
Kursens föreläsningar och övningar ger oss färdigheter i hur vi gör för att berätta om 

kulturhistoria med film. Vi får lära oss hur vi filmar med hjälp av en iPad och hur vi redi-

gerar filmen i programmet iMovie. Vi får prova på med stöd av duktiga pedagoger. 

Dessutom får vi tips på hur man tillgängliggör filmer på Youtube. Hembygdsföreningar som 

deltagit i projektet KONTEXT, och gått kursen tidigare, medverkar för att dela med sig av 

sina erfarenheter. Till stöd i arbetet finns också boken “Hembygdsrörelsen talar om ting - 

handledning i film- och ljudproduktion”. 

Låneutrustning kommer att finnas på plats, men den som har en egen iPad 
tar med fördel med den! 

Inbjudan till kurs
PRODUCERA OCH REDIGERA 

FILM MED ENKEL TEKNIK

Välkommen till en kurs där vi lär oss grunderna i hur man producerar och 
redigerar film med enkel teknik! Kursen ges tisdagen den 19 november  

kl. 9.45 - 17.00 på Fridhems Folkhögskola i Svalöv.

Caroline Eriksson är filmlärare på Fridhems Folkhögskola där 
hon bla. undervisar i klipp och filmproduktion. Hon arbetar även som 
frilansande filmare med egna projekt och uppdragsfilm. Hon är utbildad 
på Fridhems folkhögskola och på Film i Skånes “Programmet”. 

Gustav Annerblom är filmlärare på Fridhems folkhögskolas film-
linje och har tidigare arbetat som lärare på Akademin Valand Film. Han 
arbetar även som frilansande filmare med egna projekt och uppdragsfilm. 
Utbildad filmregissör på Filmhögskolan i Göteborg.

Kursens föreläsare



Tid
Tisdagen den 19 november 2019 kl. 9.45 - 17.00 

Plats 
Aulan, Fridhems folkhögskola, Rönnebergsvägen 10, Svalöv.
Ingång från gården.

Avgift  
Kursen är gratis för medlem i förening ansluten till Skånes hem-
bygdsförbund. Kostnad för icke-medlem är 800 kr/person. 
Detta inkluderar för- och eftermiddagsfika samt lunch. 
 
Observera!
Kursdagen kommer att filmas för att sedan komprimeras till en 
online-utbildning. I och med att ni anmäler er har ni också 
godkänt att ni kan komma med i denna film. 

Anmälan senast 11 november till Maria Casagrande, 
0709 - 66 82 10, maria.casagrande@skaneshembygdsforbund.se 
Ange önskemål om specialkost. 

Anmälan är bindande. Ev. betalning sker per faktura. 
Vänligen ange faktureringsadress i din anmälan. 

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. 
 

VÄLKOMNA!
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