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Lav jeres egen film om pengespil
I skal lave en film, der handler om temaet pengespil.

•

Nedenfor kan I laese nogle gode rad og
krav til jeres film

Hvis I vil lave en god film, som er spændende for
andre at se, så skal I:
• Kun fortælle én historie – simpelt og uden unødvendige forstyrrelser.

•

I bestemmer selv, hvor og hvordan I vil lave
filmen. Det er helt op til din gruppe, så længe I
holder jer inden for temaet pengespil.

•

En film på internettet skal være kort og enkel
Filmen skal derfor vare mellem 3-5 minutter.

•

I vælger selv filmens indhold. Filmen kan bl.a. omhandle jeres erfaringer, holdninger og oplevelser
med pengespil.

•

I bestemmer selv om filmen skal være fakta eller
fiktion. I kan lade jer inspirere af jeres drøftelser i
gruppen og i klassen. I kan også finde mere materiale på www.allorfik.gl

•

Brug en smartphone eller et lille kamera, og
find den helt rigtige lokalitet, hvor filmen skal
optages.

Gode rad til hvordan, I laver en god og
spaendende film
For at lave en god film, er det vigtigt at overveje:
• Hvad vil I fortælle, og hvordan vil I fortælle det?
•

Hvem kommunikerer I med? Hvem er modtageren?

Hvordan vil I fange modtagerens interesse?

•

Begynde midt i en begivenhed med handling – I
har ikke tid til andet.

•

Sætte mennesker i centrum.

•

Have en stærk pointe og gerne en overraskelse –
ligesom i en vittighed. Husk på, at jeres film skal
underholde, overraske og mene noget!

Nar I er faerdige med jeres film
•

Navn, skole og klasse skal fremgå af produktet,
som sendes til allorfik@allorfik.gl

•

Produktet skal senest være Allorfik i hænde d. 6.
april 2018.

•

Da film ofte er store filer, anbefaler vi at I sender
jeres film via We Transfer eller lignende.
We Transfer er en gratis tjeneste på nettet, som
findes her: www.wetransfer.com

Alle indsendte materialer bliver som udgangspunkt
vist på Ludomanikonferencen 2018. Hvis I ikke ønsker
materialet vist, skal I huske at skrive det til os. Vær
også opmærksom på, at materialer, der ikke opfylder
de opstillede kriterier ikke kan vises.
God arbejdslyst!

