FILM PÅ NETTET
Fra fars fede
feriebilleder til
YouTube
LFF kursus 27. januar 2011
Historiens Hus i Odense

Landsforeningen til bevaring af fotografier og film (LFF) inviterer endnu engang til et spændende kursus om
alle de problemstillinger, der har relation til formidling af film via internettet, fordi det er den type
projekter og problemstillinger, der netop nu optager de fleste Arkiver, Biblioteker og Museer.
Vi har inviteret en del eksperter fra arkiver og filmbranchen, men også flere repræsentanter fra forskellige
ABM-institutioner, der fortæller om deres ideer og projekter. På dagens seminar lægger vi vægt på at nå
hele vejen rundt om emnet så vi skal tale om rettigheder, teknik, filformater og meget mere. Hver vinkel på
emnet bliver belyst af en ekspert på området, og der er sat god tid af til spørgsmål og til at tale sammen og
udveksle erfaringer og idéer.
LFF vil gerne opfordre alle øvrige deltagere til at bidrage med egne eksempler, cases og projekter i løbet af
dagen.
Program:
10.00 – 10.30: Indregistrering og kaffe m. blødt brød
10.30 – 10.35: Velkomst v/ LFFs formand Madeleine Schlawitz - billedarkivar/DFI, www.dfi.dk/billedarkiv
10.30 - 11.15: Jacob Trock - leder af DFIs Filmarkiv, www.dfi.dk/filmarkiv. Tekniske aspekter, filformater,
overførsel samt (op)bevaring af elektroniske film
11.15 – 12.00: Søren Henrik Jørgensen – jurist i Filmbranchens producentforening, specialist i
rettighedsspørgsmål, www.producentforeningen.dk. De rettighedsmæssige aspekter når
man vil publicere sine arkivfilm

12.00 - 12.45: Tobias Golodnoff - Leder af DRs kulturarvsprojekt, bl.a.:
www.dr.dk/Bonanza/kategori/danmarkshistorier.htm
12.45 - 13.30: FROKOST!
13.30 – 15.00: CASE STUDIES - projektbeskrivelser
- Vejle Stadsarkiv / Jes Rønnow Lungskov
- Frederiksberg Stadsarkiv / Lars Schreiber Pedersen
- Aalborg Stadsarkiv - www. Moviscop.dk / Rasmus Grunwald Falk
- Køge Byhistoriske Arkiv /Lars Kjær
15.00 – 15.20: KAFFE OG KAGE!
15.20 – 16.15 Paneldebat
16.15 - 16.20: Kort afrunding v/formanden
Kurset holdes i Historiens Hus i Odense, Klosterbakken 2, Odense C.
http://www.historienshus.dk/topmenu/om%20historiens%20hus/adresse%20og%20aabningstider.aspx

Pris
Medlemmer
Ikke-medlemmer
Studenterpris

475,- kr.
675,- kr.
300,- kr.

Prisen er inkl. frokost og øl/vand
Vegetarmenu kan forudbestilles ved tilmelding
Bindende tilmelding senest 22. januar 2011 til LFFs sekretær:
Kim Furdal /Jørgen Cleemann, jrcl@museum-sonderjylland.dk,
tlf. 74 62 58 60
AFBUD skal ske senest 3 dage inden seminaret afholdes.
HUSK at oplyse evt. EAN-nr. ved tilmelding!
Spørgsmål vedr. kurset:
Formand Madeleine Schlawitz, madeleines@dfi.dk / tlf.33 74 35 93 el.
Næstformand Bente Jensen, bej-kultur@aalborg.dk / tlf. 99 31 42 20

*Billedet er fra ”Familien med de 100 børn” af Sven Methling, Panorama Film, 1972.
Foto: Roald Pay

