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(+46) 7085477425 alt. info@agerakommunikation.se

Vad är FIA – FILM, INNEHÅLL, AGERA framför kamera?
Konceptet bygger på 3 ben. Det ena är utbildning. Det andra är en supporttjänst (sida 2) och det
tredje är en mix av de två första benen. Upplägget syftar till att stärka din kommunikativa förmåga
gällande filmproduktion och agerande framför kamera; på film och framför laptop-kamera.

Utbildningen – 6 fristående delar där du kombinerar de delar du vill ha
Utbildningen är uppdelad i 6 delar med ett specifikt tema. Du kan välja att gå hela utbildningen,
men också välja ut den eller de moduler du är intresserad av. Du kan boka dig för en modul i
taget eller för flera som blir lite billigare. Varje modul omfattar 3 ½ timme. Du väljer själv om du vill
medverka fysiskt eller på distans. Efter varje modul får du mallar, checklistor och inspiration för att
kunna omsätta det du lärt dig i modulen. Givetvis kan moduler och utbildning abonneras.
Vi tar endast in ett begränsat antal deltagare dels p g a pandemin, men också för att alla ska
kunna få individuellt stöd och handledning under utbildningen.
Nästa öppna utbildning ges den 14-16 juni. Vi släpper även datum till höstens första utbildning
den 13 - 15 september. Intresseanmälan gör du till oss på mail senast 14 dagar innan kursstart.

Modul 1 – Innehåll/content. Nästa tillfälle: 14 juni kl. 8.30 - 12
Utan ett bra innehåll faller många av de andra delarna platt. Vi går igenom dramaturgi, storytelling
och hur man skriver ett bra manus för ditt distansmöte och filmmanus som både aktörer och
filmare kan hantera. Syftet är att du efter modulen ska kunna skapa ditt eget innehåll för
mobilfilmer.

Modul 2 – Filma med mobilen/Shoot. Nästa tillfälle: 14 juni kl. 13-16.30
I den här modulen får du bl a testa teknik (lampor, mikrofoner, myggor, stativ m m) som du kan ha
användning av när du filmar med mobilen. Du får konkreta råd om ljus, ljud och bildsnitt. Teori
varvas med praktiskt arbete där du får återkoppling på det material du filmat. Syftet med den här
modulen är att du ska kunna producera eget rörligt material t ex för din hemsida eller sociala
media. Andreas, vår filmare, avslöjar alla sina knep för att få till en bra film.

Modul 3 – Agera framför kamera/Action. Nästa tillfälle: 15 juni kl. 8.30 - 12
Fokus i denna modul ligger på agerandet. Du får handfast träning och vägledning i hur du blir
tryggare och ökar ditt genomslag framför kamera, att ”gå igenom rutan”. Stor vikt läggs på praktisk
övning både framför datorkamera (att agera i distansmöten) och framför filmkamera. Vi går
igenom lämplig teknik att använda i distansmöten, t ex mikrofoner, ljus, bakgrund m m. Marcus
delar med sig av sina erfarenheter på scen och framför kamera.

Modul 4 – Klippning/Cut. Nästa tillfälle: 15 juni kl. 13 – 16.30
Här får du lära dig att klippa din mobilfilm med ett enkelt klippverktyg. Vi kommer också gå
igenom hur du klipper ljud, lägger på musik på din film och namntexter i din film. Syftet är att du
efter modulen med hjälp av enklare redigering ska kunna få ihop din egen mobilfilm.

Modul 5 – Regelverk & spridning/Legal & reach. Nästa: 16 juni kl. 8.30 - 12
Den här modulen riktar sig till dig som även ansvarar för att sprida filmen och vill ha koll på vilka
regler som gäller för film. Utifrån en filmproduktion tar vi upp grunderna gällande GDPR,
samtycke, upphovsrätt m m. Här får du också grundläggande kunskap och förståelse för hur du
lägger upp din film på sociala media och hur du ska tänka kring att mäta effekten av din film när
den sprids.

Modul 6 – Strategi/Strategy. Nästa tillfälle: 16 juni kl. 13 -16.30
"Jag har en plan". Att att skapa en strategi, hur enkel den än är, för ditt filmarbete kommer öka
sannolikheten för att både du och verksamheten får större avkastning på ditt filmarbete. Här får du
konkreta verktyg för att göra den strategi. Den kan bl a innehålla volym, när man ska filma själv
och när man ska anlita någon, avkastning och hur du integrerar rörligt material med dina andra
kommunikationsverktyg och kanaler.

Priser
(exkl. moms. Fika och lunch ingår. Distansmedverkande erhåller 30 min handledning efter
modulen) Du kan välja att köpa en modul i taget, men det blir billigare att välja flera åt gången.
1 modul, 4 600 SEK, 2 – 3 moduler 4 200 SEK/modul, 4 – 5 moduler 3 900 SEK/modul,
6 moduler eller fler 3 700 SEK/modul

Abonnemang (årsavgift) för för etag och verksamheter
I vårt basabonnemang har vi samlat de mest efterfrågade tjänsterna. Nedan ser du vad som ingår
i ett basabonnemang och sedan kan du lägga till de tjänster du vill ha på årsbasis.
Ingår (giltigt i 12 månader från att det tecknas): Grafisk profil för dina mobilfilmer - Second
opinion, du skickar din film till oss för feedback (max 2 filmer/år) - Platsgaranti på webbinar och
utbildningsmoduler - 1 st Teknikväska för att kunna filma med mobilen - Rådgivning för
distansmöten och/eller att komma igång att filma med mobilen (2 timmar/år)
Pris för basabonnemang: 5 900 SEK exkl. moms

Tilläggstjänster
Studio - rådgivning för att skapa din egen distansmötes-, och/eller filmstudio
Onlinesupport - rådgivning, redigering, innehåll, beställarstöd av film m m
Teknikväska för distansmöten med ergonomistöd och checklista
Tillägg av fler teknikväskor för licenstagare
Talarträning/genrep online inför filmning
Talarträning/genrep online inför distansmöte/distanspresentation
Powerpoint stöd för film och distansmöten
Koncept och manusarbete
Rådgivning inför större evenemang m m
Fysik talarträning inför större och strategiskt viktiga framträdanden
Pris för tilläggstjänster: Begär offert

Abonnemang med licenstagare (licens tecknas för 6 månader i taget)
Om du önskar kan du lägga till licenstagare till ditt abonnemang. Det är den/de personer som
kommer filma och arbeta med rörligt material. Vill du ha flera licenstagare delar de på det antal
moduler du lagt till det abonnemang.

Ingår för licenstagare
Utbildningsmoduler – licenstagare kan gå det antal moduler som verksamheten tecknat
Hemsida – varje licenstagare får inlogg till vår hemsida med tips, råd, exempelfilmer och
inspiration
Coaching – vi följer upp varje licenstagare 2 ggr per halvår och stämmer av filmarbetet
Licenstagaren kan också nyttja de tjänster som ingår i abonnemanget
Pris per licens: 790 SEK/månad exkl. moms

För frågor, mer information eller bokning av utbildning; kontakta Marcus eller Andreas.
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