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Disse aktiviteter omhandler billedanalyse og billedkommunikation gennem arbejdet med undersøgelse og
analyse af koncertfortællingens plakat og produktion af en teaterplakat.

Før koncertfortællingen
Forberedelse

Undersøg plakaten til koncertfortællingen “Kærligt hilset fra Ingenmandsland” og hvilke forskellige elementer, den indeholder.

Efter koncertfortællingen
Plakatanalyse

Lav en præsentation med en billedanalyse af plakaten til koncertfortællingen “Kærligt hilset fra Ingenmandsland”.
Benyt modellen for Plakatanalyse fra Opgavebutikken til at analysere. Svar i din analyse også på hvordan
du synes at billedet passer til forestillingen.
Nyttige links:
Plakatanalyse fra Opgavebutikken findes her: http://www.opgavebutikken.dk/plakat-analyse/
Reklame analyse, Analysemodel https://analysemodel.dk/reklame/reklame-analyse/
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kærligt hilset
fra Ingenmandsland

– en koncertfortælling om savn og lyspunkter

Svestars koncert med nyskabende viser og folkemusik formidler en personlig og kontrastfuld krigserfaring. Gennem
poetiske sangtekster og et stemningsfuldt lydbillede, knyttes toner og tanker an til vores egen historie.
www.svestar.dk
www.facebook.com/kaerligt-hilset
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Lav din egen teaterplakat

Først laves en brainstorm over hvilke elementer, der kan indgå i en plakat for koncertfortællingen “Kærligt
hilset fra Ingenmandsland”.
Definér hvem plakaten skal henvende sig til (modtager) og hvem der er afsender.
Gør dig også klar hvilken historie og hvilket budskab plakaten skal have.
Lav et skitse af plakaten og afprøv forskellige placeringer for de enkelte elementer.
Når du laver den endelige plakat kan det enten være med et grafisk digitalt program eller også kan du lave
den som en collage.

Ekstra opgaver

Andre opgaver der også kan knyttes til billedkunst er:
Om PR materiale - se aktiviteter for valgfag medier
Erindringer dengang og nu - se aktiviteter for valgfag medier

Til læreren

Nedenfor er listet de færdigheds- og vidensmål som er knyttet til undervisningsforløbet. Aktiviteterne kan
med fordel laves både før, under og efter forestillingen.
God fornøjelse.

Fælles Mål fra UVM

Kompetenceområde:
Billedanalyse
Kompetencemål:
Eleven kan analysere billeder fra forskellige tidsperioder, kulturer og medier med vægt på nutidige billedudtryk.
Billedgenrer
1.
Eleven kan udpege stil- og genretræk fra kunsten og kulturens billeder fra forskellige tidsperioder.
Eleven har viden om stil- og genretræk fra forskellige tidsperioder og kulturer.
Billedkomposition
1.
Eleven kan skelne mellem forskellige måder at komponere og layoute billedelementer på.
Eleven har viden om, hvilken betydning komposition og layout har for, hvordan billedudtrykket kan forstås af modtageren.
Billedfunktion
1.
Eleven kan analysere visuelle fremstillinger med med hensyn til funktion og formål.
Eleven har viden om, hvilke funktioner og formål et billede kan have.
Kompetenceområde:
Billedkommunikation
Kompetencemål:
Eleven kan formidle egne projekter med visuelle udtryk.
Visuel kommunikation
1.
Eleven har viden om forskellige typer af afsender og modtagerforhold
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