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Som led i vores ønske om at opgradere de tekniske aspekter af filmproduktioner, der får støtte fra Odense 
Filmværksted, har vi etableret Taskforce for at dygtiggøre 13 unge filmfolk per halvår til at kunne varetage 
de primære roller på et film-set. Vi vil herunder sikre, at vores taskforcere får den bedst mulige 
introduktion til filmhåndværket og hands-on kendskab til det professionelle produktionsmiljø.  

Indhold 

Taskforce består af fire linjer: Producer, klipper, tonemester, filmfotograf 

Deltagerne på Taskforce mødes en gang om ugen fra 16-21 over en periode på to måneder. Indholdet på 
disse dage består af en session på de enkelte linjer med en faglært, typisk fra 16-18.30, hvor man bliver 
introduceret til det filmfaglige felt, man har valgt, fx som klipper. Herefter er der en åben masterclass i én 
af faglinjerne med en oplægsholder udefra. Formålet her er, at man kan få indblik i de andre faglinjer og 
møde etablerede fra branchen.   

Som afslutning på forløbet producerer taskforcerne en kortfilm. Produktionen får 2000 kr. og adgang til 
Odense Filmværksteds faciliteter og udstyr. Odense Filmværksted rekrutterer hhv. en ekstern 
manuskriptforfatter og instruktør til at skrive og instruere filmen. Når man har fuldført Taskforce, har man 
derfor både et større netværk, mere faglig ballast i bagagen og en film på cv’et.   

Projektets målgruppe: 

Alle er velkommen til at søge Taskforce så længe, man ikke har deltaget tidligere. Forløbet er målrettet 
unge, der ønsker at få erfaring med filmproduktion og komme i gang i produktionsmiljøet. Man skal altså 
ikke allerede have filmfaglige kvalifikationer for at være med. 

Deltagerne kommer typisk fra uddannelsessystemet såsom Syddansk Universitet, Station Next, Via 
University College, gymnasiernes mediefagslinjer, Syddansk Erhvervsskole, UCL, m.fl. 

Ansøgning 

Man ansøger om optagelse via et ansøgningsskema på ofilm.dk, hvor man bliver bedt om at vælge faglinje. 
Odense Filmværksted udvælger max. 15 deltagere per Taskforce. Hvis man ikke kommer med, er man 
velkommen til at søge igen. Afslag gives kun på baggrund af ansøgerantal og aldrig kvalifikationer. Man kan 
dog kun deltage på Taskforce én gang.  

Succeskriterier: 

Taskforce er et rekrutteringsværktøj og et afklaringsfelt og er til for at skabe et større og dygtigere 
filmvækstlag på Fyn – særligt inden for de kreative, tekniske funktioner. Odense Filmværksteds ønske er, at 
deltagerne får et netværk og oplevelser, som gør, at de fortsætter med at producere film – enten sammen 
eller som assistenter på de større produktioner hos Odense Filmværksted, 18 Frames og FilmFyn.  

Taskforce handler dog også om afklaring. Finder deltagerne ud af, at filmverdenen ikke er deres verden, og 
at de i stedet skal lave noget andet, er det lige så godt.  

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte filmkonsulent Nicklas Clark på 25578825.  


