Vejledning til kirkefilm - for skoler
En del af projektet Skolekirkehistorie.dk er, at eleverne skal besøge den lokale kirke for at lave en lille film.
Skolen bør tage kontakt til kirkens folk og lave aftale om besøget samt, at en vil fortælle om kirken. Brug
punkterne herunder som udgangspunkt.
Filmen kan fint optages med en mobiltelefon og efterfølgende redigeres på skolen, så den kommer til at vare
mellem 3 og 5 minutter. Den lægges på Youtube, og linket sendes til HASK. Meningen er, at den føjes til
hjemmesiden www.skolekirkehistorie.dk , og eleverne bliver dermed medskabende i projektet.
Her følger en række krav til, hvordan filmene skal tage sig ud, og hvad de skal indeholde.
Generelle krav til filmene
Alle kirkefilm skal indeholde en række klip, der fortæller om:
 Kirkebygningen (arkitektur og historisk udvikling)
o Byggematerialer (mur og tag)
o Har kirken kor, skib, apsis, våbenhus, tårn, kapel, sognehus, krypt eller andet? Hvornår er de
fra?
o Vinduer, døre, loft, korbuer, søjler, gulve eller andet.
 Inventar og udsmykning
o Døbefont
o Alter og altertavle
o Prædikestol
o Orgel og andre musikinstrumenter
o Klokke
o Bænke/stole
o Børnehjørne
o Skib
o Krucifiks
o Kalkmalerier og andre billeder
o Mindetavler, præstetavler og andre tavler
o Lysestager, lysekroner, lysglober m.v.
 Historisk og nutidig brug
o Har kirken altid været kirke?
o Har lokalerne været brugt til noget andet gennem tiden?
 Kirkens særkende
o Særlige glasmosaikker
o Særlige figurer, lysestager el. lign. lavet specielt til kirken
o Spedalskhedsvindue
o Kister
o Messehageler
o Timeglas
o Andet.
Tekniske krav
Der er små krav til filmens format (gerne 720p), således at filmen vil kunne optages med et kamera fra en
mobiltelefon/smartphone. Der skal dog tænkes i belysning, klipning og billedbeskæring: Hvornår er der brug
for ekstra belysning for at få billederne klare nok? Er det hensigtsmæssigt med et langt klip, eller bør der
krydsklippes? Bør der zoomes eller klippes til nærbilleder, når symboler eller motiver skal filmes?

