Bilag til afrapportering af ”På tværs af historien”, sagsnr. HOD.2016-004

Projektets aktiviteter

Forberedelse
12/12 Opstartsmøde med projektgruppe på Middelfart Gymnasium.
12/1 Introduktion af projektet til eleverne ved museumsleder og historiefaglærer Middelfart Gymnasium.
Visning af filmen ”Middelfart i gennemsnit”.
18/1 Rundvisning på Psykiatrisk Samling med introduktion til psykiatrihistorien ved museumsleder. Visning
af filmen ”Into Eternity” og derefter dialog om filmen med dokumentarist samt introduktion af
læringsprocessen vedr. dokumentarisk arbejdsmetode og hjemmeopgave.
Uge 4-5. Eleverne arbejder med hjemmeopgave med deadline for indsendelse til dokumentarist via Vimeo.

Workshops og produktion
6/2 Workshop med dokumentarist samt medie- og historiefaglærer. Opdeling af leverne i 10 grupper á 5
personer på tværs af de deltagende klasser. På workshoppen blev de individuelle hjemmeopgaver
gennemgået og der blev lavet forskellige samarbejdsopgaver i grupperne.
7/2 Workshop med dokumentarist samt medie- og historiefaglærer. På workshoppen afsøges tekniske og
etiske aspekter ved det at lave film. Workshoppens formål var at afsøge spørgsmål og skitsere formen til
den hovedopgave som eleverne skulle udføre i grupperne efter de tre workshopdage.
8/2 Workshop dokumentarist samt medie- og historiefaglærer. Workshoppen formål var at forberede
eleverne til optagelser, interviews m.m. i forbindelse med hovedopgave.
20/2 Grupperne laver optagelser med ældre borgere. Museet havde på forhånd taget kontakt til og lavet
aftaler med 10 middelfartere over 75 år, der var interesseret i at medvirke i projektet.
21/2 Postproduktion i moduler med vejledning fra mediefagslærer samt indsendning af første råmateriale
til dokumentarist via Vimeo.
22/2 Post produktion i moduler med vejledning fra dokumentarist via Skype.
23/2 postproduktion i moduler med vejledning fra mediefaglærer.
24/2- 2/3 Postproduktion i moduler med vejledning fra mediefaglærer.
3/3 Deadline for aflevering af filmene til dokumentarist via Vimeo.

Evaluering og offentliggørelse
9/3 Fælles visning af alle film med dialog og feed back fra dokumentarist.
9/3Evalueringsmøde med projektgruppen.
9/3Visning af filmene på offentligt arrangement på Middelfart Gymnasium. Her introducerede alle 10
grupper deres film for publikum og dokumentarist og museumsleder fortalte om projektets mål og forløb.
1/4 Offentliggørelse af filmene på You Tube.
9/6 Middelfart Museums udstilling ”Historier om Middelfart” åbner, hvori syv af elevernes film indgår som
en del af formidlingen.

Vidensdeling
31/3 Workshop for museumsansatte introduktion af filmediet og dokumentarisme som arbejdsmetode til
at udvikle museernes formidling.
1/5 Manual, der samler de forskellige indholdsmæssige og tekniske overvejelser i projektet offentliggjort.

