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+ FILMLINJEN PROJEKTTERMIN

Vill du arbeta med dokumentär- och
spelfilm? Filmlinjen ger dig teoretisk
undervisning varvad med praktisk
produktion. Tyngdpunkten ligger på
det personliga berättandet och bygger på dina idéer. Om du vill kan du
fördjupa dig en termin utifrån en egen
projektplan.
Filmlinjen är kursen för dig som är
intresserad av rörlig bild och audio
visuell produktion. Kursen har fokus på
det dokumentära berättandet i dess oli-

ka former. Vi producerar även kortfilmer
efter egna manus samt musikvideor
och street art-filmer. Varje termin finns
möjligheten att besöka olika filmfestivaler i regionen, för att ta del av deras
utbud och knyta kontakter med andra
filmskapare.
Vi varvar praktiskt arbete med teori
kring filmproduktion och projekt
ledning. En stor del av kursen sker i
projekt där vi arbetar i team och provar
på olika roller som producent, regissör,

fotograf, ljudtekniker och redigerare.
Varje termin avslutas med ett fritt slut
arbete omfattande minst fyra veckor.
Efter kursen förväntas du kunna
producera egna korta filmer samt ha
en god förståelse för produktions
processen från idé till distribution. Du
kan arbeta inom filmbranschen eller
använda dina kunskaper inom exempelvis lärar- och journalistyrket. Möjligheten finns att fortsätta arbeta utifrån
din egen plan under en projekttermin.

DET FINNS INGA KRAV PÅ FÖRKUNSKAPER INOM FILMPRODUKTION, MEN ETT STORT
INTRESSE AV RÖRLIG BILD SES SOM EN FÖRUTSÄTTNING FÖR KURSEN. KURSEN
KRÄVER GOD DATORVANA DÅ EN STOR DEL AV ARBETET SKER I DATORN. VI ARBETAR
UTESLUTANDE I MAC-MILJÖ.

FILMLINJEN
Kurslängd: 1 år
Kurstider: 2017-08-21–2018-06-01. Studietakt: 100%
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå
Kurslokal: Framtiden, Rolfsgatan 7b
Antagningsvillkor: Personligt brev samt intervju. Ansök senast: 7 maj.
Kostnader: Kostnader för kurslitteratur kan tillkomma.
Kontakt: Kalle Gartberger, kalle@glokala.se, 0765-42 47 27
Hemsida: glokala.se/filmlinjen

FILMLINJEN PROJEKTTERMIN
Kurslängd: 1 termin. Kurstider: 2017-08-21–2017-12-15
Studietakt: 100 %. Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå
Kurslokal: Framtiden, Rolfsgatan 7b, eller på distans.
Antagningsvillkor: Projektplan samt intervju. Ansök senast: 7 maj.
Kostnader: Beror på din projektplan. Teknik kan lånas av skolan.
Kontakt: Kalle Gartberger, kalle@glokala.se, 0765-42 47 27
Hemsida: glokala.se/filmlinjen

