Inbjudan Uddevalla: 191211 eller 200129Göteborgs Stad

Filma med mobilen - kostnadsfri utbildning
för Fyrbodals kommuner
Film engagerar. I vårt gemensamma arbete och åtagande på vägen
mot ett fossilfritt Fyrbodal finns och behövs inspirerande berättelser
från alla er och de framsteg inom miljö och klimatkliv ni gör. Film är
ett sätt. Mobilen vi bär med oss är verktyget för att enkelt filma och
redigera - här och nu.
Videoinlägg i sociala media engagerar. Det är också vad vi ser på vår
egen facebooksida. Kombinationen av rörlig bild, ljud, uttryck, person
och miljö ger de bästa förutsättningar att berätta, skapa insikter och
engagemang på ett framgångsrikt sätt. Välkommen till en heldag i
filmproduktion med den egna mobilen. Du är igång efter en dag!
Kursledare är Filippa Bohlin, kommunikatör på Innovatum

Dagens upplägg:
09:00
10:00
10:15
10:45
11:15
12:30
13:30
14:30
14:45
16:00
17:00

Teori - ljud, ljus, bild, komposition och varför film?
Förmiddagsfika
Utrustningen - vad finns och vad behövs?
Innehåll - vad behöver jag filma?
Nu börjar du filma
Lunch
Redigering i mobilen
Eftermiddagsfika
Redigering med vägledning
Visning och publicering
Avslut

Om kursen och tekniken
Kursen vänder sig till två personer från varje kommun i Fyrbodal under en utbildningsdag.
Ni kommer själva överens om vilka ni vill utbilda som kan lyfta det fossilfria miljöarbetet på
bästa sätt. Se utskickslistan.
Kursen är kostnadsfri men vi vill att ni har med er en fossilfri filmidé, t ex ”Varför är det
bra att köra fossilfritt”, ”Så här enkelt är det att tanka biogas”, ” etc. - utgår från att den
fossilfria filmkreativiteten redan finns ;)!
Vi vill också att innan april 2020 ska deltagande kommuner ha lagt upp minst en film i det egna
flödet kring arbetet för ett fossilfritt Fyrbodal som vi kan dela på fossilfri2030:s facebooksida.
Vi har möjlighet att filma och redigera med både iPhone och Android.
1. Se till att ha utrymme för den redigeringsprogramvara som du laddar ner innan
kursen. Filippa går igenom iMovie för iPhone. Androidanvändare med tillgång till Adobe
Creative Cloud satsar rimligtvis på Premiere Rush som kan synkas med Premiere Pro.
Appen KineMaster är annars ett exempel på kompetent app för Android.
2. Se till att ha utrymme på telefonen för att få plats med några minuters filmmaterial.
3. Filmning drar mycket batteri, se till att mobilen är laddad!
4. Ta gärna med dina hörlurar (med mikrofon) samt selfiepinne.
Samtliga medlemskommuner i Fyrbodal har åtagit sig att bli fossilfria avseende transporter innan
2030. Vägen dit nås genom olika satsningar och initiativ i samverkan. Utmaningarna i genomförandet
är i stora drag desamma men förutsättningarna kan variera. Därför behöver vi varandra.

Fossilfri Gränsregion 2030 finansieras av:

11
dec

29
jan

Till inbjudna:
Kommunikatörer, miljöstrateger,
energi- och klimatutvecklare,
fordonsansvariga, näringslivsutvecklare i Fyrbodal.

När:

Välj ett av nedanstående
tillfällen:
• onsdag 11 december
• onsdag 29 januari 2020
För att dagen ska bli så givande
som möjligt för er har vi satt max
14 deltagare per tillfälle!			

Tid:

09.00-17.00

Anmälan: På länk.
Plats: Riverside, Museigatan 2,

Uddevalla
Lokal: Dejen (191211)
Dalsland (200129)

Under dagen ingår fm/em-fika samt
lunch. Ev allergier meddelas i anmälan.

Info:

Lars Nejstgaard

Projektledare Fossilfri Gränsregion
2030. Fyrbodals kommunalförbund

lars.nejstgaard@fyrbodal.se
073-856 41 55

Arrangerat av:

Fyrbodals kommunalförbund,
Fossilfri gränsregion 2030

