Online Filmskuespillerskole

Online Filmskuespillerskole
Uddannelse for alle medlemmer af DASK-online
Med 2 års erfaring med online undervisning, præsenterer vi dig hermed for et
solidt gennemprøvet koncept. Igennem vores nye castingværktøj
www.castselv.dk bliver vores Online Filmskuespillerskole langt mere fleksibel
en tidligere.

TILMELD DIG
Du skal tilmelde dig til skolen
ved at oprette en profil på
www.castselv.dk med din
castselv-kode fra din DASK

Vores online filmskuespillerskole går i al sin enkelthed ud på at vi stiller dig nogle
opgaver, som du selv skal løse inden en given deadline ved at filme dig selv eller ved at få
andre til at filme dig. Via mobiltelefon, webcam eller videokamera. Opgaverne er
formulerede sådan at du ikke skal redigere i din optagelse. Efterfølgende vil du få
skriftlig eller mundtlig respons, hvis du ønsker dette.
Du bestemmer selv, hvilke opgaver du ønsker at løse, og du bestemmer også selv hvad
det skal koste dig. Det er nemlig kun responsen der koster dig penge.
Du bliver kun bedre filmskuespiller af at prøve og få respons på dine præstationer…
DASK - DANSK SKUESPILLERKATALOG V/TOMMY DUUS

2699 3313

INFO@DASK-ONLINE.DK

profil. Filmskuespillerskolen er
gratis for medlemmer, men
koster 200 kr. hvis du ønsker
respons.

UNDERVISERE
I starten vejledes du af caster og
indehaver af DASK-online, Tommy
Duus. Andre undervisere vil også
blive tilknyttet efter opstarten.
WWW.DASK-ONLINE.DK

Fra opgave til feedback
Hvilke opgaver du ønsker at løse bestemmer du selv, men med feedback fra en os
giver det dig andre øjne på din præstation, som vil udvikle dig hurtigere som
skuespiller. (Feedback kan du også få fra andre du måtte kende?)
Opgaven stilles af DASK-online og vi eller nogle fagfolk giver respons, via mail eller over
telefonen. Derfor kan du allerede fra starten udregne prisen på den evt. respons du måtte
ønske, som koster 200 kr. pr. gang.
Du skal læse opgavebeskrivelsen fra www.castselv.dk nøje
og følge de anvisninger som er dig givet. Går du ud i frie
fortolkninger, hvor du ikke er bedt om det, vil kritikken
også blive derefter.
Du kan tage ligeså mange optagelser du ønsker, men kan kun oploade en version. Så
vælg det bedste du måtte have. Du vurderes ud fra hvad vi ser. Du bedømmes ud fra din
præstation som ikke er til diskussion.
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Tilmeld dig ved at sende en
mail til info@dask-online.dk
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Opret en CastSelv profil på
www.castselv.dk
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Løs opgaven ved at filme dig
selv. (Ingen redigering)
Indsend som anvist via
CastSelv.

Du får:
Der er mange fordele ved at deltage i vores online filmskuespillerskole, også
nogle du måske ikke tænker på!?
•
•
•
•

•
•

Erfaring med at stå foran et kamera.
Arbejde selvstændigt.
Underviseren får kendskab til dig og dine kvalifikationer.
Alle andre, kan se dine præstationer på CastSelv.dk og følge din udvikling og
derved lærer dig og dine kvaliteter at kende. Gør du det godt, kan det være den
direkte årsag til roller i den sidste ende.
Du får en masse video af dig selv som du kan henvise til.
HUSK: Det handler ikke om hvad du skriver du kan – Vis os hvad du kan, det
giver dig jobs!
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Ønsker du respons, kontakter
du os over mailen.

5

Ring 2699 3313 hvis du har
spørgsmål.

UDSTYR
Du skal have adgang til et kamera
af en eller anden art.

I den sidste ende, er det helt op til dig selv hvor meget du får ud af den online
filmskuespillerskole. Men gør det 100% ellers er det penge og tid ud af vinduet… også
for os.
Vi overvejer, at lave fysiske evalueringer af kursisterne i Århus og København.
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