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bokprat & filmkurs
En kurs som syftar till att stimulera och inspirera eleverna till läsning, samt öka deras förmåga
att tala inför grupp och framför kamera. Kursen uppmuntrar till samarbete och att ta ansvar för
olika arbetsuppgifter under filminspelningen.
I kursen ingår följande:
• Lektion 1-2: Grundläggande skådespelarövningar. Arbete med kropp, röst och text.
• Lektion 3: Diktläsning, manus och övning av bokprat.
• Lektion 4: Filminspelning av bokprat/dikt.
• Lektion 5: Visning och genomgång av filmade bokprat. Diplomutdelning.
Kursen samordnas med skolans ordinarie verksamhet och tar i anspråk totalt 12 lektionstimmar.
All undervisning och filminspelning sker i skolans egna lokaler.
Eleverna förbereder sig inför kursen genom att läsa en utvald bok. Eleverna kan sedan välja att
prata om boken framför kamera eller ingå i ett filmteam.
Under kursen får eleverna möjlighet att stå både framför och bakom kameran. De lär sig att
slappna av och ta sig an en uppgift på ett fokuserat sätt, även att samarbeta i ett team och ha
respekt för varandras arbete. I slutet får eleverna ett diplom för genomförd kurs.
Bilderna är från Bokmyrans bokprat & filmkurs 1 på Wieselgrensskolan.
Kostnad för kursen i sin helhet: 40 000kr ex moms.
Det går bra att söka ”skapande skolapengar” för kursen. Vi är behjälpliga med ansökan.
I priset ingår planering tillsammans med berörda lärare, workshop, filminspelning, fotodokumentation, teknik, redigering, färdigredigerade filmer, visning samt utvärdering.
Kursledare:
• Michaela Hennig är filmproducent/regissör/projektledare. Hon har producerat ett tiotal dokumentärer för SVT. Michaela är ursprungligen skådespelerska, utbildad på Teaterhögskolan i
Malmö. Förutom att ha stått på scen har hon undervisat i drama och skrivande i skolor.
• Rex Brådhe är filmproducent/regissör/skådespelare/manusförfattare. Utbildad på både Teaterhögskolan i Malmö och Dramatiska Institutet. Han har producerat ett tiotal dokumentärfilmer
för SVT. För SVT har han även arbetat som konsult och utvecklare av interaktiva media och
utbildat programledare. Han har också skrivit en handbok om hur man arbetar med teater.
För bokning av kurs eller mer information kontakta:
Michaela Hennig 0704-92 22 52 eller michaela@bokmyran.se

