
MORO 

 

 
HISTORIEFORTELLING OG FILMDRAMATURGI 

Hvor mange ulike filmer er det mulig å lage med utgangspunkt i 30 bilder? På en enkel og praktisk 
måte viser dette verkstedet hvordan små variasjoner i bilde og tekst kan endre en historie fullstendig 
– og hvordan enhver historie påvirkes av hvem som forteller den. 
 
I løpet av dagen lærer elevene om de tre S’ene som brukes innen film: sjanger, storyboard og 
synopsis. Elevene jobber i grupper, hvor utgangspunktet er et samme sett med bildekort. Hver 
gruppe skal gjøre et utvalg av bilder og skal lage hver sin historie med tekst og musikk. Til slutt 
fremføres billedhistoriene for klassen. 
 
MÅL FOR KURSET  
Målet med dette verkstedet er å vise hvor mange forskjellige filmer barna kan lage ved å bruke det 
samme materialet på ulike måter, og gjennom dette lære om betydningen av dramaturgi. Dette er 
filmkunnskap for de minste på et enkelt nivå. Det blir en morsom dag hvor elevene ved hjelp av enkle 
virkemidler lærer å samarbeide og mestre gjennom å lage små bildefortellinger. 
 
MÅLGRUPPE: 3. – 5. trinn 
 
PRAKTISK INFORMASJON 
Antall elever: maks 28 
Varighet: 4x45 minutter 
Arena/ praktiske behov: 1 klasserom med visningsutstyr (projektor og høyttalere), og gjerne 2 
tilliggende grupperom, slik at elevene kan jobbe i grupper mest mulig uforstyrret. Filmskaperne 
medbringer annet teknisk utstyr. 



Merknad: Det er ønskelig at kontaktlærer følger kurset igjennom dagen. 
 
Pris: Til en hver tid gjeldende DKS-honorar, diett/reisegodtgjørelse. 
 
 
OM UTØVERNE 
Hilde Kjøs er filmfotograf og Karoline Grindaker er regissør. Sammen driver de produksjonsselskapet 
Mica Film, hvor de i hovedsak lager dokumentarfilm. Hilde og Karoline har mange års erfaring i DKS 
med verkstedet «Moro», og har turnert både i Akershus, Oslo og Oppland. 

 

KONTAKTINFORMASJON 

Mica Film 

Kapellveien 51 A 

0487 Oslo 

 

Karoline Grindaker, filmregissør 

Tlf.: 911 85 151 

E-post: karoline@micafilm.no 

 

Hilde Kjøs, filmfotograf 

Tlf.: 99 270 170 

E-post: hilde@micafilm.no 
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