Fiks ferdig? Fremgangsmåte

FREMGANGSMÅTE
Her tar vi for oss filmplakat.
La oss ta en nærmere titt på innholdet i en filmplakat
En filmplakat er enkelt og greit en reklame for en film. Det finnes ikke kun én måte å gå frem
på når man skal lage filmplakat – noen filmplakater er påkostede og fargesprakende, andre
har bare navnet på filmen. Men en måte å tenke på er å finne ut hvilket inntrykk du vil at den
som ser plakaten skal sitte igjen med. Er filmen en grøsser så vil det kanskje ikke lønne seg å
bruke masse rosa og lyse farger? Se filmen du skal lage plakat for og spør deg selv hva den
sier til deg, hva handler den om? Er det noen elementer (innhold) fra filmen du kan bruke på
plakaten din? Et tips kan også være å ta en titt på andre filmplakater til filmer du allerede har
sett, hvordan har de blitt løst? Hvilke filmplakater synes du er bra? Hvorfor? Husk at til
syvende og sist skal plakaten skape nysgjerrighet og gi leseren lyst til å se presentasjonen
din.
Når det er sagt, så pleier de fleste filmplakater å vise følgende:
- Filmens tittel
- ”Vise” filmens stemning
- Noe som røper filmens sjanger (komedie, action, drama, science fiction, skrekk, osv.)
- Navnene til de som spiller hovedrollene
- Bilder av en eller flere av de som spiller hovedrollene
- En kort og beskrivende setning om hva filmen handler om (veldig typisk for amerikanske
filmer)
- Dersom filmen har vunnet priser eller fått gode anmeldelser nevnes disse gjerne i plakaten
Prøv å overføre grepene fra en filmplakat til en plakat om innholdet i presentasjonen din.
Tips om noe helt annet
Vil dere ha bildene eller storyboardet printet rett ut i et album så finnes det mange løsninger
for dette på nettet!

