
Zooming 

Som værksted lægger vi vægt på en personlig, engagerende og nærværende relation med alle talenter i vores 
hus. Omdrejningspunktet for vores talentudvikling er Zooming – en metode, der dækker over en række 
vejledningsværktøjer, hvor du kan blive klogere på dig selv, din historie, din proces og alt derimellem – både 
individuelt og i grupper.  

Overordnet kan Zooming inddeles på følgende måde:  

Individuelt: 

1. Første møde efter støttetilsagn: Vi undersøger dine intentioner og mål med dit projekt 
2. Talentudvikling: Vi giver dig vejledning, så du kan blive klogere på dig selv som filmskaber, og på hvad 

der skal til for at nå dit mål 
3. Manus: Vi går i dybden med din historie og hovedkarakter 
4. Proces: Vi går i dybden med din måde at arbejde med projektet på 
5. Teknik og VFX: Vi laver en teknisk/økonomisk vejledning af dit projekt 
6. Screening: Vi screener dit klip og sammenholder din intention med vores oplevelse med 

udgangspunkt i det ark, du har udfyldt ved vores første møde 

I grupper: 

1. Simply Creative: Vi leger en række lege for at løsne deltagerne op og sikre en god gruppedynamik 
inden alle gruppesessioner 

2. Første fællesmøde: Vi inviterer alle støttemodtagere til et fællesmøde, hvor vi gennemgår praktik 
samt intentioner med projekterne 

3. Manus Lab: Vi udvælger op til fire projekter fire gange om året – alle læser alles manuskripter på 
forhånd og noterer deres forventning til historien samt læseroplevelsen, som vi i lab’et gennemgår 
sammen. Der afsættes en time til hvert projekt.  

4. Screening Lab: Vi udvælger op til fire projekter, der får mulighed for at fremvise et klip for et publikum 
bestående af andre filmskabere samt værkstedets konsulenter, der faciliterer en feedbackrunde. 

5. Final Feedback: Vi udvælger op til fire projekter, hvor vi sammen screener filmskabernes færdige 
film, evaluerer projekt og proces og kigger frem mod næste projekt 

I gruppesessionerne sidder Odense Filmværksteds egne konsulenter altid med for at sikre en tryg og 
behagelig ramme for samtalen.  

Uagtet i hvilken grad du benytter vores tilbud om Zooming, og om du foretrækker vejledning individuelt eller 
i grupper, oplever vi, at det er en kæmpe ressource at udvikle sit projekt i samspil med andre – både 
konsulenter, men måske særligt andre aktive filmskabere. Det er en unik mulighed for at netværke og få 
testet dit manuskript eller klip af på et publikum og få afklaret, hvad andre oplever og føler i mødet med dit 
værk, samt hvad du oplever i mødet med andres værk. Begge dele er med til at udvikle dig som filmskaber. 
Derudover sikrer det, at du i højere grad bliver bevidst om dine fejl og succeser – hvad der virker og ikke 
virker i dit og andres projekter – en uvurderlig viden, du kan tage med dig videre.  

Dét du kan få ud af Zoomings mange faser er bl.a.: 

- Et større netværk 
- Blive klogere på egen person, proces og projekt og de udfordringer, der måtte være 
- Være åben om din egen kreative proces i trygge rammer 



- Øve dig i at lytte til andres oplevelse af dit manuskript eller klip 
- Bidrage aktivt til et levende miljø, hvor læring og fejl er en succes 
- Fortælle andre om din oplevelse i mødet med deres projekt 
- Evaluere din proces til gavn for dig selv og andre 
- Opnå indsigt i dine styrker og svagheder som filmskaber 
- Få lagt en realistisk plan for dit projekt og/eller karriere 
- Udvikle dig som filmskaber 

Feedback 

Feedback på Odense Filmværksted er en pædagogisk tilgang, der stiller spørgsmål, udfordrer, opmuntrer og 
vejleder. Herudover vil vi sammenholde vores oplevelse med dine intentioner for din film.  
Vi tager udgangspunkt i tre spørgsmål ift. proces, historie og produkt. 

Ved en feedback session handler det altså om dine egne mål. De skal være:  

1. definerede og specifikke 
2. målbare 
3. ambitiøse 
4. relevante 

Vores feedback tager udgangspunkt i følgende: 

- En konstruktiv dialog, der udfordrer, støtter og motiverer 
- Det relaterer til de mål, du selv har sat  
- Du deltager aktivt i feedbackprocessen 
- Feedbacken forholder sig til projektet og dine intentioner 
- Det foregår i et ikke-bedømmende miljø 

 

Ved vores 1.møde udleverer vi et skema, hvor du bliver bedt om at skrive dine intentioner for dit støttede 
projekt. Kort sagt handler det om, at du skal blive bevidst om, hvorfor du laver denne film: Er det for at øve 
dig, for at nå et publikum eller noget helt tredje? Og endnu vigtigere: Hvad skal der til for at nå derhen? 

 

INTENTIONSSKEMA Processen Historien Det færdige projekt 
Hvad vil du opnå med: 
 

   

Hvordan vil du arbejde 
med: 

   

Hvad er næste skridt 
med: 

   

 

Vi gemmer dine intentioner, og du får selv en kopi med hjem. Derved kan vi bruge det som et værktøj og 
perspektiv – både undervejs og afslutningsvis i din proces som udgangspunkt for vejledning, dialog og 
feedback.  

 

 



 

 

 

  

 


