Erbjudande om 2-dagars workshop med regional biblioteksverksamhet och Filmpool:

Läs&filmlov – bli en Booktuber
Programmet riktar sig till högstadieungdomar, ca 12-16 år, och är ett samarbete mellan Regional
biblioteksverksamhet och Filmpool, med stöd av Kulturrådet, för att förena intresset för filmskapande
med läsning. Biblioteket behöver bidra med lokal och ett bokprat, samt att nå ut till de potentiella
deltagarna via skolan och andra kontaktytor.

Program dag 1 – Inspiration och planering
10.00

Fika och presentation av workshopen

10.30

Kort presentation av Booktube och visning av
videor – Alida Johansson

12.00

Lunch

13.00

Erik Edler om att vara en Youtuber

14.00

Boktips - lokal bibliotekspersonal

15.00

Avslutning och fika

Program dag 2 – filminspelning
10.00

Fika och presentation av dagens program

10.30

Filmning tillsammans med filmpedagoger

12.00

Lunch

13.00

forts. Filmning tillsammans med
filmpedagoger

14.30

Avslutning, fika och förhoppningsvis
filmvisning

Plats:
En tillgänglig lokal med wi-fi, gärna på
biblioteket.
Frågor och anmälan:
Alida Johansson, 076-146 78 23
alida.johansson@regionjh.se
Kostnad:
Kostnadsfritt. Vi står för fika och lunch
för deltagarna.
Intresseanmälan:
Senast 2017-08-31 till Alida Johansson,
se kontaktuppgifter ovan.

Om de medverkande:

Erik Edler, Youtuber
Dramaturg och manusförfattare från Frösön, en av grundarna
till produktionsbolaget Northern Light Pictures. Har en 3-årig
manusutbildning från Umeå universitet, har sysslat med foto
och film i över 10 år och är mest inriktad på komedi och
action. Just nu högaktuell med Jemthumor som blivit populär
på Youtube.

Clara Bodén, filmpedagog
Guldbaggenominerad dokumentärfilmare och producent.
Startade 2011 filmbolaget Vapen och Dramatik tillsammans
med norska regissören/producenten Mariken Halle och
illustratör/formgivare Ronja Svenning Berge. I mars 2014
startades det svenska Vapen och Dramatik AB som drivs av
Clara och Ronja.

Robin Lundberg, filmpedagog
Filmare med en huvudroll mot Peter Stormare i bagaget, i
filmen Varg. Robin producerar egen film, lånar ut sin röst till
film och jobbar med Filmrullen som filmpedagog.

Alida Johansson, regional bibliotekskonsulent
Bibliotekskonsulent med särskilt fokus på verksamhet för
barn och unga. Samordnare för Läs&filmlov – Bli en
Booktuber! Har gått på safari i Booktube-djungeln och lärt sig
allt om book hauls, book tags och T.B.R:s.

Välkomna med er intresseanmälan!

