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Synopsis til GFV dokumentarfilm
Målgruppe
Målgruppen er primært GFV’s medlemmer, idet filmens produktion tænkes
gennemført som et aktivitetsprojekt i det at fremstille en fim fra A til Z her i
sæsonen 2017 - 2018.
Sekundært som en historisk PR-film for nye medlemmer eller hvem der ellers
har interesse i klubbens historie.
Onsdag d. 20/9 blev selve projektet diskuteret i klubben og vedtaget som en
aktivitet.
Følgende medlemmer er p.t. med i selve filmgruppen, men alle medlemmer
er med i aktivitetsarrangementerne.
•
•
•
•
•

Leif C.
Viggo
Søren
Ejvind
Lars

Filmgruppen gennemførte en brainstorming med det mål at få fremstillet en
synopsis.
Lars tog notater og lovede at lave et oplæg til færdigredigering og
godkendelse på aktivitetsdagen d. 27/9.
Tirsdag d. 26/9 mødtes Leif C. og Lars i Klubben og gennemgik klubbens
scrapbøger (et punkt fra brainstormingen).
Her kunne vi konstatere at der er lavet et kæmpe arbejde af de tidligere
medlemmer, men også at det meste af materialet ikke er så relevant til
fremstilling af en dokumentarfilm, men det blev til 7 punkter, se senere.
Heldigvis har Jørgen lavet et historisk korrekt dokument i forbindelse med
overdragelsen af Videoteket til Gladsaxe Kommune.
Der er således en del stof til fremstilling af historien til projektet.
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Indledning
Klubbens logo (måske et nyt mere moderne logo?)
Et nyere medlem (A) fortæller kort om sit medlemskab, og om at have fundet
scrapbøgerne og om en ide med at få lavet en dokumentarfilm om GFV.
Eventuelt er den indledende orientering en speak.
Rundvisning
Sven laver en rundvisning i klubben, hvor der ses arbejdende medlemmer, for
helt nye medlemmer.
Man får et rimeligt godt indtryk af lokalernes anvendelighed og måske har vi
filmmateriale fra vores nye PR-film der kan anvendes, eller optages nyt.
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Klubbens historie
Nedenstående er ikke forsøgt opstillet i den rækkefølge de skal vises i.
Flere medlemmer ses læsende i scrapbøgerne og kommenterer vigtige
punkter, der understreges med foto og eller glimt fra ældre klubvideoer, fx:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skatteøen
Aida
Bagsværdbadet
Romeo og Julie
Brande
Emigrationsmuseet
Kajs Avis
OBS-filmen
Der er sikkert mange flere
Vi har vist filmstumper fra klubbens 50 års jubilæum

Kort orientering om klublokaler.
Der tænkes her på de lokaler vi har haft gennem årene og det er vist:
• Stengård Skole
• Egegård Skole
• Skovbrynet skole
7 punkter fra scrapbøgerne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sølvmedalje fra det første stævne i Grenå, mappe 1
Film fra 10 årsjubilæet, mappe 4
Projekt Ping Pong, mappe 6
Jesper Klein, mappe 8
Unge smukke damer, mappe 10
Billeder af Søren og Ove, mappe?
Biografstole fra Platan Bio

Jørgen Olsens historiske gennemgang er et stort arbejde, fylder en del, og er
derfor ikke taget med her, men det skønnes at den vil og bør være et
knudepunkt i filmens historiske gennemgang.
man kan forestille sig materialet brugt til de interviews vi vil flette ind i filmen.
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Klubbens aktivitetsaftener
Her er vi til stede en aften hvor der øves i interviewteknik, også omfattende
mikrofon opstilling og lyssætning.
De vises glimt af selve interviewoptagelserne.
Tilsvarende kan der vises glimt fra redigeringslokalet, fx hvordan man bruger
Chroma key og eller billede i billede (minisport)
Interviews
Det fortælles at Ove, Palle og Ejvind har 40 års jubilæum efteråret 2017 og
der laves korte interviews med dem alle.
Disse interviews fordeles gennem filmen fx ved at vise optagelse fra en
aktivitetsaften med interviewteknik.
Disse interviewglimt må gerne være morsomme for at give underholdning ud
over det rent historiske.
Der skal der findes spørgsmål til Ove, Ejvind og Palle samt Søren der er det
medlem der har været med i klubben i flest år.
Det skal være spørgsmål der underbygger filmens historie
Ungdomsafdelingen
Vi spøger Ove om et indlæg/interview, fx kan Ove interviewes om sin rolle
som leder af ungdomsafdelingen og her kan vises glimt fra ungdomsfilm, fx
den hvor en elev får en hammer i hovet.
Klubbens udstyr
Udstyret omtales og noget vises frem.
Udstyret skal vises i brug.
Vi kan eventuelt fremvise brug af mobiltelefoner anvendt som kameraer.
Viggos Gopro kamera og måske Viggos drone og Karma greb kan
demonstreres.
Selv om klubben ikke ejer den slags udstyr kan det jo vises frem som
værende aktivitetsemne på en aktivitetsaften og eller som en omtale af
fremtidens udstyr.
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Hjemmeside og Facebook
Leif C. fortæller
Videoteket
Ideen med videoteket forklares, fx med en visning på lærredet i biografen
eller fra en skærmoptagelse
I den forbindelse vil en omtale af klubbens server være naturlig.
Afslutning
Filmen afsluttes med deltagernes navne, gerne med et stillbillede eller fx 17
små videoklip vist samtidig i et stort billede.
Vi kan desuden tilføje medlemmernes navne og roller i projektet under
billedet, videoklippet.
Dette efterfølges af klubbens logo.
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