mediadagen

SANDVIKEN
Torsdag 24 april

workshops
Vil du lära dig mer om media - genom att pröva själv? Det händer mycket inom
medieområdet och många områden ska tas upp enligt läroplanerna. Ta hjälp av oss genom att anmäla dina
elever och dig själv till en upptäcksresa inom mediernas värld. Vi tar hand om klassen medan du fortbildar
dig! Allt är gratis! Musikvideoregissören Mikeadelica inspirerar med en föreläsning. Vi vänder oss till lärare
och elever i årkurs åtta och nio. Välj förmiddag eller eftermiddagspasset. Välkommen!

workshops
Fotostudio Fotografera dig och dina kompisar i en riktig studiomiljö med blixtljus. Hur
gör man med kameran, hur gör man med

Photoshopkung på
20 minuter. Lär dig
de viktigaste greppen
för att göra ditt foto till
ett mästerverk.

TV-produktion i studio Filma livmusikerna på
scen tillsammans med publik i studion. Var kameraman, ljudtekniker, bildproducent eller studioman.

Specialeffekter. Hur
går det till i filmens
värld? Lär dig de vanligaste tricken i programmet Aftereffects.

Gör egen musik i
Garageband. Lär dig
göra musik, loopar och
beats. Ta med ditt verk
och gör egen musikvideo vid nästa station.

Klipp egen musikvideo. Lär dig klippa i
Premiere Pro. Använd
färdiga klipp till din
egen musik.

Animera Jobba med
”stopmotion” i lera eller med dockor.
Minibio Se de roligaste filmerna som vunnit
priser senaste åren.

Fika Finns att köpa i
huset till bra priser.
Utställning Se fotoutställning och utbildningsinformation från
Film Gävleborg.

föreläsning
Mikeadelica/Mikael Gustavson
berättar om sina musikvideoproduktioner. Han har gjort musikvideo till Darin, Eric
Saade, John de Sohn, Agnes, Dead by april mfl. Hur går det till att göra en
musikvideo? Mikael visar delar av sina filmer och kommer med en hel del tips!

anmälan
mediadagen2014@gmail.com

Ange förmiddagspass kl 8.30-11.30 eller eftermiddagspass kl 12.00 - 15.00. Ange också antal
vuxna, antal elever, kotaktperson, telefon och E-post.

information
Datum torsdag 24 april. För- eller eftermiddagspass.
Max antal deltagare under dagen är 250 st. Anmälningssdatum gäller.
Platsen är Industrivägen 6 i Sandviken. Program får du vid ankomsten.
Cafeteria finns i huset. Kontakta oss för mer information eller frågor.
Therese Lundmark 070-0897081, Dan Evensen 070-0897083
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