
08.03.2010

1

Total produksjonTotal produksjonTotal produksjonTotal produksjon
Et kunstnerisk samarbeid mellom studenter i 

Multimedieteknologi ved HiNT.

KonseptKonsept

 Kravet er at det settes opp en event. Det 
er imidlertid ganske vidt hva man 
definerer som innhold og 
presentasjonsformpresentasjonsform.

 Klassen har komplementære ferdigheter
◦ Produksjonen kan derfor være en 
sammensetning av ulike uttrykksmåter, men 
det må være en rød tråd i måten det 
presenteres på.

Konsept forts…Konsept forts…

 Eventen skal koble sammen audiovisuelle 
preproduksjoner til et totalt kunstnerisk 
uttrykk.
Eventen settes opp i uke 23 (f eks fredag  Eventen settes opp i uke 23 (f.eks fredag 
11. juni med generalprøve dagene før)

 Uken(e) før settes av til rigg og prøver.
 Dere må bestemme location.
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RollerRoller

 Studentene vil ha ulike roller alt etter om 
dere jobber i de ulike gruppene med 
preproduksjon eller om dere jobber med 
selve eventenselve eventen.

 I gruppene kan dere selv bestemme 
hvordan dere vil organisere dere

 Til eventen har jeg noen krav til roller:

Roller til avslutningskonsertRoller til avslutningskonsert

 Produksjonsstyre
◦ Prosjektleder(e)
◦ Produsent
◦ Økonomiansvarlig◦ Økonomiansvarlig
◦ Markedsføringsansvarlig
◦ Lydansvarlig
◦ Lysansvarlig
◦ Teknisk leder
◦ Kreativ leder

Roller Lydproduksjon (ex. Fra Roller Lydproduksjon (ex. Fra 
2009)2009)

 Liveproduksjon
◦ Lydprodusenter
◦ Lydteknikere
◦ Sceneteknikere
◦ Assistenter (”runnere”)Assistenter ( runnere )

 Lydopptak
◦ Lydprodusenter
◦ Lydteknikere
◦ Sceneteknikere
◦ Assistenter (”runnere”)

Det er viktig at det er 2 personer på sceneteknikk! Ut over 
det så kan det være 1-2 personer på hver rolle
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Roller bildeproduksjon (ex. 2009)Roller bildeproduksjon (ex. 2009)

 Lysprodusent:
◦ Assistenter:

 Regi/Produsent :
 Script:
 Innspillingsleder: Innspillingsleder:
 Bildemiks:
 Grafikk/VB:
 Teknisk leder:
 Kamera:
◦ Kamerasjef:
◦ Kameraoperatører:

Roller preproduksjon (ex. 2009)Roller preproduksjon (ex. 2009)

 Markedsføringsgruppa:
 • Markedsføringsleder:
◦ Web:
 Leder:

◦ Grafikk:
 Leder:
◦ Plakater, annonser, PR stunt, invitasjoner, gjesteliste…osv
◦ Ansvarlig MMT:
◦ Ansvarlig Musikk:

◦ Kreativ gruppe:
 Kreativ leder:
◦ Storskjermproduksjoner
◦ Preprodusert materiale
◦ Video/Animasjon/3D/Grafiske elementer
◦ Lydcollager

Roller postproduksjon (ex. 2009)Roller postproduksjon (ex. 2009)

 DVD produksjonsleder:
◦ 2 personer (evt. flere ved behov)
◦ Lydetterarbeid, bilde/effekter/DVD authoring, 
grafikk med mergrafikk med mer.

 ”Bakomfilm” (dokumentar)
◦ 1-2 personer
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Andre roller Andre roller ifmifm eventeneventen (ex. (ex. 
2009)2009)

 Backline
 Konfransier
 Billettsalg

bl k Publikumsverter
 Artistverter
 …

Organisasjonskart (ex. 2009)Organisasjonskart (ex. 2009)

L d lLedelsen

Produksjonsstyre

Lyd Lys Bilde Preproduksjon Markedsføring Musikk Postproduksjon Osv…

Kartet lages og fylles ut etter hvert som rollene blir bestemt.

Undervisning/sensurUndervisning/sensur

 I neste uke vil det bli annonsert et 
undervisningsopplegg knyttet til prosjektstyring, 
markedsføring, kontrakter og økonomisk styring. 

 Alt dette er pensum i emnet, men alle skal ikke 
ha disse rollene i produksjonenha disse rollene i produksjonen.

 Arbeidskravene blir vurdert ut fra følgende:
◦ Det blir satt en enkeltkarakter for hele eventen som 

presenteres. Alle har det som utg.pkt.
◦ Hver enkelt blir vurdert ut fra de rollene de har –

observasjon
◦ Hver enkelt skal skrive en refleksjonsrapport som leveres 

en uke etter eventen.
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DeadlinesDeadlines

 Det legges opp til månedlige 
rapporteringer til faglærer – hyppigere 
mot slutten.
◦ Muntlige presentasjoner som avtales i god tid. g p j g
Produksjonsleder har dette ansvaret. Den 
første skal ikke være senere enn 26. mars.
◦ Til første presentasjon bør roller være fordelt 
og konsept med programskisser presenteres.
◦ Eventen må ha et navn!
◦ Ide-dugnad må derfor arrangeres relativt raskt.

Forslag til oppstartForslag til oppstart

 Tillitsvalgt tar ansvar for første trefning 
der man bl.a. avtaler:
◦ Konsept
◦ Ansvarsfordeling - organisasjonskart
 Fordeling av roller, titler og oppgaverFordeling av roller, titler og oppgaver

◦ Inndeling av grupper 

◦ Program og innhold
 Kreativ prosess der målsettingen er å ha 

innholdsskisse ferdig.
◦ Masterplan. En prosjektplan med ulike milepeler 

underveis.

ØkonomiØkonomi

 Dere har selv ansvaret for økonomien i 
dette prosjektet (HiNT dekker en sum 
som underskuddsgaranti).

 Kostnader skal dekkes av sponsorer og Kostnader skal dekkes av sponsorer og 
reklameinntekter som dere selv har 
ansvar for å skaffe samt billettinntekter.

 Økonomiansvarlig har ansvar for å sette 
opp et budsjett for produksjonen.

 Økonomien og masterplan må samsvare
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Lykke til!Lykke til!Lykke til!Lykke til!


