F

I

L

M

O

G

F

O

T

O

Gratulerer med valget og skoleplassen ved Voss Folkehøgskule for skoleåret 2022-2023!
I dette brevet får du litt praktisk informasjon slik at du på
best mulig måte kan forberede deg til året og opplevelsene
som kommer!
Voss er kjent for et rikt kulturliv: Vossajazz, kunst, ekstremsport og en fantastisk natur. I tillegg ligger Voss bare en liten
togtur unna Bergen – alt i alt perfekte rammer for deg som
filmskaper og fotograf. Saman skal vi bruke de mulighetene
Voss har til å lage film og fotografere det du er interessert i.
Film og foto kan være så mye - hobby, utøvende kunstform
eller profesjonelt yrke. Det er et bilde på den tida vi lever i.
Film og fotografi er med å forme framtida, det er et verdensspråk.
Året på Voss varer i ni måneder, fra slutten av august til
midten av mai. Linjefag utgjør de fleste timene, vi har i
tillegg valgfag og fellesfag, linjeuker, prosjekt og reiser. På
folkehøgskole får du lære mye mer enn fag. Du skal lære å
arbeide og leve sammen med andre. Et år på folkehøgskole er et unikt år. Her får du venner for livet og du vil aldri
mangle hverken skuespillere, modeller eller et filmcrew. Å
jobbe sammen er å dele på kunnskapen - slik blir de gode
prosjektene til! Vi har et sammensveiset kreativt fellesskap
på skolen og linja samarbeider mye med de andre kreative
linjene som jazz, lyd og musikk og datalinjene.
I løpet av året vil du bli introdusert for de grunnleggende teknikkene innen film og fotografi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komposisjon
Kamerateknikk
Lyssetting
Manus
Historiefortelling/dramaturgi
Idéutvikling
Photoshop og Premiere
Forarbeid, produksjon og etterarbeid
Mørkeromsarbeid og analog fotografering

På film og foto jobber vi mest praktisk i prosjekt. Hvert år er det mulig å jobbe for lokale aktører, Voss er en festivalbygd og vi samarbeider med Vossa Jazz, Osa-festivalen og Ekstremsportveko. Det er også mulighet til å fordype
seg i egne foto- eller filmprosjekt. Slik vil du få mulighet til å prøve ut ulike roller og finne ut om faget er noe du vil
satse på videre. Vi jobber også opp mot to filmfestivaler, Minimalen og Amandus, og håper at vi får med en egenprodusert film der, sånn som i år!

I løpet av året skal vi selvsagt også besøke noen
filmfestivaler. Vi starter året med å besøke BIFF
– Bergen internasjonale Filmfestival for å se spennende førpremierer. På slutten av året reiser vi til
Lillehammer og er med på Amandusfestivalen,
forhåpentligvis med egen film på programmet! Det
blir uansett mange filmvisninger i egen kinosal, den
ligger vegg i vegg med klasserommet vårt. I tillegg
lager vi fotoutstillinger, både på og utenfor skolen.
Det er generelt bra med utstyr på linja som du kan
låne til enhver tid. Det du må ta med er et eget digitalt speilreflekskamera. Har du, en foreldre eller en
besteforelder et gammalt analogt kamera liggende
må du gjerne ta med – vi har eget mørkerom!

Studietur:
På høsten reiser vi på interrail gjennom Europa.
Dette er en fantastisk tur til ulike storbyer med alt
det som måtte finnes der av filmskoler, utstillinger,
konserter, filmfestivaler, gallerier, fotobutikker osv.
En unik opplevelse sammen med nye venner, fylt
med gode opplevelser. Det er bare å begynne å glede
seg!

Utstyrsliste:
Kamera utstyr
Speilreflekskamera
SD-kort (minnekort)
Ekstern harddisk.
Analogt kamera, om du har. Skolen har flere til utlån om du ikke har.
Laptop, om du har. Vi har eget redigeringsrom med Mac ‘er som alltid er tilgjengelig for film og foto.
Du vil også få Adobe-pakke av skolen med tilgang til alle programvarer. (Vi har ikke plass til
stasjonere PC/Mac ‘er i klasserommet eller på skolen).
Klær og utstyr til turer og aktivitet.
I løpet av skoleåret vil det være både fellesturer for hele skolen og turer med linja.
-

Gode tursko (som tåler regnvær og tur i terrenget, gjerne med Gore Tex)
Gode fjellsko er lurt, likeens støvler og joggesko
Regn/vindjakke og bukse til turer hele året
Varme klær og ullundertøy – genser/stillongs, lue, buff osv.
Treningsklær til gymsal og treningsrom
Badetøy
Sovepose
Liggeunderlag
Dagstursekk
Hodelykt
Større sekk, f.eks. som har plass til sovepose og liggeunderlag.
Sykkel om du har og om du ønsker det. Skolen ligger en kjapp sykkeltur unna butikker og div.
(Skolen har også eget sykkelverksted med mulighet for å leie sykkel).
Ski og skiutstyr for de som vil ha ski som valgfag. Dette kan man også ta med f.eks. etter høstferien.

Vi tipser om at det er masse godt utstyr, både kamerautstyr og friluftsutstyr, på Finn – kjøp gjerne brukt! Ski
og evt. annet friluftsutstyr kan du også kjøpe på Voss, vi har rabatter på flere sportsbutikker, som regel 15%
rabatt.

Om det er noe du lurer på er det bare å ta kontakt. Ha en fin sommer! Jeg gleder meg til å treffe deg på Voss
til høsten!
Med vennlig hilsen
Camilla L. Haukedal
Hovedlærer Film&Foto.
camilla.haukedal@voss.fhs.no

