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Kennarar:

Ólafur S.K. Þorvaldz

Skóli:

Tækniskólinn

Skólastjóri:

VGV

Áfangalýsing:
Áfanganúmer

KVGE1KT08A

Áfangaheiti:
Kvikmyndagerð I

Farið er í helstu störf kvikmyndagerðar og lögð áhersla á marga og ólíka þætti innan kvikmyndageirans. Farið er
í umhverfi og skilyrði í kvikmyndageiranum bæði hér heima og erlendis.
Farið í skipulag á tökustað, hvernig mismunandi deildir vinna saman og hvernig tökur eru skipulagðar út frá
handriti. Handrit verður brotið upp og rýnt. Farið er í notkun kvikmyndatökuvélarinnar og lýsingu á tökustað.
Farið er í grundvallarþætti kvikmyndatöku, lýsingu, hljóðupptöku o.s.frv. og upptökur á kvikmyndatökuvélar,
linsur og önnur tæknileg atriði varðandi tökuvélina. Einnig er farið í helstu þætti varðandi kvikmyndalýsingu og
upptöku á hljóði.
Nemendu
hafi aflað sér sértækrar þekkingar og skilnings á:

yfirsýn yfir ferli kvikmyndagerðar - frá hugmynd að endanlegu kvikmyndaverki

almennri þekkingu á ólíkum faggildum (fagsviðum) og störfum innan kvikmyndagerðar

grunnskilningi á mikilvægi þess að viðhalda sjálfbærum vinnubrögðum, siðgæði, virða mannréttindi og
jafnrétti
hafi öðlast leikni í sértækum aðferðum við að:

skipuleggja tökur og útbúa tökuplan

nýta almennt verklag og skapandi aðferðir í kvikmyndagerð

taka þátt í skipulagningu verkferla undir leiðsögn
hafi öðlast hæfni til að:

taka upp hljóð og mynd eftir leiðsögn

sýnir nokkurt sjálfstæði við útfærslu verkefna undir leiðsögn

getur unnið í hópi með umburðarlyndi og virðingu fyrir öðrum að leiðarljósi

getur tjáð sig á einfaldan hátt á ensku

Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
Námsmat:
Matshlutar

Lýsing matshluta

Vægi

Handrit og framleiðsla

25%

Tökur

25%
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Undirbúningur fyrir mínútumynd

15%

Mínútumynd, lokaútkoma

25%

Virkni og mæting

10%
Samtals:

100%

Annað
Allir matsþættir eru lagðir fyrir í Innu. Úrlausnum og sundurliðuðum einkunnum verður skilað í Innu
á því formi sem best hentar.
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Áætlun:
Tímabil

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Vika

Dags.

34

19.08.-25.08.

35

26.08.-01.09.

36

02.09.-08.09.

37

09.09.-15.09.

38

16.09.-22.09.

39

23.09.-29.09.

40

30.09.-06.10.

41

07.10.-13.10.

Fyrirlestur frá fagmanni

42

14.10.-20.10.

Handritsgerð og undirbúningur

43

21.10.-27.10.

Framleiðsla og tökur

44

28.10.-03.11.

Undirbúningur fyrir mínútumynd, handrit

45

04.11.-10.11.

46

11.11.-17.11.

47

18.11.-24.11.

48

25.11.-01.12.

Fyrirlestur frá fagmanni

49

02.12.-08.12.

Mínútumyndagerð.

50

09.12.-15.12.

Fyrirlestur frá fagmanni

51

16.12.-22.12.

Námsmat/endurgjöf og birting einkunna mánudaginn
17.12.

Heimavinna/verkefni

Fyrirlestur frá fagmanni

Athugið: Með vikunúmeri er átt við vikur ársins (eins og á dagatalinu)

1.1
Námsgögn

Upplýsingar um námsgögn er að finna í Innu.
Æskilegt er að nemendur séu með fartölvu.

Annað,
t.d. öryggisbúnaður
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matshl.
%

