Formålet med faget:
I linjefaget Medie/Film bevæger vi os typisk inden for to hovedområder, nemlig VIDEO og
FOTO. Vi forsøger at gå i dybden med analyser, teknik og teori for derigennem at lære at
udtrykke os ved hjælp af disse medier.
Vores hverdag i det moderne samfund er meget præget af medierne og et overordnet formål
med at beskæftige os med mediernes udtryksform er at prøve at afdække de bagvedliggende
strategier. Derved håber vi at kunne opnå en større forståelse for deres store indflydelse.

Undervisning
Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem praksis og teori.

Materialer der anvendes:
Vi bruger Nikon digital kameraer af typen D7000/D7100/D5000/D300
Vi råder over 5 imacs til billedebehandling og video produktion

I timerne kan du forvente:
At skulle udfordres på de forskellige kreative læringsprocesser. Du vil også̊ opleve en høj grad
af medbestemmelse i de enkelte forløb få muligheden for at selv finde kreativ idéer. Vi har
også fælles projekter i undervisningen. Du vil få mulighed for at udvikle dine teknikker samt
få kendskab til nye metoder.

33 – 42

40 -41

Tema
Kamera kendskab

Software
billedbehandling

42 efterårsferie
43 - 44

Potræter

45– 47

Opgaver

48 - 51

Mørke billeder

Indhold
Arbejder med
forskellige begreber
-Aperture
-Shutterspeed
-Manuelt
-Photoshop
-Lightroom

Mål
At kunne betjene et
kamera.

At lær at tage potræt
billeder.

At lær at tage potræt
billeder.
At brug det ny ethvert
kundskaber til at
producere indhold
At kunne benytte
forskellige former for
lys til at tage billeder

Billeder uden blitz og
med blitz

Lær at bruge diverse
Software.

52 -1 juleferie
Nyt hold med nye elever og gennemganger. Nye elever starter vi processen om som fra uge 33
til 51.
2-7
Video
Lær at lave videoer
At kunne lave video
5 Skitur
8-9
Vinterbilleder
10 – 15
Reklamer
15 - 21
Forårs billeder

