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FANTAsY PÅ FILm – NÅr eVeNTYreT FÅr VINGer 
kursusleder: jAkoB sTeGelmAnn 
1.-7. JULI 2018 (UGE 27) 

Tilbring en uge med Jakob Stegelmann i fantasygenrens favntag!

Hvad er det, der fascinerer os ved fantasy? Og er fantasy en virkelighedsflugt eller bare en anden (og vildere) måde at se virkelighe-
den på? 

Vi ser på alle de store fantasyuniverser og deres fabelagtige filmatiseringer. 

Vi dykker ned i både mytologien, ideerne, forfatterne, effekterne og skuespillet i både TOLkIEnS, Harry POTTErS og GamE Of 
THrOnES’ verden. men vi møder også andre, mindre kendte fantasyfilm - og også et par meget sære.

Jakob Stegelmann, der har fulgt fantasyfilmen på nært hold i Troldspejlet i over 25 år, er kursusleder, og vi får besøg af folk, der både 
skriver, spiller og instruerer fantasy.
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DANNeLse oG DÅrskAB PÅ DeT sTore LÆrreD
kursusledere: lene johAnsen & kAren WiddinG
8.-14. JULI 2018 (UGE 28) 
I en brydningstid er det naturligt at afsøge sin kulturelle identitet og se på dyder og forfald – dannelse & dårskab.

Vi skal på opdagelse i de værdier, vi er rundet af og spejler os i i filmens fortællinger, fra almódovars DårLIG DannELSE til ruben Öst-
lunds nylige palmevinder THE SqUarE. for hvem er vi moderne mennesker i en tid, hvor verdens ledere konkurrerer på dårskab, og en 
digital tidsalder fordrer dannelse? Og hvordan forvalter vi værdier i en hæsblæsende tid?

Vi skal høre om arbejdet med Lars von Triers THE HOUSE THaT Jack BUILT, som vi forhåbentlig får en snigpremiere på. Vi skal se 
nærmere på kieslowski, hvis hovedværk DEkaLOG om de ti bud skildrer moralske og følelsesmæssige vilkår for den menneskelige 
eksistens, og vi skal på slentretur i napolis gader blandt meget, meget andet. Dannelse er også kærlighed, og hvordan vi behandler 
hinanden. Det har instruktør Christian Tafdrup lavet en meget omdiskuteret film om, og vi fortsætter debatten med ham.

mød også Anders Refn, Mette Heeno, Anne Cathrine Sauerberg og Erik Svendsen blandt andre aktuelle filmfolk. mød instruktøren, 
klipperen, analytikeren, stjerneskuespilleren og den dannede damefrisør, der vil fortælle om film, dannelse og dårskab fra hver deres 
perspektiv i arbejdet med filmkunsten. 

Vi er mere begejstrede end nørdede og glæder os til sammen med jer at afsøge, hvordan helte og heltinder har ført os igennem livets 
dilemmaer, og hvad nutidens instruktører har fokus på lige nu.
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HeLT NormAL GAL
kursusledere: kim skoTTe & henrik pAlle
15.-21. JULI 2018 (UGE 29) 

Grænsen mellem det normale og det gale kan være temmelig flydende. for at sige det mildt. Den slags gråzoner har alle dage været 
frugtbar jord for filmkunsten med dens mylder af gale videnskabsmænd, fantaster, paranoide gangstere og helt normale grænsegal-
ninge af alle slags.

De fleste har følt båndene snære og oprøret ulme i selskab med Jack nicholsons mcmurphy, da han som vaks småforbryder i GøGE-
rEDEn langsomt forstår, at han i stedet for at have hittet på endnu en smart fidus har indløst en enkeltbillet til de gales rige, styret af 
normalitetens skræmmende lejrchef nurse ratched. Vi skal selvfølgelig se GøGErEDEn, der nærmest står som en grundbog i pensum-
met for et kursus med titlen helt normal gal.

men vi skal selvfølgelig også længere ind i sindets irgange og længere ud i dets filmiske afkroge. Vi skal se film af danske Lars von Trier, 
der for det meste befinder sig i ekstremernes rige, hvor fobier, perversioner og afsind hører til dagens orden. 

Vi skal se en anden Trier med fornavnet Joachim, som også har et skarpt blik for mennesker på kanten, og Werner Herzog, som konse-
kvent interesserer sig for galskabens grænseland. Vi skal se klassikere som PSycHO, HarVEy og en masse andet. Der bliver plads til 
både Bergman og Jim carrey i løbet af en uge, der spænder lige så vidt, som forholdet mellem galskab og genialitet fordrer.

Undervejs på kurset skal vi have besøg af blandt andre litterat og Proust-kender Neal Ashley Conrad, Herzog-ekspert Kristoffer 
Hegnsvad og lektor i litteraturvidenskab Lilian Munk Rösing. 
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BIoGrAFIerNe I BIoGrAFerNe
kursusleder: per juul cArlsen
22.-28. JULI 2018 (UGE 30) 

John mogensen, Lance armstrong, margaret Thatcher, Edith Piaf, Jørgen ”Gamle” Hansen ... Det vrimler med film om berømtheder i 
biograferne, og antallet er støt stigende. Hvorfor? Hvad får vi ud af at se på film, der rekonstruerer kendissers liv? Handler det bare 
om at løfte dynen og snage? Eller regner vi med at blive inspireret til også at få et spændende og eventyrligt liv ved at studere dem, 
der satte milepælene?

Det kan man med garanti blive klogere på i selskab med en række af filmhistoriens bedste og mest opfindsomme biopics, samt et 
par stykker af dem, der desværre nok er allerflest af, de uopfindsomme.

På programmet er film som I’m nOT THErE (om Bob Dylan), THE SOcIaL nETWOrk (om facebook-skaberen mark Zuckerberg), 
THE qUEEn (om Dronning Elizabeth II) og Så LænGE JEG LEVEr (om John mogensen). Undervejs beretter Per Juul carlsen, til 
daglig filmanmelder og journalist på P1 og Dr k, om indtryk fra filmverdenens biografier, og der kommer flere besøg i løbet af ugen. 
Instruktør Pernille Fischer og forfatter Kim Fupz Aakeson fortæller fx om deres film om den svenske forfatter astrid Lindgrens 
ungdomsår, aSTrID – som i øvrigt endnu ikke har fået premiere. Janus Metz forklarer, hvorfor han valgte at beskrive fejden mellem 
tennisspillerne Björn Borg og John mcEnroe, præcis som han gjorde i BOrG. Og journalist Jacob Wendt Jensen endevender film-
biografien kUn En PIGE om forfatteren Lise nørgaard og sammenligner med sit eget portræt af nørgaard i bogbiografien, der blot 
hedder ”Lise nørgaard”.
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FIkTA FAkTI
kursusleder: mAds BrÜGGer
29. JULI-4. aUGUST 2018 (UGE 31) 

En uge med mads Brügger i mødet mellem fiktion og fakta. 

fra rogosins On THE BOWEry (1956) til Oppenheimers THE acT Of kILLInG (2012) til hans egne eksperimenter med hybridfilm; 
mads Brügger gennemgår og diskuterer, hvordan fantasi og virkelighed har beriget hinanden inden for film og fjernsyn. 

Vi skal også møde forskellige mennesker og filmskabere, der på hver sin vis har testet og måske endda flyttet grænselandet mellem 
fiktion og virkelighed. 

Mads Brügger er journalist, dokumentarinstruktør og programchef på radio24syv.
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GLem ForFATTereN – LÆr HÅNDVÆrkeT
kursusleder: nikolAj scherfiG
29. JULI – 4. aUGUST 2018 (UGE 31) 

Hvordan skriver man et manuskript? Hvordan bygger man en karakter op? Hvad er et plot? Hvordan skriver man en scene? Hvordan arbejder man 
med struktur, dramaturgi og tematik? Hvordan bruger man sig selv og sine egne erfaringer? Hvordan bruger man andres erfaringer? Hvordan arbej-
der man med research? Hvordan får man en fed skriveoplevelse, hvor man glemmer sig selv?

Det vil blive en uge, hvor vi vil gå i dybden med det at skrive til film og tv. Både i de korte novellefilm og webisode formater. men også i de lange 
serielle og spillefilm-formater. Vi vil se film, tv-serier, novellefilm og webisodes sammen. Vi vil diskutere og gennemgå dem. Vi vil snakke drama-
turgi og struktur. Vi vil læse manuskripter. Og så vil vi skrive. Over halvdelen af tiden vil blive brugt på en række skriveøvelser, som efterføl-
gende vil blive gennemgået i grupper.

Vi vil også snakke om, hvordan man tilrettelægger sin tid som forfatter, hvordan man psykologisk skal indstille sig, så man lærer at nyde 
håndværket at skrive, samt hvordan man samarbejder med andre. 

Det er et kursus, der er målrettet unge og yngre filmfolk samt manusforfattere in spe. Både dem, der lige er begyndt at snuse til det at 
skrive, samt dem, der har lidt erfaring og måske overvejer at søge ind på filmskolens manusuddannelse eller lignende uddannelser. 

Det bliver intenst. Vi begynder kl. 9 om morgenen, og vi stopper først klokken 24 om aftenen. nu er I advaret!

kursusleder: 
nikolaj Scherfig (DEn anDEn VErDEn, BrOEn, HEarTLESS, JESUS & JOSEfInE, rEJSEHOLDET, TaXa m.m.)
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PrAkTIske oPLYsNINGer
proGrAm oG indloGerinG
alle kurser starter søndag kl. 13:30 (programstart ca. kl. 15:30) og slutter lørdag kl. 11:00. Prisen inkluderer indlo-
gering på dobbelt-/enkeltværelse med bad, sengetøj, håndklæder samt alle måltider, filmvisninger og foredrag (for 
dagelever er værelse, bad og håndklæder ikke inkl.).

priser
kursus med overnatning i dobbeltværelse og fuld forplejning: 4.995,- Dkk
kursus med overnatning i enkeltværelse og fuld forplejning: 6.995,- Dkk
kursus uden overnatning (dagelev) og med fuld forplejning: 3.995,- Dkk

TilmeldinG oG BeTAlinG
Tilmelding sker online på www.europeanfilmcollege.com - tilmeldingen åbner ultimo marts 2018.
Du kan kun tilmelde 1 person ad gangen og kan kun betale med betalingskort. Ved tilmelding skal du bruge cPr-num-
mer, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på hver person, du skal tilmelde.
Du skal være fyldt 17½ ved kursets start for at kunne deltage. Der ydes 10% studierabat – husk at medbringe gyldigt 
studiebevis ved ankomst.
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