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Filmskolen, 30. januar 2015 

 

Til alle medarbejdere og elever, 

Stop for optag af nye elever til Flerkamerainstruktøruddannelsen  

 

Jeg skriver for at informere jer om, at Filmskolen med øjeblikkelig virkning stopper for optag af nye elever 

på Flerkamerainstruktøruddannelsen.  Der vil således ikke blive optaget flerkamerainstruktørelever i 2015. 

Den sidste årgang af elever vil dimittere fra uddannelsen i juni 2017.  

Beslutningen er truffet af Kulturministeren på min anmodning. Den har sin grund i Filmskolens overordnede 

ønske om at målrette sine ressourcer mod at skabe fornyelse og opkvalificering af de vigtigste faglige felter 

inden for film-, tv- og computerspilproduktion. Filmskolen skal i den forbindelse løbende vurdere, hvilke 

uddannelser vi udbyder. Her er det min vurdering, at studie producer/flerkamera instruktør uddannelsen 

ikke længere har den tilstrækkelige relevans for den professionelle tv-studieproduktion. 

Uddannelsen målretter sig ikke mod det, som i dag er kernen i flerkameradisciplinen, nemlig de store 

studieproduktioner af industrielt tilsnit. At mestre genrer, teknik og arbejdsmetodik ved denne type tv-

programmer kræver en målrettet, praktisk oplæring, som typisk finder sted på de store, danske og 

internationale tv-stationer, og Filmskolen har ikke de rette faciliteter og ressourcer til at tilbyde den 

relevante uddannelse og træning til professionen. 

Undervisningen på uddannelsen er imidlertid af høj kunstnerisk kvalitet og danner afsæt for 

filmkunstneriske undersøgelser og eksperimenter, som er centrale for skolens studerende og for 

udviklingen af filmsproget. Det er hensigten, at dette visuelt eksperimenterende element fremover skal 

udbredes til at blive en integreret del af uddannelserne for alle studerende på Filmskolen. Skolens ledelse 

vil i samarbejde med lærerkollegiet hen over foråret udarbejde en plan for dette, og for hvordan samspillet 

mellem TV-Uddannelsen og Filmuddannelsen fremover skal fungere.  

Jeg er overbevist om, at denne ændring er rigtig og nødvendig. Men det er også en beslutning, som har 

været vemodig at træffe, ikke mindst fordi Flerkamerauddannelsen har fostret mange store talenter. Det er 

en række instruktører, som Filmskolen er stolt over at have uddannet, og jeg står inde for at Filmskolen vil 

sikre, at de sidste to årgange studieproducere/flerkamerainstruktører kan gennemføre deres uddannelse 

for fuld musik. 

Venlig hilsen 

Vinca Wiedemann 

rektor 


