Filmklubben
Filmklubben er et afslappet filmfælleskab der mødes fast hver torsdag på Odense Filmværksted hvor
filmklubbens værter på skift medbringer en hemmelig film samt introduktion med formålet at brede vores
filmkulturelle horisont. Filmklubben er administreret af en demokratisk udvalgt bestyrelse.
Bestyrelsen
•
•
•

Formand: Kasper Kjer
Næstformand: Jonas Robstad Nielsen
Næstformand: Michael Køge Jonassen

Læs mere om bestyrelsens ansvar og processer i bunden af siden.
Medlemstyper
I filmklubben har vi to typer af medlemmer: ”Almindelige medlemmer” og ”værter”.
Almindelige medlemmer er alle der er en del af filmklubbens facebookgruppe. De har mulighed for at
deltage i samtlige filmklubber som tilskuer, høre introduktionerne og se filmene.
Værter er de medlemmer der har en mødestabilitet på ca 1/3 eller flere af tidligere filmklubrunde. De har
privilegiet af medbringe en film og introduktion til filmklubben når det bliver deres tur. Desuden har de
stemmeret ved regelændringer der kræver afstemning.
Arrangementet
Filmklubben mødes fast hver torsdag på Odense Filmværksted, Pantheonsgade 5 2.sal, 5000 Odense C hvor
én vært medbringer en hemmelig film samt oplæg. Til arrangementet må man spise medbragt slik, snacks,
kage, sodavand, bajere, champagne m.m. Man rydder op efter sig selv. Lokalet skal se ud som da vi kom.
Hvis en filmklub er aflyst, vil dette fremgå på facebook-siden senest onsdagen før kl 23:59.
Filmudmelding
En vært skal udmelde sin medbragte films længde afrundet til nærmeste kvarter på facebook-gruppen
senest mandag før filmklubben kl 23:59. Filmens titel må ikke fremgå.
Til- og framelding
For at tilmelde sig en pågældende filmklub, skal man gøre opmærksom på sin deltagelse i kommentarfeltet
til filmudmeldingen senest onsdag dagen før filmklubben kl 23:59. Er der under fire medlemmer ud over
værter der deltager, vil filmklubben blive aflyst og værtens plads vil blive flyttet til næste torsdag i
perioden.
Man må gerne medbringe en gæst. Hvis man vil medbringe mere end én, skal dette angives i
kommentarfeltet på udmeldelsen på facebook-siden inden visningen.
Filmudvælgelse
•

En udvalgt film skal leve op til filmklubbens formål, nemlig at brede medlemmernes filmkulturelle
horisont. Derfor er ældre klassikere, såvel som art-house eller film fra fremmede kulturer
foretrukne. Det er forventet at en film bliver udvalgt på baggrund af en forventning om at et klart

•

•
•
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mindretal af filmklubbens medlemmer har set filmen. Desuden forventes det at værten har særlige
følelser, tanker eller ambitioner med filmvisningen. Måske det er en film fra en genre værten tvivler
på at flertallet har kendskab til, en instruktør værten godt kan lide eller en tids- eller kulturperiode
vi kunne tage ved lære af.
Filmen bliver medbragt i fysisk form på Blu ray eller DVD, eller på lovlig streamingtjeste af værten.
Hvis filmen skal streames, medbring da selv bærbar der kan håndtere HD streaming og har HDMIudgang.
Indeholder filmen voldsom explicit sex, vold eller andet der kunne være stødende, skal man dagen
før visningen, gøre opmærksom på det på facebook-siden.
Alle film må medbringes så længde de ikke går imod dansk lov. Dette gælder både fiktion og
narrativ dokumentar.
Man skal have set filmen før visningen.

Oplægget
Hver filmklub starter med at værten introducerer filmen ved et oplæg imellem 3 og 30 minutter. Længere
og mere dybdegående oplæg er fortrukket. Der er mulighed for at tilkoble computer, hvis man vil bruge
power-point eller lignende.
Et par hjælpespørgsmål til oplægget
•
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Filmens titel:
Instruktør:
Årstal:
Relevante skuespillere/forfattere m.m.
Relevante priser:
Eventuelt præmis:

Og det vigtigste punkt
•
•
•
•

Hvorfor har du netop valgt denne, af alle film?
Hvad skal vi særligt lægge mærke til?
Hvilken betydning har denne film for netop dig?
Hvordan udvider den vores filmkulturelle horisont?

Bestyrelsens processor
•

•
•
•

Bestyrelsens tre medlemmer er nøgle- og filmklubansvarlige. De sørger for at alt kører som det skal
og der vil altid være mindst ét bestyrelsesmedlem tilstede ved en filmklub. Stil et
bestyrelsesmedlem spørgsmål, hvis du har nogle.
Formand: formandens ansvar er at kommunikere med Odense Filmværksted og sikre sig at
biografen er booked.
Næstformænd: næstformændendes ansvar er at deltage i de demokratiske processor der følger
med ændringer i reglerne for klubben.
Regelændringer: Før en regelændring kan træde i kraft kræver det bred enighed blandt
filmklubbens bestyrelse. Kan der ikke findes enighed kan et eller flere bestyrelsesmedlemmer kalde
til afstemning blandt alle klubbens værter. En afstemning bør starte på en torsdag og vil være
afgjort ved den næste torsdag. Ved afsteming om regelændringer i værts-gruppen, vil flertallet
bestemme.
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Bestyrelsen bliver udvalgt demokratisk ved årlig afstemning. En formand kan ikke genvælges som
formand.
Bajer og slik til Bestyrelsen er velset.

