Webbinarium 9 - Att skapa manus för film
Verktygslåda
Här kommer en verktygslåda med tips och länkar kring att skapa med manus för film från webbinarie
9. Våra föreläsare Petra Revenue och Janne Widmark, men också våra deltagare på webbinariet,
delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Håll till godo!

Länkar från Petra Revenue
Gör ditt visuella universum/projektpresentation/bibel - www.canva.com
Manusprogram - www.finaldraft.com
Övning - 30 bilder (5 bilder för kortfilm)
www.petrarevenue.n.nu
Följ Petra på youtube där hennes manusskola finns
Vill du skriva...? Kom igång genom att skapa en huvudkaraktär. - YouTube
Del två. Varför börja med det inre? Måste en tjockis vara överviktig? Hemligheten och 30 bilder. YouTube
3. Vad är dramaturgi? Du är inte gud. Det gör ont att ta sig själv på allvar. Smak och musik. - YouTube

Länkar från Janne Widmark
Bildmanus – använd dig av att göra storyboard eller bildmanus som ett planeringsverktyg, men fastna
inte!
Finns på sociala medier @JanneFantastic www.instagram.com/jannefantastic/
Mallar för bildmanus
Dokument arkiv - Filmriket
Mallar och blanketter för din filmproduktion (voodoofilm.org)
www.celtx.com (även för att skriva manus)
Uncanny Pictures på sociala medier https://fb.watch/fgp1blHKS2/
Davis Hasselhof – True Survivor David Hasselhoff - True Survivor (from "Kung Fury") [Official Video] YouTube

Länk till alla inspelade webbinarier samt vår resurslista:
Webbinarieserie (filmregionerna.se)
https://filmregionerna.se/wp-content/uploads/2021/10/Resurslista-fo%CC%88r-kulturskolan.pdf

Tips från deltagare:
1. Rösta på bästa manus i grupp
2. Starta vid locations för ideer, Ta med propp hemifrån
3. Ett tips är att göra film utan bildmanus först, och sedan göra en film med bildmanus. Då
ser eleverna hur användbar ett bildmanus är, hur smidigt det är att ha med sig ett
bildmanus på inspelningen och att kvalitén blir bättre.
4. Du behöver inte vara en ritexpert för att göra storyboard. Det viktigaste är att du kan
förmedla idèn till alla i teamet.
5. Snick snack är en bra bok om berättande som man kan använda i drama och berättande
men där finns enkla övningar som man kan applicera även bland filmskaparna.
6. Gör en floormap
7. Kom ut och filma fort

