Booktrailers
En booktrailer er en lille reklamefilm for en bog. I denne del af bookcamp-forløbet arbejder
eleverne kreativt med formidling af bogen til andre børn. Vi har brugt IMovie forfilm, fordi det
er et værktøj, hvor eleverne kan bruge et på forhånd defineret storyboard og derfor hurtigt
kan komme i gang med at skabe indhold. Som indledning til opgaven skal I sammen se et
par booktrailers, så eleverne får en fornemmelse af genren. I kan finde mange eksempler på
youtube ved at søge booktrailers.
Eleverne kan lave booktrailers med sig selv i hovedrollerne (husk forældretilladelse!), eller
de kan tegne eller bruge illustrationer fra bogen. Det skal lærer og bibliotekar have bestemt
på forhånd. Hvis I arbejder med eleverne som skuespillere i filmen, kan I indlede med et lille
kursus i kameravinkler og billedbeskæring. Se nederst i denne vejledning.

Planlægning:
•

Læreren inddeler eleverne i grupper a 3-5 børn

•

Hvis børnene skal være skuespillere, indledes med øvelser i kameravinkler
og billedbeskæring. Se oplægget nederst i dette dokument.
Det tager cirka 45 minutter.

•

Bibliotekaren præsenterer IMovie forfilm

•

Hver elevgruppe vælger et tema i IMovie forfilm, som de synes,
passer til bogens stemning og genre.

•

Herefter går eleverne i gang med at producere filmen. De skal ikke planlægge storyboard
eller andet, men blot bruge det set-up, som IMovie forfilm tilbyder.

•

Eleverne færdiggør deres film på skolen, og filmene præsenteres til tredje biblioteksbesøg
– og måske også, når forfatteren kommer på besøg?

Praktisk:
•

Undersøg, hvilke værktøjer, I har til rådighed. Hvis skolen eller biblioteket har Ipads, er det
oplagt – hvis ikke, kan eleverne bruge deres mobiltelefoner. Der skal blot være én i hver
gruppe, der har adgang til appen IMovie eller et lignende filmværktøj.

•

Sæt jer ind i værktøjet, og planlæg en præsentation af, hvordan man bruger det

•

Opret en afleveringsmappe i Dropbox, Google Drev eller et andet netværksmedie,
som eleverne kan uploade til. Skoletube er også en mulighed.

Mulighed for videre arbejde:
Hvis I vil arbejde mere intensivt med booktrailers, er der undervisningsforløb og inspiration at
hente på Filmby Aarhus´ projekt POV

