
DET KUNSTNERISKE MEDBORGERSKAB 



FILMENS VÆRDI ØGES 
•  Instruktørens bagvedliggende motivation/hensigt bliver bredt yderligere ud 

• Når potentielt et større publikum 

•  Får værdi over en længere periode 

• Når sit publikum flere steder på forskellig vis 

• Giver mulighed for at flere kan aktivere filmens betydning 

• Skaber en samtale/interaktion med andre, der giver noget tilbage  
– hvis man vil have det 



VISIONEN 
BREDES UD 
SOM 
FILMISK 
AKTIVISME 



Filmen ud af … 



… Og ind på 
markedspladsen 



DE NYE KULTURBÆRERE 

MODTAGER 

MEDTAGER 

Traditionel publikumsopfattelse hvor  
mennesker = biografsæder 
Og hvor afsenderen ’bestemmer’, hvad  
modtageren skal tænke, føle, gøre  

Filmen er en samtale med andre, der 
beslutter, hvad de vil bruge filmen til, og hvor 
meget de ønsker at involvere sig, og hvordan. 



Du ejer ikke 
samtalen 



målgruppeforståelse 

TIL AT INTERESSERE 
SIG FOR SIN 
MÅLGRUPPE 

FRA AT FORSTÅ 
SIN MÅLGRUPPE 



	
	
	
	
	
	

FÆLLES EJERSKAB = STØRRE VÆRDI 

VÆRDISKAB
ELSE 

Videnskaben 

Fonde 

Organisationer 
Medier 

Virksomheder 

Bevægelser 

Institutioner 

Politiske organer 



EN HENSIGTSERKLÆRING 
FORTÆLLING 

BUDSKAB/PRÆMIS 

SAMARBEJDSPARTNER 

TEMA 

ARENA/MILJØ 

KARAKTER(ER) 

KULTUREL MEDSKABER 

KULTUREL MEDUDVIKLER 

BRANDING 

IMAGE 

VÆRDIMATCH 

KULTURELT 
AFTRYK 



TRYGBØLGEN 

UDTRYK 

INDTRYK 

AFTRYK 

Filmen er udtryk for en hensigt, en intention, en iagttagelse, som 
ønskes viderebragt til medskaberen. Udtrykket er afspejlet i alt 
materiale, der produceres rundt om filmen 

Filmen efterlader et indtryk hos medskaberen af både rationel og 
emotionel karakter. Intet indtryk, ingen involvering.  

Filmen sætter et kulturelt aftryk – lille som stort – afhængig af af 
evnen til at bringe filmen i svingninger hos medtagerne med hjælp 
fra diverse samarbejder.  



STRATEGI 
KULTURELT MEDBORGERSKAB 

Hvilket aftryk skal sættes? 
Hvad forfølger vi, når vi beder 
om at samskabe med andre? 

FÆLLES HENSIGTSERKLÆRING Formulering af fælles hensigt 
Tidligt engagement 

KOMMUNIKATION 

AMBASSADØRER PUBLIKUM PR 
Aktiviteter der  

underbygger strategien  
og medskaber 

Plakat 
Trailer 

Merchandise m.v. 

Presse 
Anmeldelser 
Særvisninger 



CASE: 
VORES MAND  
 
– SAMMENHÆNG 
PÅ TVÆRS  
En ambitiøs Danmarkstur 
hvor instruktøren mødte 
lokale rebeller for at tale om, 
hvad det kræver at tage 
sagen i egen hånd og følge 
sine visioner 

A	



Det lokale engagement kan 
være lige så meget værd 
som det nationale 

A	

CASE: 
VORES MAND 


