SCOUTIWOODS FILMSKOLA
för upptäckare och äventyrare
Lägerprogrammet börjar NU!
Ni kårer som ska åka på lägret i sommar får nu en förberedande aktivitet – en filmskola.
Aktiviteten ska genomföras under våren och vi rekommenderar att ni avsätter ett eller två
möten början av terminen och ett tillfälle för filmvisning i slutet av terminen. Filmskolan har
tre syften:
1. Att scouterna ska få möjlighet att lära sig mer om filminspelning.
2. Att hjälpa er scoutledare med planering av ett eller två avdelningsmöten, alternativt
en aktivitet på en hajk.
3. Att scouterna ska lära känna andra patruller redan innan lägret.
Aktiviteten består av två delar, varav den första är att göra ett kort klipp där patrullen står
och vinkar till kameran. Detta klipp skickas till oss i programgruppen och vi kommer sedan
att klippa ihop alla vinkklipp till lägret. Maila klippet på lager@scoutiwood.se och skriv
”Vinkklipp” i ämnesraden.
Den andra delen är att göra en film där scouterna presenterar sin patrull. De får möjlighet att
presentera sig och kanske vad de brukar göra på möten, vilken favoritscoutaktivitet de har
eller vad de ser fram emot mest med Scoutiwood? Innehållet och formen bestämmer
scouterna själva så länge slutresultatet blir max tre minuter.
När scouternas filmer är klara laddar ni upp dem som olistade klipp på Youtube. Att de är
olistade betyder att man endast kan se videon om man fått videons länk skickad till sig.
Videon visas alltså inte vid en öppen sökning, i relaterade klipp eller på kanalens startsida.
På distriktets youtubekanal (sök på Västgöta Södra Scoutdistrikt) finns tre youtubevideos
med ungefär samma information som i detta dokument. Dessa är:
1. Lär känna filmteamet Hajen. Här får ni träffa filmteamet hajen. De är ett filmteam
som försöker förklara vad det viktiga med film är. Syftet med denna film är att
inspirera scouterna till vad man kan göra med en film (man kan tänka utanför boxen),
vilka som ingår i ett filmteam och att på ett roligt sätt förklara vilka olika aspekter
man kan tänka på. Filmteamet Hajen kommer ni att träffa igen på lägret.
2. Filmskola. Denna film är en mer förklarande video för hur man ska tänka vid
filmskapande. Diskutera gärna med scouterna hur de ska kunna omsätta detta i sin
egen produktion.
3. Ledarinformation. Denna film skall inte visas för scouterna utan är tänkt som en hjälp
för er. Vi beskriver uppgiften och förklarar lite kring vad ni ska tänka på kring
skapandet. Saker som modellreleases och tips på hemsidor och artiklar med
fördjupande information. (OBS olistad, länk: https://youtu.be/KvubEp3N1mA)

Film ett och två visar ni för scouterna. Film tre är anpassad till ledarna.
När sista anmälningsdatum varit kommer vi kontakta er. Varje patrull kommer då att få en
länk till en kompispatrulls video. På detta sätt lär scouterna känna varandra redan innan
lägret. Istället för att träffa sin bästa kompis näst sista dagen kan man nu istället leta upp sin
kompispatrull redan första dagen!
Vi förstår att alla inte är vana att spela in film och att det kan kännas väldigt främmande. Det
kommer att komma fler videos under våren med mer specifik information om exempelvis
redigering. Har ni önskemål om att få något mer förklarat får ni gärna lämna en kommentar
under youtubeklippet eller maila till lager@scoutiwood.se. Nedan följer en lista på gratis
redigeringsprogram som ni kan börja kika på om ni vill:
DaVinci resolve (https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve)
HitFilm express (https://fxhome.com/express)
Lightworks: (https://www.lwks.com)
Avid Media Composer | First:(http://www.avid.com/media-composer-first)
Shotcut: (https://shotcut.org)
OpenShot: (http://www.openshot.org)
iMovie, installerat i alla Apple-produkter. Med detta program går det också att redigera
direkt i telefonen, detta blir dock väldigt pilligt.
Lycka till med filmskapandet! Hoppas att det blir roligt och lärorikt för er. Om ni har några
frågor eller vill ha en förklarande film om något speciellt, maila: lager@scoutiwood.se

Scoutiga och filmiga hälsningar,
Programgruppen
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