
 

Infomøde for +60 borgere 

Aktiv Videoklub Aarhus holder infomøde med temaet: 

Få mere ud af dine fotos og videofilm 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Kan du genkende en eller flere af disse situationer: 

 

Ønsk tillykke med en personlig film 

Du er inviteret til dine gode venners sølvbryllup – og vælger at glæde dem med en 

personlig film, som viser en række ”Happy Moments” I har oplevet sammen i løbet af et 

langvarigt venskab. 

Du har gennem årene taget mange billeder både som alm. Papirbilleder og Lysbilleder 

/Dias). I de senere år er du begyndt at tage video med din smartphone. Nu melder der sig 

et par udfordringer: 

A) Kan jeg finde de vigtige ”Moments” ? 

B) Kan jeg få alt mit valgte materiale digitaliseret så det kan loades ind i min film ? 

C) Kan jeg lave en seværdig film hvor vi genopliver de valgte ”Moments” på en god måde 

og med den rette stemning ? 

 

 

 

Du har børnebørn og de mange dejlige øjeblikke med dem fastholder du med mange fotos og 

små videoklip  

Til børnebørnenes mærkedage vil du gerne bidrage med en hilsen / et indslag - måske 

en film, der vækker gode minder om de mange sjove og spændende øjeblikke I har 

oplevet sammen.  

• Kunsten er nu at få dit materiale mixet sammen til en seværdig film, der 

genfortæller oplevelsen på den helt rigtige måde.  

 

Genoplev din/jeres fantastiske ferie  

Du indser, at et diasshow med 400 billeder bliver en langtrukken og måske ligefrem 

kedelig oplevelse, som ikke formår at genfortælle de ”highlights” du gerne vil dele 

med dine venner og familie. Du beslutter at flette de vigtigste billeder ind i en film, 

hvor du tilsætter speak, musik og andet relevant materiale - for at skabe liv i din 

fortælling.  



 

 

 

Fortæl din livshistorie med en film 

Med alderen er du blevet mere og mere interesseret i at udforske dine rødder / din slægt. 

Måske er du gået i gang med lidt slægtsforskning. Du har rigtig meget materiale liggende 

gamle fotoalbummer, artikler, scrapbøger, eksamenspapirer, breve måske også smalfilm og 

videofilm fra nyere tid – og du føler et ansvar for at få sorteret og ordnet materialet inden 

det går i arv til næste generation. Samtidig vil du også gerne videregive din livshistorie til 

børn og børnebørn på en overskuelig og let tilgængelig måde – f.eks. med denne metode: 

 

A) Vælg nedslagspunkter indenfor de forskellige livsfaser:  barndom- ungdom – 

uddannelse- arbejdsliv – parforhold - familieliv – rejser - hobby – m.m.  

B) Skab overblik ved hjælp af en tidslinje - ”livets landevej” 

C) Udvælg materiale til det enkelte nedslagspunkt –  

D) Materialet digitaliseres og indlæses i et videoredigeringsprogram hvormed du skaber 

filmprojektet ”Mit liv på film” 

 

Hvis disse eller lignende situationer trigger dig - så har vi et godt tilbud til dig:  

Meld dig til Informationsmøde i Aktiv Video Klub Aarhus 

den 29. august 2022 Kl. 15 – 17 

Folkehuset Skejby – Festsalen 

Hvor du vil møde en række klubmedlemmer samt en ekstern filmdommer, som vil 

dele ud af deres erfaringer med at lave en god videofilm 

Deltagelse er gratis – du kan tilmelde dig her:  

mailto:  aktiv-video-klub@avk-aarhus.dk 

      eller på telefon:   20 20 01 25 

 

At opleve er at leve 

At dele dine og andres oplevelser styrker humør og helbred 

Fortæl din historie med en film 

Det gør vi i Aktiv Video Klub Aarhus 
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