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Intro. 
 
Å lage film er et organisert kaos der mange forskjellige kunstformer sammen forteller 
en historie. Derfor er det superviktig å skjønne hvordan alle de forskjellige delene 
påvirker helheten. Uansett hva du gjør i en filmproduksjon, er din jobb EFFEKTIV 
KOMMUNIKASJON av HISTORIEN. Alltid!  
 
   
Filmverkstedets lille røde er ikke en lærebok. Det er en huskelapp du kan stappe i 
sekken og ta med deg når du skal ut å lage film.  
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Ide. 
 
Ingen får en ide ferdig utformet rett i hodet. Ideer kommer hele tiden fra alt og 
ingenting, de må tas vare på og videreutvikles. Hjernen din jobber hele tiden, men du 
må høre etter. Jeg er mer kreativ når jeg er trøtt, og morsomst når jeg henger med 
venner. Når får du ideer? Ikke glem dem! Skriv dem ned! 
 
En ide kan være alt mulig. En tittel, at du vil blande to sjangere du elsker, at du vil 
lage en action. Whatever. Tenk videre. Universet du skaper rundt den første ideen er 
det som er viktig. Det er å være kreativ. Å jobbe videre med ideer.  
 
 
  YOU CAN´T BE SPONTANEOUS WITHIN REASON 
   -Alan Watts 
 
 
KREATIVITET 
Ikke et talent, men en måte å jobbe på. Man må aktivt velge å være kreativ.  
Man velger å bruke hjernen. Å sette av tid. Å gjennomføre ideen. 
 
 
IDEER  
Ideer er nye koblinger mellom gamle ideer som gir ny mening. De fleste kommer fra 
underbevisstheten. Bruk den. Slipp den løs.  
 
 
HA MANGE IDEER.  
Ikke sensurer. Tenk. Mye! Hjernen er en muskel. Tren. Jo mer du tenker jo flere ideer. 
Ideer avler ideer. Lev med ideen i hodet. Lek. Vær barnslig. Vær tullete. La 
underbevisstheten ta over. Dagdrøm. Drøm. Sov. Spis. Noen ideer må jobbes frem. 
Ikke stress. Ta en pause. Slapp av. Slipp underbevisstheten til. Hjernen trenger blod; 
Tren. Gå en tur. Drikk vann. Hør på din egen hjerne. Skru av TV, logg av facebook og 
tenk; 
 
 WHAT IF... 
 
Skriv ned alle ideene dine. Da må du definere og formulere, som igjen skaper nye 
ideer. Og så blir det plass til nye. Ha notatblokk overalt.  
 
Del ideen. Få innspill fra andre. To hoder tenker bedre enn ett, og kanskje forandrer 
du spontant deler av ideen mens du forteller den. Det gjør jeg. 
 
Ikke ta første og enkleste løsning. La problemet være et problem. Da gir 
underbevisstheten svaret i dusjen neste morgen. Ikke si nei. Si Hva med... .  
Lag alternativer.  Ikke kast ideer. De former nye ideer når du leser dem igjen senere.  
 
 
WRITE WHAT YOU KNOW / WHAT YOU LIKE. 
Lag det du liker. Lær av det du liker. Lag ALLTID det du skulle ønske noen andre 
hadde laget. Bli inspirert. Se film. Les en bok. Opplev arkitektur. Ikke skriv det som er 
populert eller du tror andre vil ha. DU er første publikum. Om ikke du liker det, vil 
ingen andre heller. 
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LEARNING BY DOING.  
Lag filmer du liker fordi det er gøy. Gjennomfør ideen. Og den neste. Og en til! 
Reflekter. Uten å fordømme. Det er veldig vanskelig, forresten. Men lær av 
erfaringene og lag en til. Velg å være stolt av at du lagde det. Vær flinkere neste 
gang. Ha det gøy! Kos deg! Fuck janteloven.  
 
 
ÅPEN OG LUKKET MODUS 
Åpen modus= Avslappet, leken, nysgjerrig, humoristisk og mindre målrettet. 
Lukket modus= målrettet arbeid. Brett opp ermene og få jobben gjort. 
Åpen form skaper ideen. Lukket form gjennomfører ideen. Begge er nødvendig. 
 
 
OPPSUMMERING. 
Kreativitet er en måte å jobbe på som du velger å bruke tid på!  
Velg å være kreativ. Velg å sette av tid. Velg å gjennomføre. 
 
 
PRAKTISK TIPS  
 
#1 Formuler et problem. Skriv det ned og heng det opp der du ser det ofte.  
 
#2 Brainstorming/ Idekart.  
 
#3 Skriveblokk. Skriveblokk. Skriveblokk. Skriv ned alle ideer. 
 
#4 Space-time oasis. (Hvordan oppnå åpen modus) 
     Lukk deg inne på et rom. Skru av internett og telefonen. Minimum 1.5 time 
 
#5 Dagdrøm. Rett før du sovner. Ta et bad, synk under vann, og tenk.  
     Steng ute verden og bare lev i tankene dine en stund.  
     Hjernen din hater å kjede seg, og finner snart på noe gøy. 
 
#6 Lek. Masse. Løp ut i skogen. Spill Fantasi. Tegn, skriv og tull.  
 
#7 Research. Gi  hjernen noe å tenke på. Still spørsmål. Reflekter. 
 
#8 Free Writing. Start med blankt ark, skriv uten å stoppe i 10 minutt.  
     Ikke tenk på å gi mening eller rettskrivning. Slipp løs underbevisstheten. 
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Historie, struktur og manus. 
 
Historier handler om noen som vil noe/vil ha noe og problemene med å få dette.  
Hva de vil ha kan være hva som helst. Kjæreste, fange skurk, overleve, tjene penger, 
få venner, redde verden, løse mysteriet, eller bare å få slappe av.  
 
Husk at de aller viktigste ingrediensene i historien din er karakterene og relasjonene 
mellom dem. Det er samspillet mellom dem og hvordan de forholder seg til hva som 
skjer som er spennende.  
 
 
PROTAGONIST 
Er personen som vil noe. Protagonister setter i gang historien/ er aktive i å prøve å 
få noe. Dette er som oftest hovedpersonen. Har et tydelig mål han/ hun vil oppnå. 
 
 
MOTGANG / KONFLIKT 
Historier handler om når man vil noe, og ikke når man har fått det. ”Og så levde de 
lykkelig i alle sine dager…” hadde vert en møkk kjedelig film. Jo mer motgang, jo 
større konflikt, jo bedre. Hvordan hovedpersonen oppfører seg under motgang viser 
hva slags person han/hun er. 
 
 
ANTAGONIST 
Noen eller noe som står i veien for det protagonisten vil ha. En skurk, et fjell, en 
storm etc.  
 
 
FORANDRING OG VENDEPUNKTER. 
Ofte forandrer hovedpersonen seg gjennom filmen. Men de trenger ikke ha lært 
meningen med livet. De kan ha gått fra å være singel til å ha kjæreste, fra fattig til 
rik, fra å være Bruce Wayne til å bli Batman. Hvordan er hovedpersonen din forandret 
på slutten av filmen?  
 
Hver eneste scene bør ha en forandring. Ingen forandring, ingen fremgang. Kun 
status quo. Driv historien fremover. Hvem vil hva? Hvem står i veien? Tenk over 
dette i hver eneste scene! 
 
Noen forandringer er så store at de blir vendepunkter. Det vil si at historien tar en 
brå vending, som gjør at karakterer må tenke nytt. Ofte er et av disse et "point of 
no return", altså en så stor forandring som gjør at ting aldri blir som før igjen. 
 
 
KARAKTERER 
Gjør oss kjent med dem. Vis oss hvem de er gjennom valg og dialog. Gi dem følelser, 
drømmer, håp, planer og mareritt. Ikke lag en ”helt”, lag et menneske. Forsøk hele 
tiden å finne det unike ved en situasjon eller karakter. Hva skiller denne skurken fra 
alle andre skurker? Hva er det som gjør din historie spesiell?  
 
 
PLOT/ SUB-PLOT. 
Historien din = plottet. Men hovedkarakteren eller bipersoner kan ha andre små 
historier i tilknytning til hovedhistorien. Dette kalles sub-plot. 
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SHOW, DON`T TELL.  
Bruk bilder til å fortelle historien. Vi vil delta i handlingen, ikke bli fortalt den.   
Aldri si ”så fint vær det er i dag.” Vis det! F.eks nærbilde av hovedperson som soler 
seg i gresset med lukkede øyne. OK, det var litt et cheesy eksempel, men bildet 
forteller tydelig til publikum at hovedpersonen synes det er en fin dag. 
 
 
LYDBILDE 
Lyden er 50% av filmopplevelsen. Minst! Bruk lyd til å forsterke det bildene forteller, 
eller bruk den til å fortelle ting bildet ikke ser.  "Sound, don´t tell." Ta eksemplet 
over, med hovedpersonen som soler seg. Legg på lyd av fuglekvitter og bier. =lyder 
som forsterker det vi ser. Eller bruk lyd til å spare penger. Film en bombe, klipp til 
nærbilde av sjokkert ansikt og lyden av eksplosjon. Da har du fortalt med lyd. 
 
 
HANDLING! ALLTID! 
IKKE skriv transportscener. Klipp til at de er fremme. Ikke skriv scener hvor folk bare 
sitter og snakker. Tenk visuelt. Få dem til å gjøre noe! Fysisk handling sier masse om 
karakter. Si en ting med munnen, og noe annet med kroppen samtidig. 
 
 
RYTME/ DYNAMIKK 
Vær bevisst på rytme og dynamikk. Tenk på filmen som en sang. Sanger holder 
samme tempo hele tiden, men intensiteten i vers og refreng varierer veldig. Og alt 
bygger mot en heidundrandes avslutning.  
 
 
SJANGER 
Hva slags film er historien din? Romantikk, komedie, drama, action, science fiction, 
skrekk, krigsfilm, episk, western, krim, eventyr, fantasy, biografi, dokumentar, 
musikal eller sportsfilm? De fleste filmer er en blanding av flere sjangre. Sci-fi drama, 
skrekk-komedie etc. 
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TRE AKT, ÅTTE SEKVENS STRUKTUR. 
De aller fleste spillefilmer består av åtte sekvenser på 12 til 15 minutter, som alle 
har sine egen tre akts struktur med et problem, en komplikasjon og en løsning.• 
 
 
AKT I: “Set up/ problem.” 

SEKVENS 1 - Anslag. Gi publikum lyst til å se resten av filmen.  
  Viser oss hva vi har i vente. Set up. Introduser hvordan livet er 

   for hovedkarakterene akkurat nå. Hvem, hva, hvor, når, hvordan. 
SEKVENS 2 - Problem og beslutning om å gjøre noe med det. 

 
 
AKT I I: “Komplikasjon.” 

SEKVENS 3 - Utdyping/ forverring av problem. Karakterutvikling.  
SEKVENS 4 - Første utfordring. Krever noe av hovedperson. 
SEKVENS 5 - Sub plot & karakter relasjoner. 
SEKVENS 6 - Krise. Hovedhistorien strammer til.  

 
 
AKT I I I : “Løsning.” 

SEKVENS 7 - Tvist. Problem forverres. Alt står på spill. Klimaks. 
SEKVENS 8 - Løsning på problem og avslutning med hovedperson  
  som er forandret av det han har vært gjennom. 

 
Denne strukturen er en generalisering, og ikke ment å følges slavisk. Men den er et 
supert verktøy som gjør deg bevisst på hvordan du presenterer historien, og det 
hjelper å ha den i bakhodet mens du skriver. Tenk på filmen din som åtte kortfilmer.  
Tenk over rytmen i manuset ditt. Prøv å skape dynamikk. Sørg for at 
spenningskurven din ikke er en rett strek.  

      
 Spenningskurve for åtte sekvens strukturen. 
 
 
Struktur/ SPENINGSKURVE I EN KORTFILM 
I en kortfilm er det ikke er plass til alt dette. Men du bør i det minste ha anslag, 
problem, komplikasjon og løsning. Og tenke over spenningskurve du lager. Men i 
kortfilm står du mye friere i forhold til struktur enn i spillefilm.

                                     
• Her er et eksempel: www.nealromanek.com/introduction-to-sequence-structure/ 
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WORKFLOW (SYNOPSIS OG TREATMENT) 
 
Et synopsis (en outline) er hele historien din fortalt på en A4 side. En treatment er 
en mer detaljert versjon av synopsis, hvor du har med alle detaljer, men fortsatt kort 
fortalt. Begge disse er verktøy som gir deg oversikt over historien og hjelper deg å 
skrive en mere helhetlig historie.  
 
Man begynner ikke rett på å skrive manus. Man begynner med å lage helheten, og 
fyller så ut synopsis til det blir en treatment, og fyller så ut treatment til det blir et 
manus. Skrivingen går selvfølgelig litt mer oppi hverandre enn det, men det er mye, 
mye lettere å skrive manus på denne måten. Jobben blir mer oversiktlig og 
overkommelig. Man må vite slutten før man vet veien dit. 
 
 
MANUSFORFATTERS ROLLE I FILMCREW 
En manusforfatter er ofte ferdig når andre starter. Når et manus er kjøpt av en 
produsent, må manusforfatter bøye seg for regissøren og/ eller produsenten om de 
er uenige. I Hollywood er ikke alltid manusforfatteren den som kommer med ideen 
engang. Ofte blir de ansatt til å videreutvikle andres ideer.  
 
Hvor mye en manusforfatter er involvert i selve produksjonen er veldig individuelt fra 
produksjon til produksjon. Noen regissører liker å ha manusforfatter med på sett, 
andre regissører kan ikke fordra det. Av og til har man lite man skulle sagt, av og til 
får man ha input helt inn i etterarbeidet.  
 
 
HUSK 
Husk at manus er skrevet for folk som ikke har peiling på hva du snakker om, som 
ikke kjenner historien din i det hele tatt. Forklar alt. 
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MANUS OPPSETT. 
 
 
 
 Scene 12. INT: KONTOR, SAMSEN. CONT. 

 

 OLA RØYSELAND - en drabelig kjekk kar med halvlangt hår og 

 teite klær sitter og skriver på en mac. Rundt han ligger det en 

 masse notater. Plutselig kaster han alle papirene i luften, og 

 hopper ut av stolen. 

 

    OLA RØYSELAND 

   Nei, fy fader, nå var jeg lei!  

   Jeg går og får meg noe.  

 
 
 
Et manus består av sceneheading, handling og dialog. Se på manuset en gang til.  
Nå har jeg gjort sceneheadingen grønn, handlingen blå, og dialogen oransje. 
 

 

 Scene 12. INT: KONTOR, SAMSEN. CONT.  

 

 OLA RØYSELAND - en drabelig kjekk kar med halvlangt hår og 

 teite klær sitter og skriver på en mac. Rundt han ligger det en 

 masse notater.Plutselig kaster han alle papirene i luften, og 

 hopper ut av stolen.  

 

    OLA RØYSELAND 

   Nei, fy fader, nå var jeg lei.  

   Jeg går og får meg noe.  
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SCENEHEADING.  
Hver scene skal ha en sceneheading som forklarer hvor og når scenen foregår, og et 
scenetall. Første ord beskriver om du er ute eller inne. EXT betyr ute (exterior), INT 
betyr inne (interior). Deretter skriver du hvor scenen foregår. Til slutt skal det stå 
når på døgnet. DAG, KVELD, NATT, eller CONT. CONT betyr at scenen fortsetter rett 
etter forrige scene (continued). 
 
 
HANDLING. 
Handling skrives med små bokstaver. Beskriv alt. Alt må ses eller høres. Ikke skriv 
”de snakker litt sammen”. Skriv all dialog, med mindre vi ikke kan høre hva de sier. 
Da spesifiseres det. Når en karakter dukker opp for første gang, skal han / hun 
presenteres med store bokstaver og med en kort karakteristikk (OLA RØYSELAND - 
en drabelig kjekk kar med halvlangt hår og teite klær ). Neste gang står han / hun 
med vanlige bokstaver. 
 
 
DIALOG.  
All dialog skal ha god marg til skuespillers notater. Skriv karakterens navn over 
dialogen med store bokstaver. Når vi hører karakterer vi ikke ser, skriver vi "off 
screen" i parentes etter karakterens navn. Sånn: OLA RØYSELAND (off screen). 
 
 
OPPSETT 
Bruk Courier, fontstørrelse 12, 1.5 linjeavstand, og god venstremarg.  
Ha en forside med KUN tittel, forfatter, dato for siste omskrivning og kontakinfo. 
Husk sidenummer og en bunnlinje med kontaktinfo på hver eneste side. 
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Bildefortell ing. 
 
Film er mange bilder som sammen forteller en historie. Hvordan bildet er filmet sier 
nesten like mye som hva du filmer. Det er viktig å vite hva forskjellige virkemidler 
som utsnitt, kamerabevegelse, komposisjon, lys, valg av objektiv, hva som er i fokus, 
bakgrunner, linjer i bildet etc forteller den som ser på. Vi bruker storyboard eller 
shotliste til å planlegge hva og hvordan vi skal fortelle historien med bilder. I et 
storyboard tegner man hver eneste kameravinkel. I en shotliste beskriver du bildene 
med ord bildene isteden for å tegne. Det er samme hvilken du bruker, så lenge du 
har sett filmen for deg og tenkt igjennom alle valgene dine.  
 
I en film er hovedpersonen alltid viktigst! Hovedpersonen er den vi opplever historien 
gjennom. Uten en tydelig hovedperson står vi på utsiden. Det blir upersonlig og 
kjedelig. Bruk virkemidlene til å fortelle oss hovedkarakterens følelser. 
 
Nærbilde 

  
Nærbilde = personlig. Da ”slipper vi inn” på personen i bilde. Er noen trist, lei, sint, 
glad, forelsket? Vis oss. Nærbilde av hovedperson er viktig, for da opplever vi det 
som skjer sammen med ham. 
 
Oversiktsbilde 

 
Et oversiktsbilde viser hvor vi er, hvem som er der, og hvor de er i forhold til 
hverandre. Men er upersonlig. Vi står på utsiden og ser på. 
 
Halvnær 

 
Knall til dialog om du ikke vil klippe mellom to forskjellige nærbilder. Knall til action, 
fordi vi er nærme nok til at vi er oppi actionen, og ikke står og ser på 
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Total 

 
Hele personen i bildet. Litt kjedelig. Prøv å unngå. 
 
 
Lek med bildet. 
Alt trenger ikke være midten av bildet for å være viktigst. Lek med kamerautsnittet. 
Plasser ting så det ser bra ut i helhet. Kanskje nærbildet har personen helt til høyre i 
bildet, med linjene i ubalanse for å skape en urolig stemning, fordi det kommer et 
monster i bakgrunnen. Hovedpersonen snur seg, og fokuset skifter til monsteret? 
 

 
 
 
Fugleperspektiv: Filmet ovenfra. Får personen i bildet til å se liten/lite viktig ut. 
Froskeperspektiv: Filmet undenfra. Får personen i bildet til å virke viktig/ mektig. 
 
 
Linjer/ balanse. 
Om man setter kamera vannrett, med rette linjer, oppleves bildet rolig. Om man 
filmer ting på skrå, oppleves de kaotiske. Det brukes ofte i action og skrekkfilm. 
 
 
Forgrunn, mellomgrunn, bakgrunn. 
Komponer bildet så det ikke blir flatt. Og tenk tredimensjonalt. Man trenger ikke bare 
gå fra venstre til høyre. Man kan gå forbi kamera (forgrunnen) og inn i bakgrunnen. 
Kan du fortelle to ting i samme bilde ved at en ting skjer i forgrunnen, og så en 
annen i bakgrunnen? At noen kommer inn i bildet midt i klippet? Det ser ofte veldig 
tøft ut, og gir energi til filmen. Det virker da som om det skjer masse! Den første 
Indiana Jones filmen er et supert eksempel på dette. 
 
 
Dybde. 
Dybde i bildet brukes til å fortelle folk hvor de skal se. Og ser veldig profesjonelt ut. 
Du kan også skifte fokuset midt i klippet om det først har skjedd noe i forgrunnen og 
så skjer noe i bakgrunnen.  
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Kamerabevegelse. 
Kamerabevegelser gir filmen energi og gjør den mer levende. Vær kreativ. Teip 
kamera fast til en bil. Ikke undervurder skulderrigg! Den gir deg stødigere bilder enn 
håndholdt, men med samme bevegelsesfriheten. Jibb og dolly er kult og gir fine 
bilder, men for mye blir litt stivt. Men det er min mening. Bare vit at hvordan 
kameraet beveger seg påvirker følelsen til publikum. 
 
 
Point of view. (personlig synsvinkel) 
I et POW ser vi det en person ser fra sitt ståsted. Man ”etablerer” det først med å 
vise et nærbilde av den som ser, og så klipper vi til hva denne personen ser. 
Nærbilde først er viktig. Brukes nesten bare på hovedpersoner, fordi da blir publikum 
invitert inn i personens hode, og ser ting slik han/hun gjør. Så personlig er man ikke 
med bi-personer.  
 
 
Omgivelser/ bakgrunn. 
Kan du legge inn ting i bakgrunnen som forteller noe om personene eller plassen hvor 
de er? Hva er det som henger på veggen, når på dagen det er, hva slags rom er det? 
Detaljer, detaljer, detaljer.  
 
 
LYS/ MØRKE/ SKYGGER 
Hvor lyst eller mørkt et bilde er, hvor skyggene går, og hvordan ting er lyssatt 
påvirker stemning og hvordan et bilde leses utrolig mye. Derfor er det 
kameramannen som er sjef for lysmester. Se eget kapittelet om lys. 
 
 
VALG AV OBJEKTIV 
Skift objektiv etter hva du vil legge vekt på i bildet. Og for å skape dynamikk. Ikke 
film en hel film med samme objektiv. Forslag til valg av objektiv skal stå i shotliste. 
 
15mm: Ultra wide. God til folkemasse etc. Scenesettere som imponerer.  
35mm: Wide. Tilnærmet lik øyet ditt. 
50mm: Tett. Bra til nærbilder og medium shots som action etc. 
85mm: ultra tett. Super til nærbilder. Mindre bakgrunn i total ufokus. 
 
 
BILDEFORMAT. 
Skal du filme i 4:3, 16:9 eller widescreen? Dette MÅ du vite FØR du lager storyboard. 
Det har mye å si for framingen. 
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Akse 
Akse er det vi kaller linjen mellom to som snakker. Når man filmer en dialog, tenker 
man at det går en linje mellom dem, og holder kamera bare på en side av linjen. På 
den måten snakker den ene mot venstre og den andre mot høyre. Om man flytter 
kamera over ”aksen”, snakker begge mot samme side. Da ser det ikke ut som om de 
snakker sammen. Jo nærmere ”aksen” man går, jo mer personlig virker klippet. Hvis 
vi filmer de som snakker i profil, så ser vi bare på dem som snakker. Men om vi setter 
kamera rett ved siden av den som snakkes til, ser det ut som om det er oss det 
snakkes til. Da er publikum oppi historien. Og der vil vi være. 
 

 
A og B er de som snakker sammen. 1 og 3 er nærbildene av de som snakker, og 2 er et halvnært 
oversiktsbilde av begge som snakker i profil. kamera 1 filmer person B og kamera 3 filmer person A.  
 
 
Akse gjelder også i action scener. Hvis ikke, fratar du publikum oversikten over hva 
som skjer. Tenk deg å se en fotballkamp fra begge sidene av en fotballbane samtidig, 
klippet sammen veldig fort. Det ville vert umulig å følge.  
 
 
FLOORPLAN 
Når man er ferdig med å lage storyboard eller shotliste, lager man en floorplan. Da 
tegner du filmsettet ovenfra, og tegn inn hvor kamera og lys skal stå i forhold til 
karakterer etc. Dette gjør vi for å planlegge lyssetting, valg av linser, og lett kunne 
gi denne informasjonen videre til lysmester, så du ikke trenger å detaljforklare når du 
har dårlig tid på sett. 
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Regi.  
 
En regissør er øverste kreative ansvarlig, og skal fokusere på historien og helheten. 
Derfor er det superviktig at du setter deg inn i hvordan alle de forskjellige delen av 
en film forteller en historie og påvirker helheten, og har en tydelig visjon på hva 
filmen skal bli. Denne visjonen er det superviktig at du kommuniserer tydelig til alle 
rundt deg, så ikke lysmester skaper en annen stemning enn det skuespillet/ 
kamerabruken/ kostymeansvarlig prøver å oppnå. Tør å stole på andre, og være 
åpen for andres ideer. To hoder tenker alltid bedre enn ett. Du skal ikke skape en film 
alene, du skal lede en felles prosess.  
 
Og husk at den aller viktigste jobben din er å skape et godt arbeidsmiljø rundt deg, 
og skape entusiasme for det ferdige produktet. Folk jobber best når de virkelig 
brenner for det de driver med. Dette gjelder deg selv også. Fortell historier du bryr 
deg om! Om det så er en 30talls varulvkomedie. 
 
 
VÆR FLEKSIBEL. 
Som regissør må du kunne improvisere, være åpen for nye, kanskje bedre ideer og se 
gode løsninger når noe ikke fungerer som planlagt. Ofte kan skuespill bli mye bedre 
om skuespillerne improviserer, og ikke bare sier setninger de har pugget. Det blir 
mye mer ekte, fordi motspilleren må høre på hva som blir sagt og reagere, ikke bare 
vente til det er hans tur til å si noe. 
 
 
FORARBEID. 
Det aller første en regissør skal gjøre, er å skape en klar visjon for hva filmen skal bli. 
Se avsnittet om regikonsept og visuell stil på neste side. Deretter planlegger man 
bildefortellingen sammen med kameramannen, velger kostymer og locations sammen 
med produksjonsdesigneren, etc.  
 
Deretter starter jobben med casting. Finn folk som passer til rollen. Dette er 
menneskene publikum faktisk kommer til å se. Riktig cast er superviktig. 
 
Før innspilling skal regissør lese gjennom manus med skuespillerne, øve på scenene, 
diskutere hva som skjer, hva karakterene vil og hva filmen handler om. Det er 
superviktig at dere jobber mot samme resultat, er enig om hva plottet er, hva slags 
person karakterene er, hvor vendepunktene er etc. Prøv å lede, ikke detaljstyre.  
En skuespiller sin jobb er å late som, din jobb er å hjelpe dem. 
 
 
PÅ SETT 
På sett jobber regissør og kameramann med bildene, gir skuespillere regi, forteller 
skript hvilke take han liker/ ikke liker, lytter til skript om kontinuitetsfeil, og holder 
dialog med produksjonsdesigneren.  
 
 
POST PRODUKSJONEN 
I etterarbeidet jobber regissør og klipper med å finne den beste historien i 
opptaksmaterialet. Kast vekk manus, og jobb ut ifra hva dere faktisk har.  
Regissør skal også regissere visuelle effekter, og jobbe med både lyd designer, 
musiker og være involvert i fargekorrigeringen.



 
"Filmverkstedets lille røde" av Ola Røyseland.  

© Samsen kulturhus. 

15 

Regikonsept / visuell stil.  
 
Lys, lyd, musikk, farger, kameravinkel/ utsnitt og bevegelse, kostymer, rekvisitter, 
sett, arkitektur, linjer i bildet og klippestil etc = visuell stil. Alle disse forteller en 
historie og skaper følelser, helt ned til knappene på jakken til hovedpersonen, enten 
du vil eller ei. Bruk dem til å gi filmen din særpreg. Tenk over alle valg. Hva kan du 
fortelle om historien og karakterene gjennom visuell stil i stedet for dialog? En 
actionfilm ser veldig annerledes ut enn en romantisk komedie.  
 
Et regikonsept er måten vi planlegger visuell stil på, og bør inneholde følgende 
kategorier: 
  
PROSJEKTBESKRIVELSE 
To-tre setninger om hva filmen handler om. 
 
KARAKTERERBESKRIVELSER 
Som beskriver hvem og hvordan type hovedkarakterene er. 
 
UNIVERS  
Er det en overdreven komedie der alle oppfører seg litt teit, eller en ultraseriøs 
dystopi? Finnes det romvesen? Hvordan er deres kultur? 
 
KOSTYMER OG SETT  
Sterkt 70talls inspirert, eller nåtids? Hva slags stoff går de i? Steller de håret? Hva er 
historien til filmsettene før karakterene dukket opp? 
 
FOTO OG LYSSETTING 
Vil du filme "rett på", eller ha masse korte klipp fra uvanlige vinkler? Mye nærbilder 
eller wideshots? Longtakes? Hva slags linser vil du bruke? Vil du ha mørke eller lyse 
bilder? Skal det lyssettes dramatisk eller pent? 
 
ARBEIDSMETODE 
Skal du improvisere masse og filme med flere kameraer samtidig, eller terpe og terpe 
og filme veldig kontrollerte oppsett med kun ett kamera? 
 
SPESIALEFFEKTER 
Skal de gjøres på sett eller i datamaskinen? Hva slags stil skal de ha? Realistiske, eller 
stiliserte? Inspirert av en viss film f.eks? 
 
KLIPP 
Rytme/ tempo. Skal filmen klippes kort og kjapt, eller ettertenksomt?  
 
LYDBILDE 
Hva vil du fremheve? Hva slags lyder vil du ha? Overdrevne bildekk i biljakten? Hva 
slags lyd lager laserpistolen? Hva slags musikk går på radioen i bakgrunnen? 
 
MUSIKK 
Hva er stemningen vil du oppnå? Hans Zimmer (Inception) eller Daft Punk? (Tron 
Legacy) Musikk setter stemning og gjør utrolig stor forskjell!  
 
INSPIRASJONSKILDER 
Nevn filmer folk kan se som referanser i forbindelse med stilen du er ute etter.  
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Skuespil l.  
 
Acting is reACTing. Som skuespiller skal du ikke bare vente til det er din tur og si 
linjen du har pugget, du skal høre på hva motspilleren sier og REAGERE. Det er derfor 
vi ofte improviserer, for da vet du ikke hva motspiller kommer til å si, og reaksjonen 
bli mer ekte. Din jobb som skuespiller er å tro på at det vi filmer faktisk skjer, at du 
faktisk er denne personen du spiller, og å reagere på situasjonen slik de ville gjort. 
Og du må reagere som om det er første gang det skjer om og om igjen. Og det er 
fader ikke lett. Det krever øvelse og forarbeid. Les manus. Lær deg det til 
fingerspissene. Men vær forberedt på forandringer på sett fra manusforfatter eller 
regissør. Og kom med egne innspill. Manus er en guideline, film er en prosess. 
 
 
BEHOV OG KONFLIKT 
Alle karakterer har et behov. Karakterenes behov er drivkraften i både enkeltscener 
og historien. Du må finne din karakter sitt behov. Er det å bli elsket? Makt? 
Overlevelse? Jo sterkere behov, jo større konflikt, jo mer spennende film.  
Hva er plottet? Hva er konflikten? Ytre og indre konflikt. Kun ett behov per karakter. 
 
 
SUBTEKST/ UNDERTEKST 
Det viktigste i et manuset er ikke hva karakteren sier, men hva han tenker. 
(=subtekst) Ofte sier vi ikke hva vi mener, men kroppen lyver ikke. Se for deg noen 
som prøver å høres tøff ut men egentlig er redd. Den frykten ser du i kroppsspråket. 
Det er subteksten som skal styre skuespillet. Derfor er improvisering så bra.  
 
 
DE FEM SPØRSMÅL. 
Et verktøy for å finne ut hvem karakteren er og hvordan de skal oppføre seg mot 
andre. Du må TRO på relasjonene og situasjoner som at motspilleren er broren din. 
Hva slags bror? Er dere venner? Kranglete? Vi oppfører oss annerledes i forskjellige 
settinger og ovenfor forskjellige folk. Dette må vi være bevisst på. Å oppføre oss 
som om det er sant skaper adferd. Svar på spørsmålene og ha dem med i bakhodet. 
 
1: HVOR ER JEG?  
    Fysisk. Ute eller inne? Er det kaldt? Varmt? Nåtid? Fortid?  
  
2: HVA GJØR JEG HER?  
    Er jeg på jobb eller hjemme? Skap rom-spesifikt skuespill. Vær en del av settingen,     
    ikke bare stå og prat. Gjør noe. Fysisk handling sier mye om karakteren.  
 
3: HVOR KOMMER JEG FRA?  
    Både kort og langt perspektiv, fysisk og emosjonelt. Kom utenfra, og fra et  
    destruktivt forhold? Ute? Var det kaldt? Hva gjør forhistorien med deg? 
 
4: HVILKE FORHOLD HAR JEG TIL DETTE STEDET/ PERSONENE/ TINGENE?       
    Hvordan påvirker de deg fysisk og mentalt. Om du er på jobb oppfører du deg  
    annerledes enn om du er omringet av venner. 
 
5: HVA ER MITT BEHOV? 
    Dette er det aller viktigste spørsmålet. Drivkraften i alle scener og historien.  
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DELMÅL OG STRATEGI 
Hver scene har et delmål. Små steg på vei mot behovet til karakteren. Strategi er 
måten vi oppnår delmålet på. F.eks overbevise, overtale, sjarmere, kreve, true etc. 
 
 
METHOD ACTING 
Skuespillerteknikk som går ut på å bruke egne følelser til å trigge adferd og skape 
troverdig skuespill. Å bruke det du har. Method acting er en prosess, et verktøy frem 
mot et mål. Det kan være veldig krevende emosjonelt. Du må ikke ha et anstrengt 
forhold til ditt eget følelsesliv. Og gå alltid for det sterkeste virkemiddelet. 
 
Sense memory er å ta utgangspunkt i lignende følelser fra eget liv i skuespillet.  
F.eks å kjenne på et trist minne rett før du skal spille en trist scene. La følelsene 
påvirke deg og bruk dem til å skape adferd. Skriv det ned og legg det i lomma. 
 
Erstatning er å mentalt bytte ut motspillere med ekte mennesker i ditt eget liv.  
Om du skal spille en flørtescene, "bytt ut" motspilleren med en du er forelsket i. 
Skriv en lapp der det står "Jeg vil bli elsket av ... fordi... " og stapp den i lomma. 
 
Connection er litt farligere. Da skal du faktisk stirre motspiller i øyet og se for deg at 
du elsker/ hater denne personen. Ikke anbefalt for amatører, litt vanskelig å "slå av". 
 
 
PRØVEPERIODE  
Prøveperioden er superviktig for å skape bra skuespill. Les gjennom manus med 
regissør og motspillere før dere går på sett. Flere ganger over flere dager. Finn 
karakteren, diskuter behov/karakterens motivasjon. Øv på scener. Dette er viktig 
fordi da kan regissøren fokusere kun på skuespillet, og dere kan ha lange diskusjoner 
og bli enige om hva dere vil oppnå. Så fort dere kommer på sett er det 1000 andre 
ting for regissøren å tenke på, og han sitter med trynet i monitoren 90% av tiden. 
Før prøveperioden skal du ha gjort alt av forarbeid, som å kunne manus og ha 
besvart de fem spørsmål. 
 
 
RESEARCH 
Skal man spille kokk, må man kunne kutte grønnsaker. Ellers spiller det ingen rolle 
hvor bra du spiller, for da tror vi ikke på deg uansett. Hva kan din karakter? Sett deg 
inn i det. Lær om det. Det vil påvirke karakterens tenke og væremåte. 
 
 
AVSPENNING 
Mens kameramann og lysmann gjør klar, kan du slappe av litt.  
Tøm hodet og gjør deg klar til å være en annen person. 
 
 

• Forbered deg.  
• TRO på situasjonen. Om du får det til og reagere naturlig, ser kameraet det. 
• Improviser. Behovet og subtekst er viktigere enn setningen. 
• Hør på hva som blir sagt og REAGER. Glem at du vet hva som kommer. 
• Ikke bare stå og prat. Gjør noe konkret.  
• Vær ydmyk. Du kan ikke alt. Øv masse! Ikke talent, men hardt arbeid. 
• Ikke overdriv. Filmskuespill sitter i øynene, ikke i armene.  
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Fi lmcrew. 
 
Filmcrew legges opp annerledes hele tiden, og varierer etter land, regissør, og hvor 
mange man har råd til. Her følger en blanding av norsk og amerikansk modell, 
tilpasset filmverkstedets bruk og behov. 
 

• PRODUSENT. Øverste ansvarlig juridisk, økonomisk og innholdsmessig. Legger 
til rette for produksjonen. Ansetter, skaffer tillatelser og utstyr og planlegger. 

 
• INNSPILLINGSLEDER. Øverste sjef på sett. Underlagt produsenten. Ansvar for 

opprigg, nedrigg og transport og at produksjonen holder dagsplanen. 
 

• REGISSØR. Kreativ leder. Underlagt produsent og innspillingsleder.  
 

• SKRIPT. Kontinuitetsansvarlig. Underlagt regissør. Logger alle takes med all 
info fra klapper, navn på lydfil, kontinuitetsnotater, og hva regissøren synes. 

 
• KAMERAMANN. Visuelt ansvarlig. Underlagt regissør.  

 
• KAMERA ASSISTENT/ KLAPPER.1 Underlagt kameramann. Ansvar for kamera 

utstyr, linsebytte, utstyrs rigg, og drar fokus. Legger inn alle filer etterpå. 
 

• B / C / D FOTO. Underlagt kameramann. Er en forlengelse av hans visjon.2  
 

• LYSMESTER. Underlagt kameramann. Er en forlengelse av hans visjon.  
 Om vi er nok folk, får han en lys assistent. 
 

• LYDANSVARLIG. Tar opp lyden. Underlagt innspillingsleder. 
 

• BOOM OPERATØR. Styrer pinnen mikrofonen henger på. Sjef: lydansvarlig. 
 

• PRODUKSJONSDESIGN. Ansvar for settdesign, kostymer og rekvisitter.  
 

• SPESIALEFFEKT ANSVARLIG. Lager blod, gørr, regn, flammer, eksplosjoner og 
sånt.  Sørger for at ingen blir skadet. 

 
• PRODUSKJONASSISTENTER. Løpegutter. Underlagt innspillingsleder. Ansvar for 

catering. Gjør alt vi har glemt å tenke på. 
 
 
LISTER MAN LAGER FØR MAN GÅR PÅ SETT 

• Shotliste/ storyboard. (+ floorplans) 
• Dagsplaner. 
• Regikonsept. 
• Utsyrslister. (Kamera, lys, lyd, produksjonsdesign og catering) 

                                     
1 På klapperen skiver vi scene, slate og take nummer. Scene nr finner du i manus. Slate er hver nye   
   kamerainnstilling/oppsett hele produksjonen gjennom, og starter ikke på nytt for hver scene.  
   Take er anntall ganger man gjentar en slate. Starter på nytt for hver slate. 
 
2 NB: Dette er noe filmverkstedet har funnet på, og ikke amerikanske 2nd unit, som er et helt eget     
  filmcrew. I Norge er B-foto det vi kaller kamera assistent, og så har de en assistent/ klapper i tillegg.  
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Kamera. 
 
Kameramann har ansvaret for bildefortellingen. Se eget kapittel. Kameramann 
planlegger bildefortellingen sammen med regissøren, men tar ansvaret for den på 
sett så regissøren kan fokusere på andre ting. Skal kunne manuset til fingerspissene 
fordi han skal fortelle historien med bilder. Kameramann er den som bestemmer 
hvordan noe skal lyssettes. Dette er fordi du ikke kan skille lyset fra bildet. Å være 
kameramann er å male med lys og bevegelse.  
 
 
FILME MED 7D (Speilrefleks) 
 
LUKKERTID (lille hjul): 50. Om du filmer med 25 fps. 
 
BLENDER (stort hjul): Mindre tall = kortere dybdeskarphet (mer dybde). Men det 
    er her det må inngås kompromiss for å beholde bildene 
    fine, ikke i de andre valgene. Kalles også f-stop. 
    Missfornøyd? Inne: Skaff mer lys. Ute: Bruk ND filter. 

 
ISO:    Bruk 320 eller 640. Så lav som mulig. 
 
FARGETEMPERATUR: Aldri på auto! Stilles manuelt så den ikke forandrer seg 
    midt i en scene. Innendørs: 3200k. Dagslys: 5600k 
    Juster til det ser fint ut. 
 
FRAMERATE:   25 fps. Lettere for program. 
 
MER DYBDE:    Gå lengre fra og zoom inn. 
 
 
LUKKERTID (SHUTTER). 
Tiden kameraet slipper inn lys på sensoren. Kort lukkerhastighet fryser hurtige 
bevegelser. Lang lukkertid gir motion blur. Vi bruker 50 fordi det ligner mest på 
hvordan "ekte" film oppfører seg i forhold til motion blur. Motion blur har med 
forholdet mellom FPS og lukkertid. Filmer du 50 fps, skal lukkertiden stå på 100.  
 
BLENDER (APERTURE/ F.STOPS) 
Størrelsen på åpningen som slipper inn lyset gjennom objektivet. Regulerer sammen 
med shutter den mengde lys som skal slippe inn til filmen. Betegnes i f-stops. 
 
ISO 
Tradisjonelt står ISO for filmens følsomhet for lys. I den digitale verden står ISO for 
kamerasensoren sin følsomhet for lys. Men for begge er prinsippet det samme, jo 
høyere tall, jo mere støy. Vi bruker 320 fordi det er 7D sin "Native" (naturlige) ISO.  
 
 
VIKTIG Å HUSKE PÅ. 
Ikke over eller undereksponer bildet. Da mister du informasjon du trenger om du skal 
fargekorrigere. Spesielt er dette synlig om det hvite blir "utblåst" (dvs, er utenfor 
shav sensoren kan ta opp, og er bare helt hvitt). Mange kameraer har en "peaking" 
funkson, som advarer deg når dette skjer. 
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FILME MED BLACK MAGIC CINEMA (RAW) 
 
 
SHUTTER ANGLE  180 om du filmer med 25 fps.  (= lukkertid 50 på 7D) 
    172.8 om du filmer i 24fps.  (= lukkertid 50 på 7D) 
 
 
IRIS CONTROL  Mindre tall = kortere dybdeskarphet (mer dybde). Men det 
(= blender på 7D)  er her det må inngås kompromiss for å beholde bildene 
    fine, ikke i de andre valgene. Kalles også f-stop. 
    Missfornøyd? Inne: Skaff mer lys. Ute: Bruk ND filter. 

 
 

ISO:    800 er native. Bruk 400 ute om det er veldig lyst. 
 
 
FARGETEMPERATUR  BMC har flere forhåndsprogramerte tall. Du må bare velge 
    selv hva du synes ser finest ut. Det vanligeste er;  
    Innendørs = 3200k. Dagslys = 5600k 
    Men om du vil ha sterke farger, kan det vere en god ide å 
    bruke høyere tall, og slippe inn mere farger. 
    
 
FRAMERATE   25 fps for TV og PC. Lettere for program.  
    Men om det skal på kino, bruk 24. (egentlig 23.9) 
 
 
MER DYBDE:    Gå lengre fra og zoom inn. 
 
 
SSD:    Formater som "Mac OS EXTENDED 
 
 
2.5k    Når du filmer i RAW får man 2432x1366 pixler. (16:9) 
    Om du vil lage et prosjekt i "scope" (2.40:1), sånn langt 
    tynt bilde som Ola alltid bruker, sett opp prosjektet til 
    2400x1000 pixler. Husk å filme med guides til framing. 
 
 
SENSOR CROP FACTOR/ FIELD OF VIEW 
Canon 7D har en sensor som er tilnermet lik et 35mm filmkamera/ super 35 sensor. 
Men BMC har en sensor som er mye mindre, med en crop faktor på 1.6. Det vil si at 
bildeutsnittet du får på BMC ikke tilsvarer tallet på linsen/ det man er vant til fra 
7D/35mm. Derfor har jeg laget en liten huskeliste over hva linsene ca tilsvarer, som 
du kan bruke når du velger objektiv/ framing. 
 
  10mm = 15mm: Ultra wide. Scenesettere som imponerer. 
  22mm = 35mm: Wide. Tilnærmet lik øyet ditt. 
  35mm = 50mm: Tett. Bra til nærbilder og action. 
  50mm = 80mm Ultra tett. Nærbilder med bakgrunn i total ufokus. 
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Lys. 
 
En kameralinse oppfatter ikke verden slik øyet gjør. Derfor må vi lyssette. Jo mere 
lys, jo bedre kontroll har vi og jo mere dybde kan vi ha. Og det vil vi ha. Vi bruker lys 
til å gjøre folk pene eller stygge, til å skape stemning og til å lede blikket til seerne til 
det vi vil de skal se på. Mykt lys gir pene mennesker. Ikke bruk direkte lys, bruk 
softboks og reflektorer til å skape indirekte lys fra flere kilder. Når vi vil være 
dramatiske eller gjøre folk stygge bruker vi direkte lys uten softboks/ diffusjon. 
Skarpt lys gir mye kontrast i ansiktet, og ser hardt ut.  
 
 
Trepunkt lyssetting. 
Den vanligste måten å lyssette en scene på. Hovedlyset settes inn fra siden foran 
objektet vi filmer med softboks på. Det andre lyset settes bak objektet (ofte på 
motsatt side av hovedlys). Det skal være hardt (uten softboks) kalles motlys eller 
spisslys og brukes til å skape kontur og skille objektet fra bakgrunnen. Tredje 
lyskilden er en reflektor foran objektet, på motsatt side av det første lyset, for å 
myke opp skyggene til hovedlyset.  
 

 
 
Lyssetting av øyet 
Når vi lyssetter er det viktig at vi gir skuespillerne en "ping" i øyet; en hvit flekk som 
skapes av at en lyskilde reflekteres i øyet. (se venstre øye) Uten ping ser de ut som 
en død fisk. Pingen drar publikums blikk til skuespillerens øyne.  
Hvor skuespillet skal ligge.  
 
 
Lysfi lter 
Forskjellige farger gir forskjellig stemning. Gult og oransje lys gir varme og lykkelige 
scener, blått gir kalde etc. Vi kan bruke filter på lyskildene våre, for å forandre 
stemningen i et bilde.  
 
 
Lyssetting ute. 
Trepunkts lyssetting er vanligst ute også. Hvordan avhenger av om det er sol eller 
overskyet. Sollys er sterkt og skarpt. Bruk reflektorer til å myke opp den mørke 
siden av ansiktet og skap spisslys. Eller bruk sola som spisslys og reflekter inn en 
sterk og en diffus lyskilde foran. Overskyet lys er altfor flatt. Da henger vi opp et 
stort stykke sort stoff på stativ på den ene siden av den vi filmer. Mørke flater 
"suger opp" lys på samme måte som lyse reflekterer. 
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Lyd på sett.  
 
Film er lyd OG bilde. Ikke bilde med litt lyd. Lyd er 50% av filmopplevelsen! En film 
med dårlig lyd oppleves som billig uansett hvor bra bildet er. Bruk lyd til å fortelle 
historien og som stemningsforsterker. Tenk på lyden allerede når du skriver manus.  
Vær kreativ. Husk å alltid ta opp så "rein" lyd som mulig. For når vi jobber med lyd 
design ønsker vi å ha så mye kontroll som overhodet mulig. 
 
 
På sett fokuserer vi på å ta opp dialogen. Alle andre lyder kan vi ta opp separat og 
legge på i etterarbeidet. da har vi mere kontroll. Vi vil ha så ren, klar lyd som mulig. 
Slå av alt som lager lyd, og pass deg for lyder som trafikk, folkemengder etc. Dette 
er lyder du hører kuttet av i klippen. Derfor legger vi sånne lyder på i etterkant.  
 
 
Aller helst vil vi bruke dialogen fra sett, men det er ikke alltid det går. Noen ganger 
er lyden fra sett så ødelagt av bråk/ ekko lyd fra kamera/ crew at vi må ta vekk all 
lyden og skape den fra bunnen igjen. Hollywood fimer ettersynker masse! Ofte så 
mye som 80%! Men det er vanskelig og tar mye tid. Derfor vil vi helst slippe. 
 
 
Kom deg så nærme som mulig med mikrofonen, og ta opp så nærme 0db (desibel) 
du bare kan, uten å gå over. Alt over 0 db skurrer. Ta opp i 48.000hz, 16 bit. Bruk 
retningsstyrt mic, og PEK DEN PÅ DET DU VIL TA OPP! Dersom to personer snakker, 
må man bevege mikrofonen. Ta opp lyden ovenfra. Bruk ALLTID headset og hør på 
lyden mens du tar opp. Husk vindhette om du er ute. 
 
 
Vi tar opp lyden separat fra kamera for å kunne bevege oss uavhengig av kamera, 
slippe kamerastøy og ta opp lyden fra best mulig sted. Vi har en lydmann og en 
boom operatør. Lydmann står med opptaker og headset, hører på lyden og følger 
med på opptaksnivået. Boomoperatøren styrer mikrofonretningen. Siden vi tar opp 
lyd og bildet separat, må vi synke opptakene med en klapper. På klapper står det 
scene, slate og take nr. Og vi gjør det sånn: 
 
 
Innspillingsleder: Lyd? 
Lydmann:  Lyd går. 
Innspillingsleder: Kamera? 
Kameramann: Kamera går. 
Klapper:  Scene 1, slate 1, take 1. (klapp) 
Regissør:   Action! 
 
 
Etter kutt, er det er viktig at lydmann gir beskjed til skript om nummer på lydfil, så 
dette logges i forhold til klapper info, så det blir lettest mulig for klipper å finne de 
filene som hører sammen. Da er det bare å finne smellet i lyden fra klapperen i begge 
filene, og line de opp i redigeringsprogrammet. 
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Klipp. 
 
Bortsett fra regissør, er klipperen den som har størst kontroll på det ferdige 
produktet. Det er du som syr sammen historien. Struktur, rytme og lengde er utrolig 
viktig for hvordan en film oppleves. Dette skal du skape. Klipping er subjektivt. Du 
må ”kjenne” hvor langt er klipp skal være, og ”føle” at et bilde passer bedre enn et 
annet. En god klipper prøver og feiler, ser på, klipper igjen, ser på, og kjenne etter. 
Og husk at det aller viktigste er HOVEDPERSONEN og HISTORIEN. 
 
Hvordan du klipper forteller publikum hva som er viktig. Klipp vekk alt kjedelig. Kutt 
alle transportscener. Om ikke hovedpersonen er i bildet  eller direkte påvirkes av det 
som skjer, klipp det bort. Du kan hoppe i tid både minutt, timer, dager og år og 
hoppe fra location til location i et eneste klipp. Bruk lyd og filmmusikken til å binde 
scenene sammen, ikke kjedelige klipp av folk som går. Klipp tett. Klipp når folk er på 
vei ut av bildet, ikke etter at de har gått. Unngå tomme bilder som ikke forteller noe. 
Unngå å klippe i en kamerabevegelse. Ta oss hele tiden videre til neste handling, 
neste handling, neste handling. Men pass på at klippen ikke blir masete, og går så 
fort frem at vi ikke rekker å bli kjent med karakterene. Skap dynamikk. Velge punkter 
der du lar filmen roe seg ned og "pust" litt. Men aldri la den bli kjedelig. 
 
Lag først en grovklipp. Se gjennom uten å detaljklippe. Se om du vil flytte rundt på 
noe, om det er noe du kan ta bort, eller om dere vil filme noe på nytt. Du kan "skrive 
om" filmen i klippen. Det er veldig vanlig å filme restopptak når man klipper. Man 
finner hull i historien, eller ser en bedre måte å gjøre en scene på f.eks. Når du er 
fornøyd med strukturen kan du begynne å finklippe. Ta for deg en sekvens av 
gangen. Klipp til det flyter bra før du går videre til neste. Vis klippen til andre og få 
innspill. Prøv deres forslag, men våg også å være uenig med dem. La det ligge en 
dag eller to, og se over igjen. Husk at øvelse gjør mester.  
 
 
PS: Ofte kan spesialeffekter gis for mye oppmerksomhet i klippen bare fordi det ser 
kult ut. Spesialefekter bør være med å fortelle historien, ellers bør den droppes.  
 
 

• VÆR SYSTEMATISK. Organiser alle filer du importerer/ skaper i et system 
både på maskinen og i klippeprogrammet.  

• LAGRE OFTE. "Lagre som" hver nye dag du klipper, og navngi prosjektet med 
navn på film og dato. Da "mister" du aldri noe. 

• TA BACKUPS. På en hardisk. Maskiner går i stykker. 
 
 
OPPSETT AV PROSJEKT I ET KLIPPEPROGRAM 
Uansett hvilket program du bruker, er det kun en ting som gjelder: Sett prosjektet til 
å matche filene du har filmet! Sjekk hva slags oppløsning, bildeformat og 
bildefrekvens klippene har, og sett opp prosjektet deretter.  
 
 
FILTYPER OG FORMAT 
Quicktime, mp4 og Avi er filtyper. En beholder. Inni beholderen er det et format. 
H.264 er et av de aller vanligeste filformatene, og brukes av både apple og youtube.  
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BILDEFORMAT (ASPECT RATIO)  
Bildeformat er foholdet mellom lengden og bredden på et bilde, uavhenging av 
oppløsning. 16:9 er per idag det vanligeste størrelsesforholdet i privatmarkedet.  
 

• 4:3 = den gamle TV’en til bestemor. 
• 16:9 = PC skjermen og TV’en din. Og Youtube. 
• 1.85:1 = Bildeformat for spillefilm. (Nesten 16:9) 
• 2.40:1 = Bildeformat for spillefilm. Også refert til som 2.39:1 eller scope. 

 

 
 
 
OPPLØSNING (Digital f i lm) 
Oppløsning måles i antall pixler i høyden og bredden. (En pixel er en farget firkant.)  
Per idag er disse de mest brukte. 
 

• 1280x720 = halv hd. Kalles 720p. 
• 1920x1080 = full hd. Kalles 1080p. 
• 2k (2048x1080) = Bare bittelitt større enn full hd.  
• 4k (4096x2160) = Ny kinostandard på vei inn.  

 
 
BILDEFREKVENS (FPS) 
Bilder per sekund. Vanlige fps er 24, 25, 30 og 50. Historisk er 24 det vanligeste, og 
fortsatt det som brukes på kino. Men for digital film er 25 fps tatt i bruk fordi det er 
lettere for programmer. På TV og Blu-ray brukes 25 fps. 
 
 
NB: PIXEL ASPECT RATIO / INTERLACED 
Noen kameraer skviser pixlene i bredden for å spare plass, som så strekkes ut igjen i 
program. Du kan ha en oppløsning på 1440x1080, som fortsatt ser ut som 16:9.  
Men det går ut over kvalitet. Bruk pixel aspect ratio 1:1 (square pixels).  
 
Noen kameraer lagrer bare halve bildet for å spare plass, og blander det med bildet 
forran eller bak for å skape hele bildet. Dette kalles Interlaced, og suger balle. Det 
vanligeste og beste er å ta hele bilder, som kaller progressivt. Om du kan velge 
mellom f.eks 1080p eller 1080i, velger du p. Alltid. 
 
 
EKPORTERING AV FIL 
Når jeg eksporterer en ferdig film, lager jeg enten en quicktime (.mov) eller .mp4 
(heter H.264 i Premiere pro), filformat H.264, lydformat AAC, og matcher 
oppløsningen og bildefrekvensen til prosjektinnstillingene/ orginalfilene.  
I tillegg lager jeg en ukomprimert fil til arkivering i DPX. 
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Lyddesign. 
 
Som nevnt i kapittelet om lyd på sett står lyd for 50% av filmopplevelsen! Som lyd 
designer er det din jobb å forsterke publikum sin filmopplevelse. Bruk lyden til å styre 
hva publikum føler og hva de ser på. Lyddesign er en usynlig kunstform. Har du gjort 
en bra jobb, legger ingen merke til det, for lyden sin jobb er å dra deg inn i historien 
og overbevise deg om at det du ser er ekte.  
 
Når man jobber med lyd design, er det viktig å ha en plan på hva man ønsker å 
oppnå. Derfor har jeg laget en handy liste over hva du bør tenke over: 
 

• 3D SOUND SPACE / POINT OF AUDITION.  
 Hvor kommer lyden fra i bildet? Tenk på lyd som et tredimensjonalt lydbilde 
 og bygg opp forgrunn, mellomgrunn og  bakgrunn. Og retning.  
 

• TEKSTUR 
 Forsterk alt vi ser. Om noen trykker på en knapp, skal vi høre det.  
 Om noen rir en hest, vil vi høre seletøyet, hestehovene på grusen og 
 pustingen fra dyret. Minst.  
 

• FOKUSER OPPMERKSOMHETEN 
 Fortell oss hva som er viktig. Styr hvor du vil vi skal se. 
 

• FØLELSE/ HISTORIE (Narrative mapping) 
 Representerer karakteren(e) sine følelser. Fortell historien med lyd. 
 

• TROVERDIGHET 
 Skap et troverdig filmunivers.  
 

• TEKNISK KORRIGERING  
 Ta vekk susing etc. Rydd opp i lyden. Sy filmen sammen og skjule overganger i 
 klipp og tid. Skap et lydbilde som henger sammen hele filmen gjennom. 
 

• DYNAMISK REKKEVIDDE 
 Separer ting. Skap et interessant lydbilde. Skap dynamikk. Varier i intensitet. 
 

• FREMHEV DIALOGEN 
 Skill den fra resten av lydbildet. Sørg for at den er tydelig og forståelig. 
 
Når vi har fått låst klipp, ser vi filmen nøye, diskuterer filmen med regissør og lager 
detaljerte lister over hvilke lyder vi skal ta opp eller fikse på. Husk å notere tidskode i 
listene. Del listen inn i følgende kategorier: 
 
 DIAGETIC SOUND. (Lyder som er en del av scenen vi ser på) 

• DIALOG.  
• ADR (Ettersynket dialog) 
• FOLEY/FX (Fot trinn, pistolskudd, rekvisitter etc)  
• AMBIENCE (bakgrunnslyd) 
• DIAGETIC MUSIC (radio i bakgrunnen etc) 

 
 NON-DIAGETIC SOUND (Lyder som ikke en del av scenen) 

• VOICE OVER. (Hovedpersonens indre monolog) 
• FILMMUSIKK  
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OPPTAK AV TILLEGGSLYDER.  
Når vi tar opp ADR, foley og FX, trenger så "rein" lyd som mulig. Derfor tar vi opp lyd 
i et rom med "død" lyd. Det vil si vegger som ikke reflekterer lyden tilbake. 
Reflektering av lyd forteller oss hvor den er. Det vil vi kontrollere i lydmiksen, for da 
kan vi manipulere lyden til å høres ut som om den er ute eller inne, langt fra eller 
veldig nærme etc. Ha så mye kontroll som mulig. Vær kreativ når du skal ta opp 
lyden. Du må være skuespiller og "spille lyden". Lyden som høres best ut er ikke 
nødvendigvis den faktiske tingen. Frukt og grønnsaker lager bra lyder til mye rart. 
Brukes mye til slåsslyder. Finn lyden med øynene lukket. Ta opp mer enn du tror du 
trenger. Ikke gå over 0 db. Navngi alle filene du tar opp og lag et lydbibliotek.  

 
 
WORKFLOW FOR REDIGERING  
 

1. Legg inn ALL lyden på riktig plass. 
2. Rediger lyden. Ikke bruk mange effekter per fil, det høres. 
3. Mix. Ta alle elementene og skap et helhetlig lydbilde. 
4. Sjekk. Alt du trenger? Alt i synk? Lydnivå? Mute/single? Vis til venn. 
5. Test. Der det skal vises. Kino og youtube trenger forskjellig typer miks. 

 
• Lag en prosjektmappe der du oppbevarer ALT.  
• Navngi alt med navn du kjenner igjen 2 år senere. 
• Jobb i 48000Kh, 16bit, Stereo.  
• Hold alltid lydene under -10dB, og over -36dB. 
• Organiser sporene etter lydkategoriene. (Dialog, fx, foley, musikk etc.) 
• Dialog skal alltid være sentrert.  
• Se på bildet hele tiden mens du redigerer lyden.  
• Lagre ofte. Ta pauser.  
• Skap nye lyder ved å mikse flere forskjellige. Og bruk filtre.  

 
 
REVERB OG EQ 
Lyddesigneren sine to viktigste verktøy er reverb og eq. 
REVERB: Hvor mye lyden reflekteres av ting rundt.  
EQ: Kontrollerer nivåene på forskjellige frekvenser. 
 
 
HVORDAN SKAPE 3D SOUND SPACE 
Mer reverb  = lengre borte. 
Små rom  = mye reverb som dør fort fordi det treffer mye. 
Store rom  = mindre reverb, men dør saktere fordi det treffer lite. 
Langt borte = mindre treble. Men bass "reiser" langt. 
 
Bruk venstre og høyre (Pan) til å skape et "videre" lydrom. Bruk reverb og volum til 
å skape dybden. Bruk EQ til å skape høyden. Reverb må legges til all studiolyd.  
Om en studiolyd skal være "ute", ta vekk litt av bassen. 
 
Inne er lett. Ute er vanskelig, for det er mer kompliserte refleksjoner. 
 
 
FINAL MIX 
Kjør ferdig lydbildet gjennom en kompressor. Både for å sørge for at ingenting går 
over -10dB, og for å gi lydbildet en samlet helhet. 
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VFX 
 
Visuelle effekter er digitale effekter som legges på i etterarbeidet, og ikke er tilstede 
på sett. Det aller viktigste når du skal lage film med visuelle effekter er at du vet 
hvordan det ferdige produktet skal se ut før du filmer. Storyboard og planlegg godt. 
Forklar tydelig til alle på sett hva som kommer til å skje hvor, så skuespillerne vet 
hva de skal reagere på, og kameramann filmer bildet med plass til noe som ikke er 
der enda. Prøv å unngå for mye bevegelser i VFX shot, og unngå folk som går frem 
og tilbake foran det du skal legge inn. Det blir bare himla mye arbeid i etterkant. 
 
 
ADOBE AFTER EFFECTS 
Adobe after effects er et 2D VFX program som enkelt fortalt fungerer som 
Photoshop med tidslinje. Du bygger opp lag som kan manipuleres over tid, og har en 
masse valg på hvordan de skal påvirke hverandre. After effects er for stort til å gå 
inn på her, og utvikler seg hele tiden. Men det ligger en hel gjeng tutorials på nett. 
www.videocopilot.net er fantastisk flinke, og har en gjeng tutorials der de viser deg i 
detalj hvordan du går frem. Når du har lært prinsippene, skjønner du etter hvert 
hvordan du kan tilpasse teknikkene til egne ideer. 
 
 
GREENSCREEN 
Når du filmer med greenscreen, må du lyssette grønnskjermen så den blir en flat 
farge, uten skygger og sjatteringer, og lyssett det du filmer så lyset matcher 
retningen og stilen til lyset i bakgrunnen du skal legge inn. Bruk spisslys til å skille 
det du filmer fra bakgrunnen, ellers får du en grønn kant du ikke blir kvitt. I tillegg må 
du bruke kortere lukkertid på kamera så du har så lite motionblur som mulig, og 
legge det på igjen etterpå. I after effects masker du først vekk alt du ikke trenger, 
og bruker "key light" til å fjerne grønnfargen i bildet. Igjen, se tutorials. 
 
Personlig er jeg ikke så stor fan av greenscreen. Jeg foretrekker å legge ting til i det 
som kalles en "plate". Altså legge ting til i virkeligheten. 
 
 
STOCK FOOTAGE 
Stock footage brukes mye i VFX til å legge inn bevegelige elementer som røyk, 
flammer etc i spesialeffekter. Dette er ferdige filmede elemeter, ofte "pre keyede". 
Det vil si med gjennomsiktig bakgrunn. Og du kan lage dine egne. Film om natten så 
du får helt sort bakgrunn og bruk transfer mode/ layer style "screen" i after effects.  
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Fargekorrigering. 
 
Fargekorrigering (grading) er manipulering av fargekanaler, kontraster og lysstyrke. 
Fargekorrigering er siste finpuss på det visuelle, og skjer etter at klippen er låst, og 
etter at all VFX er på plass. Grading handler om å skape kontinuitet (korrigering) og å 
kreativt bruke farger til å skape en "look"; en spesiell visuell stil. Grading er en 
forlengelse av kameramannens jobb (å fortelle historie med bilder), og gjøres som 
oftest i samarbeid med kameramann. 
 
Bruk fargekorrigering til å lage blikkfang. Led øyet. Bestem hvor folk skal se. Husk at 
øyet ser først mot det lyseste, eller det med mest metting (saturation). FÅ FREM 
ANSIKT! Ton ned andre ting som gulv etc. FORM LYSET. Husk at å være 
kameramann, og da også fargekorrigerer, er å "male med lys". Lær deg hva farger 
forteller. Blå = kaldt, avstand. Gul = varmt, koselig etc. Lag deg en fargepallett. 
Komplimentærfarger funker veldig bra, som f. eks orange og blå; (The blockbuster 
look). Hva slags følelse vil du ha? Se på stillbilder for referanse/ inspirasjon. 
 
 
WORKFLOW 
Start med globale justeringer, og jobb ned til detaljenivå. 
 
 1: Korriger fargestikk. (hvitbalanse. Ligger i mellomtoner.) 
 2: Skygge. (lift) Lag den clean, uten fargestikk. 
 3: Høylys. (gain) Lag den clean, uten fargestikk. 
 4: Mellomtoner. (gamma) Her skaper du stilen. Sterk metning ser billig ut. 
 
 
Hvor mye du kan korrigere et bilde før du får digital støy avhenger hvor mye 
informasjon det ligger i videofilen. En videofil fra et speilreflekskamera er allerede 
komprimert inni kamera, og kan ikke forandres mye. Dyrere kameraer, som f.eks Red 
Epic og Black Magic Cinema tar opp i Raw, som er svære filer rett fra sensoren. Raw 
filer kan du nesten fargekorrigere til du ikke gidder mer. Men vær obs på at det tar 
mye tid i etterarbeidet og plass på maskinen å jobbe i Raw.  
 
Mange tror i dag at man kan fikse "alt" i etterarbeidet. Dette er ikke riktig.  
Man kan justere, men sjeldent fikse. CRAP IN = CRAP OUT. Hvis det ikke ser bra ut i 
kamera når du filmer det, kommer det ikke til å se bra ut senere heller. Dette gjelder 
også når du filmer i raw! Om du har brent ut høylysene, er de borte for alltid. 
 
 
GAMMA 
Gamma (mellomtoner) har forskjellig lyssstyrke på TV, PC og kino.   
Gamma for PC ser mørk ut på TV. Gamma for TV ser mørk ut på kino.  
Gamma for kino ser for lyst ut på TV. Derfor må det korrigeres om per device. 
Fargekorriger i Rec 709 (TV). Det er hva vi ser på broadcast safe monitoren. 
 
 
DA VINCI RESOLVE 
På filmverkstedet bruker vi Da Vinci Resolve til fargekorrigering. Programmet er for 
stort til å gå inn på her, men de har en veldig bra manual, og flere gode tutorials 
tilgjengelig på internett. Light versjonen av Da Vinci kan lastes ned gratis fra 
hjemmesiden deres.  
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FILMMUSIKK 
 
Musikk er kanskje det som skaper aller mest stemning. Og stemningen forteller oss 
hvordan vi skal lese historien. Siden film er historien til hovedpersonen, bør musikken 
som oftest gjenspeile sinnsstemningen hans/ hennes. Lek med underbevisstheten til 
publikum og fortelle dem hva de skal føle med noter. Husk det klassiske 
”orkestermusikk når gutt ser pen jente han faller pladask for”. Ikke gjør det så 
cheesy, men bruk prinsippet. Skummel musikk til skumle scener, glad musikk til 
humor etc. 
 
 
Filmmusikk binder også filmen sammen. Den dekker over klipp i tid og sted og leder 
oss videre til neste scene uten at vi merker det. Men husk at forskjellige scener bør 
ha forskjellig musikk. Bare lag en flytende overgang, ikke en brå en.  
 
 
Prøv å alltid få laget original musikk til filmen din. Ikke bruk pop musikk. For det 
første eier noen rettighetene, men enda viktigere er det at mange har egne minner 
og assosiasjoner knyttet til kjent musikk, som da farger hvordan de leser filmen din. 
Royalty-free musikk kan ofte ha samme problem. Det aller beste er å lage eller få 
laget original musikk som passer perfekt til stemningen du vil gi publikum. 
 
 
Om du ikke har råd til en komponist, bruk f.eks Logic Pro eller Garage band, og bygg 
opp musikken fra loops. Litt risky, for dette er loops andre også har brukt, men det 
er mye bedre enn ingen musikk, og mye, mye bedre enn å bruke pop musikk. Og så 
kan du skreddersy musikken til historien, og forandre stemningen når det skjer 
vendepunkter i scener etc. Og det gjør hele forskjellen fortellermessig. 
 
 
Lag temaer. Tema til hovedpersonen, tema til skurken, action tema, romantisk tema, 
og så bruker vi disse om igjen flere plasser, men varierer dem og utbroderer dem 
avhengig av scenen. Temaer gjør det lettere for publikum å følge historien og gir 
dem en følelse av helhet. 
 
 
Gjør research. Hør på soundtracket til filmer du liker, og analyser hva det er de gjør 
musikalsk i forhold til historien, og lær av dem. 
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Scrip log mal.  
Tar godt vare på. Trengs i kl ippen. 
 
 

 
 



 
"Filmverkstedets lille røde" av Ola Røyseland.  

© Samsen kulturhus. 

32 

Dagsplan mal. 
 

RAKA FANT 
 

DAGSPLAN 1 av 9 6. mars 2013 Arbeidstid: 16:00 - 21:00 
 
 
Produsent:  Filmverkstedet ved Ola Røyseland - 95215010 
Regissør:  Shivonne Engen   
Oppmøte:  16.00                   
Ferdig:  21.00                                
Location: Samsen 
 
     

 

 
 
Rollel iste 
Odd Håkon: Kim 2    Bestefar: Thomas 
Sekretær/Ms. Andersen: Ida Gøytil  Kameramann: Marius 
 
Kostymeliste 
Bestefar kostyme 1: dressjakke, lue, bukser og sko. 
Odd håkon kostyme 2: Bestefar sine gamle klær; skjorte, vest, egne bukser. 
Ida og marius skaffer kostymer selv. 
 
Rekvisittl iste 
Pult med Datamaskin, kaffekopp, kaffe, Ark, Dokumentmapper med merkelapper, kontor rekvisitter,  
Telefon, Rot, Sagflis som kan sprutes ut. Post-it med telefun nummer på. 
 
 
 

HUSK 
Det er alle sitt eget ansvar å har en kopi av dagsplan på seg. Absolutt ingen alkohol på sett.  

Biler er eiers eget ansvar. Lås den. OG SKRU AV MOBILTELEFONEN. 

Scene Set & Synopsis Dag / Natt 
Int / Ext 

Side i manus Est Finish Time Roller 

7 Manpower Foaje: kontoret 
på samsen 

Dag 
Int. 

3  Odd Håkon, 
Bestefar, 
Sekretær 

8 Inne i heisen: heisen på 
samsen 

Dag 
Int. 

4  Odd Håkon, 
Bestefar, 
Kameramann 

9 Gang utafor heisen - 
samsen 

Dag 
Int. 

4, 5 og 6  Odd Håkon, 
Bestefar, 
Kameramann, 
Ms. Andersen 

Innspillingsleder Ola Røyseland 
Regissør Shivonne Engen 
Script Ida Leithe 
Production design Ola Røyseland 
Kamera Christian 
Kameraassistent/Klapper Kristin 
Lys Kristoffer 
Lyd  Jean 
Boom Operator  
Production Assistant  
Emergency Contacts Legevakt: 113 Brannvesenet 110 
Førstehjelp Thomas Stavø Johnstone 


