
STEADICAM WORKSHOP  ÅRHUS 12-16 JANUAR (by Tiffen), 2009 

 

Mine forventninger var store da, jeg kørte mod DR-Århus. En meget intensiv workshop på 5 
dage med start kl. 09:00 til 18:00-18:30 ventede mig. Vi var 24 kursister, ca. halvdelen fra 
Danmark og resten kom fra andre europæiske lande. Hovedunderviser på workshoppen var 
Jerry Holway, som har været Steadicamoperatør i mere end 25 år. Han har været med til at 
udvikle Steadicam sammen med Garrett Brown, som er manden bag Steadicam. Udover Jerry, 
var der 6 gæsteinstruktører til at hjælpe os igennem. 

Jerry startede med en kort gennemgang af en steadicam. Lidt om hvordan man bruger den 
rigtigt, så man undgår rygskader. Formålet med den korte gennemgang var, at vi hurtig kunne 
komme til at prøve selv. Workshoppen var delt op i lektioner med Jerry (1-2 om dagen i 1-1 ½ 
time), og undervisning hos de 6 instruktører. Vi blev delt i 6 grupper, og rokeret fra instruktør 
til instruktør ca. en gang i timen. Jerry brugte grupperokaden til at observere de forskellige 
kursister i deres kunnen og fremgang. 

Lektionerne med Jerry var godt bygget op, og rigtig godt fordelt udover forløbet, så de lagde 
godt op til den næste instruktørundervisning.  

Det var meget interessent at høre, om hvordan Steadi’en er blevet udviklet, og hvilke 
problemer der har været i tidens løb. De har bl.a. haft store problemer med at balancere 
steadi’en ud, så den havde den rigtige balance, når kameraet er i bevægelse. Dette problem 
blev løst i 90’erne. Armen som bærer Sled’en hvorpå kameraet sidder, har de også udviklet en 
del i tidens løb. Vi brugte en del tid på at navigere rundt på settet, såvel i lektion (med Jerry) 
og i undervisning (hos instruktørerne). Her fik vi vist, hvordan man laver afmærkning af 
skuespillerens position og af kameraets position. Det gøres ved at sætte store V’er som 
afmærkning (med tape) på gulvet, væggen eller loftet, hvor det ikke ses af kameraet. V’et 
sættes, så det peger som en pil, og slutpositionen er, hvor de to streger mødes. En anden sjov 
ting vi fik vist, bruges når man laver en pan eller tilt; Man finder sit slut skud, tager et sugerør 
eller en spisepind, sætter det/den fast på modlysblænden, så den flugter med en kant i ens 
synsfelt, hvorefter den virker som et sigtekorn. Jerrys mange års erfaring førte os rundt i alle 
hjørner, fra sikkerhed til rigtig påklædning. Sikkerheden inkluderede alt fra kørsel med bil, 
kran og eksplosioner. Det er livsvigtigt at overholde de aftaler man laver undervejs, med 
hensyn til hvad der skal ske, og at man ved 100% hvilken vej man skal og i hvilken fart, og 
hvor stor sikkerhedsafstanden er ved eksplosioner.  

Undervisningen hos de 6 forskellige instruktører var lige så interessant som lektionerne med 
Jerry. Vi kom rundt til alle 6 minimum én gang om dagen, og havde 1 times tid hos hver 
instruktør. De havde hver især udtænkt en lille scene (med 2 skuespillere) samt kamerature. 
Kursisterne i hver gruppe skiftedes til at være skuespiller, grip og steadicamoperatør. Her fik 
vi set i praksis, hvordan man bruger afmærkning ved hjælp af V’et. Det passede med, at hver 
gang vi havde været rundt til alle instruktørerne, havde vi en lektion med Jerry. Det gav 
instruktøren tid til at lave scenen lidt om og gøre Steadicamturen sværere og sværere 
igennem hele workshoppen. Vi fik afprøvet rigtig mange ting på de 5 dage. Der blev løbet, gået 
på trapper, kørt med dolli, skudt i low mode med både kort og lang post, high mode, panet og 
tiltet.  

Jeg havde en fantastisk workshop, og jeg kan kun anbefale en lignende workshop til andre. 
Jerry og hans team var top motiveret og professionelle i deres undervisning. 



Hilsen 

Henrik Hammel 


