TIPS & TRIKS & TEKNIKKER
HVORDAN LAGE EN MOBILFILM?
Skrevet av: FN-sambandet Nord

Hold det kort!
Ingen gidder å se på en lang, dvelende mobilfilm. Så husk på at mindre ofte
kan være mer. Er du i tvil - kort ned. Bestem deg for hva som er det viktige
som skjer i bildet du tar, og fjern alt annet.
Hold telefonen riktig
Alle har vel opplevd å holde fingeren over linsa akkurat idet verdens
kuleste ting skjer foran kamera. Mobilkamera er små greier, og det er lett
for klumsete fingre å komme i veien, så sørg for å holde dem unna - sprik
med fingrene om du må.
Du må også forsøke å holde kameraet stødig. Noen holder albuene inn til
sidene, noen holder dem ut, og noen løfter lillefingeren - prøv noen
posisjoner og bruk den som passer deg best.
Om du skal filme masse action eller raske bevegelser, så ikke vær redd for å
ta et steg tilbake og hold kameraet i ro. For mye kamerabevegelse kan
skape forvirring og uklare bilder, så bare la handlingen gå inn og ut av
bildet. Og ikke glem å fokusere!

Fokus
Er filmen din ute av fokus så snur folk seg bort. Ikke stol blindt på
telefonens autofokus – mobilen din er ikke så smart som den tror! De fleste
smarttelefoner med touchdisplay lar deg fokusere ved å trykke på skjermen
på det stedet du vil plassere fokus før, og mens, du filmer.
Skyt liggende!
Ikke på senga, altså, men i "liggende format" eller "landskap" som det heter
når du printer. Enkelte folk skyter videoene sine med telefonen i vertikal
posisjon (eller "portrett-format" om du vil). Denne måten å gjøre det på kan
definitivt gi kule resultater, men i de fleste tilfeller er det meningen man
skal se filmer i landskap-posisjon.
Tenk "widescreen", så er du i mål. I 499 av 500 tilfeller ser det fantastisk
mye bedre ut.
Komposisjon
Det kule med å ha en telefon med kamera er at du alltid er klar til å filme om
noe interessant skjer. Film ofte – du vet aldri når en fantastisk mulighet
oppstår, og etterhvert kan du komme til å ha massevis av visuelle gullkorn
liggende, klar til bruk for seg selv eller klipt sammen med andre ting.
Og når du driver og filmer, prøv på å fange ting fra forskjellige vinkler og
med forskjellig komposisjon. Komposisjon er kort fortalt hvor du plasserer
objekter i bildet i forhold til hverandre. Midt i bildet er kjedelig!
Vær spontan, og tør å prøv deg fram. Finn ut hva du liker, og lek med det!

Prøv noen apper
Det fins all slags videoapper som kan gjøre alt fra å legge til filter, til
spesialeffekter som spicer opp dine kanskje litt hverdagslige bilder. Du kan
til og med klippe filmen din på telefonen gjennom apper – dette gjelder
både iPhone, Android og Windows 7 telefoner.
Sjekk hva som finnes der ute, det kan fort inspirere og gi deg nye idéer.
Ha det moro
Det er mye kult du kan finne på, og det er helt opp til deg hva du liker.
En fin måte å få opp tempo og energi i filmen din er å prøve deg på en svisjpan: - begynn og avslutt bildene dine med en superrask bevegelse, enten en
panorering (sideveis bevegelse) eller tilt (vertikal bevegelse).
Det kan også være spennende å gi seg selv kreative begrensninger. Prøv for
eksempel å gjøre en 5x5 - en serie på fem fem-sekunders tagninger. Se om
du klarer å fortelle en historie på denne korte tida, eller om du klarer å
skape dramatiske kontraster mellom bildene dine.
Viktigst av alt: eksperimenter!
Flere ting du kan prøve: Kamerabevegelser
Kamerabevegelser er med på å skape liv i filmen din - video er jo levende
bilder, så hvorfor ikke bevege kamera? Lek deg med noen av de mest
vanlige fra filmverdenen:
Pan - eller panorering. En sideveis bevegelse fra et fast punkt. Tenk at du
skal vise et 360 graders panorama, så skjønner du opplegget. Panner du for

fort, blir bildet gjerne uklart, siden bildeprosessoren i mobilen bruker litt
tid på oppdateringer og ikke klarer å henge med.
Tilt - en vertikal bevegelse fra et fast punkt. Om du vipper telefonen opp
eller ned mens du filmer, så gjør du en tilt. Igjen, sakte om du vil ha med
detaljer. En tilt brukes ofte for å avsløre noe, og bildet blir gjerne gradvis
større eller mindre mens man tilter. For eksempel så kan du filme ryggen på
en bok, tilte opp, og vise at den står i en bokhylle som strekker seg helt til
himmelen.
Track - bevegelse langs med et objekt. Sideveis igjen. Foreksempel at du
følger noen som går, eller beveger telefonen langs den skitne kanten på et
bord for å vise et nærbilde av alle de ekle tingene som ligger der uten å
klippe.
Push-in Pull-out - her kan du selvsagt også si "gå inn" eller "trekk ut" poenget her er at en beveglse inn mot et objekt som du filmer er en fin
effekt fordi objektet vokser i bildet. Evt. at du beveger deg lenger unna - vær
oppmerksom på at dette sender ganske tydelige signaler til publikum:
nærmere betyr mer intim/personlig eller truende, lenger unna betyr gjerne
det motsatte. Test ut forskjellige hastigheter og se på effekten - og husk for
all del å fokusere!
Bevegelig kamera - eller kamera i fast posisjon
Et bevegelig kamera er supert for å følge en handling rundt omkring. Det gir
energi til filmen, og får ting til å virke levende. Pass på at du er nært nok det
du filmer for å få rette effekten, pass på at du holder kamera så stødig som
mulig, og pass på fokus (igjen).
Kamera i fast posisjon lar deg leke med ting eller folk som kommer inn
og/eller forsvinner ut av bildet.

Utsnitt
Et bildes utsnitt er rett og slett hva du velger å ha innenfor bilderamma.
Grovt sett skiller vi mellom 4 størrelser: Ultra Total-, Total-, Medium- og
Nærbilde:
En Ultra Total viser gjerne landskap og omgivelser: en fyr som står alene
langt ute på en åker. Totalbildet viser fyren nærmere - i helfigur, vi ser hva
han har på seg og detaljer i klær, hårfarge etc. Et medium bilde vil vise den
unge mannen nær nok til å se ansiktutrykk - typisk fra midjen og opp. I
nærbildet fyller ansiktet hele bildet, og det er nær nok til å uttrykke en liten
trekning i munnviken, og en tåre i øyet.
Det viktige å huske på her er at mobiltelefoner ikke er spesielt bra på store
bilder - på 2 meters avstand har du gjerne et totalbilde, og på 5 meter
beveger vi oss over i ultra total. Kom deg nært og gjør det personlig - selv
om du filmer en ting.
Lyd
Dialog (altså noen som snakker til hverandre) kan være både
underholdende og engasjerende - men bare om man hører hva som blir sagt.
Lyd er notorisk vanskelig på mobil fordi mikrofonen på mobilen er laget for
telefonsamtaler - altså munnen din kloss inntil apparatet. På avstand tar
mikrofonen opp alt, og selv klær i bevegelse blir til støy i telefonen.
Om lyd er viktig, prøv å eliminere andre støykilder før du gjør opptaket uansett, om du vil få med deg detaljer så må du komme deg nært objektet
(med mindre du skal filme et fly som tar av).
Musikk og lydeffekter kan selvsagt legges til senere. Pass bare på at du
ikke bruker noe som er beskyttet av opphavsrett - det fins masse sider på

nettet som tilbyr både musikk og lyder gratis. Søk opp "royalty free music"
eller "royalty free sound effects".
Er du klar for mer om kamera og film? Det fins flere gode tutorials på
nettet, blant annet Vimeo Video School - og selvsagt filmveksthuset.no.
Filmveksthuset Tvibit kan du også nå på telefon og e-post om du lurer på
noe, eller stikk innom om du er i nærheten.
EKSEMPLER på bilde-utsnitt

2-skudd, medium-bilde, fra “The Birds” av Alfred Hitchcock.

Medium-bilde fra “In the Mood for Love” av Wong Kar-wai. Karakteren er
plassert til venstre for midten i bildet.

Rom: Som en hovedregel bør du ha ekstra rom i bildet i den retninga
karakteren din ser.

Nærbilde fra “Psycho” av Alfred Hitchcock

Ultra-total: Et veldig stort bilde som ofte viser et bredt bilde av
omgivelsene rundt et objekt eller person. Sier vanligvis noe om størrelse og
geografi.

Ultra-Total fra «Once Upon a Time in the West» av Sergio Leone

Total: Et totalbilde viser hele objektet eller personen, men ikke like mya av
omgivelsene.

Total fra «The Narrow Path» av Tunde Kelani
Når en ultra-total eller en total blir brukt for å vise et sted og/eller
karakterer, blir det kalt et "etablerende bilde". Det etablerer hvor vi er og
hvem som er i scenen.
Halv-total: en halv-total viser vanligvis karakteren fra knærne og opp.

Halv-total av Clint Eastwood i «The Good, the Bad and the Ugly» av Sergio
Leone

Medium-bilde: et medium-bilde har utsnitt fra midjen og opp.
Mediumbilder funker bra for å vise kropsspråk.

Medium-bilde fra «The Prince Who Contemplated His Soul» av Bab Aziz

Halv-nært: Et halv-nært bilde har utsnitt fra brystet og opp.

Halv-nært fra "No Country for old men" av Cohen-brødrene.

Nærbilde: Et nærbilde kommer tett på en person eller et objekt. Nærbilder
viser for det meste detaljer, og tar ikke med omgivelser. Flott for å vise en
persons følelser, eller detaljer som er viktig for å forstå filmen.

Nærbilde fra «Ondskapens Hotel» av Stanley Kubrick

Nærbilde fra «Limits of Control» av Jim Jarmush

Ultra-nært: Bildet er så tett på objektet eller personen at bare en liten del slik som noens øyne - er synlig.

Ultra-nært fra «127 hours» av Danny Boyle

Over Skuldra: Et Over-Skuldra-bilde gir oss en karakters utsikt, men
inkluderer en del av den samme karakteren i bildet - litt av skuldra eller
hodet. Plasserer karakterene tydelig i samme setting og bygger en relasjon.

Over Skuldra-bilde fra «Solaris» av Anrej Tarkovsky

Over Skuldra-bilde fra «Mossane» av Safi Faye

PERSPEKTIV
Lavt: Kamera er plassert under øyehøyde og peker opp. Lavt plassert
kamera brukes for å øke størrelsen, og gi følelsen av styrke og status til
personen eller objektet. Supert om noe skal fremstå som truende.

Bilde fra «Sango» av Obafemi Bandle Lasode

Høyt: Kamera er lokalisert over øyehøyde, og ser ned. Dette får personen til
å se liten, sårbar og svak ut.

Bilde fra “Psycho” av Alfred Hitchcock
Øyehøyde: Kamera er plassert på samme nivå som objektet, og fremstår
som nøytralt.

Nærbilde fra «Amélie» av Jean-Pierre Jeunet.

