gamle og noget slidte bygninger, der ikke ser ud af

meget, men beliggenheden er rigtig fin.

Søndag eftermiddag var der tjek-in og tildeling af værelser. Senere var der aftensmad og

informationsmøde for alle nye kursister. Efter en kort introduktion til stedet, dets historie og staben,

var det tid til at indfinde sig på sine enkelte hold.

Vi var 12 deltagere på Steadicam kurset og havde tre instruktører. Vores lead-instructor Jim Wells

forklarede kort og præcist hvad kurset ville indebære og hvad vi havde i vente de kommende dage.

Han talte om lange dage, med massere af praksis og øvelse i at operere, med efterfølgende ømme og

trætte muskler. Efter dette var der en kort præsentation af hver enkelt deltager på holdet. 

Mandag morgen kl. 9 startede vi, instruktørene gennemgik hele steadicam riggen og basis teori.

Efter frokost var det tid til, at tilpasse veste og lave gruppeinddeling. Der var fire grupper og fire

steadicams og det fungerede rigtig fint, man havde masser af tid med riggen på og de korte pauser

var en rar afveksling fra den fysiske udfoldelse. Eftermiddagen gik med at prøve at have udstyret på

og lige få en fornemmelse af, hvordan det føltes.

Tirsdag var det tid til at komme i gang med det praktiske, den stod på diverse basis øvelser hele

dagen, så vi kunne lære at bevæge os med og omkring riggen. Efter aftensmaden var det tid til at

prøve de ting af, vi havde lært i løbet af dagen i en lille øvelses scene med skuespillerre.

Onsdag og torsdag fortsatte i samme tempo som vi var startet i, med en blanding af teori, øvelser og

træning på egen hånd.

Der var massere af tid til selv at arbejde videre med de ting vi havde lært i løbet af dagen, studiet vi

var i var åbent fra 08:30-22:00 hverdag og der var næsten altid en instruktør tilstede. Det, at

udstyret var til rådighed hele tiden var virkeligt et plus for kurset.

Løbende blev det sværere og sværere øvelser og der blev sat størrer udfordringer op for os – som at

bevæge sig gennem døre, smalle gange, op og ned ad trapper og car-mount. 

Fredag var det tid til at prøve alle de ting af vi havde lært i løbet af ugen – Vi skulle lave to

koreograferede steadicamture på to scener med to skuespillere som hver for sig skulle fungere som

et one-take. En sjov øvelse og prøve.

Fredag eftermiddag fik vi taget det obligatoriske holdbillede og der var uddeling af diplomer for

bestået kursus. 

Fredag aften var der fælles spisning for alle og visning af de ting der var kommet ud af ugens

forskellige workshops.

Tidligt lørdag morgen tjekkede jeg ud, efter en hyggelig og lærerig uge i Maine og rejste mod

København.
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