
 

 

 
 

Workshop Danser-kamera, laboratorie med Elin Osjord. 
Sted: Studioscenen, Dansens Hus, Møllerveien 2, Oslo.  
Tidspunkt: 18.01.2016-19.01.2016 13:00-16:30  
 

 
 
Påmeldingsfrist: 16.12.2015, meld deg på her: https://skuda.no/kurskatalog/frontcoursereg?crs_id=9  
Workshopen holdes på norsk og er gratis for deltakerne. 

Skuespiller- og danseralliansen har invitert Elin Osjord, danser og filmfotograf til å holde en 
workshop med fokus på danseren og kamera. 
 
Om workshopen sier Elin: 
 
Eksempler på ting vi vil undersøke: 
 
Hvordan bli komfortabel foran et kamera. 
 
Hvordan fylle et kamera-«rom». 
 
Kameras «øye», hva og hvordan det ser. 
 
Forståelse av forskjellige billedutsnitt, fra vidvinkel til nærbilder. 
 
Koreografi for kamera. 
 
Hvordan bli en modig og aktiv medskaper foran et kamera. 
 
Laboratoriet vil være praktisk rettet, med et kamera til hjelp vil vi sammen løse gitte oppgaver på en 
åpen og undersøkende måte.  
 
«Art enable us to find ourselves & lose our selves at the same time.» Thomas Merton 

 

https://skuda.no/kurskatalog/frontcoursereg?crs_id=9


 

 

 

 

 

Bakgrunnskunnskap for å delta: 
Fullført BA-grad eller tilsvarende som danser, samt at du arbeider profesjonelt i yrket. Legg ved CV og 
fyll inn feltet Beskriv motivasjon for å delta. Workshopen holdes på norsk. 
 
Bindende påmelding. Om du ikke møter opp og ikke gir beskjed, faktureres du kr. 300. 
Workshopen skjer i samarbeid med PRODA profesjonell dansetrening og Dansens Hus. 

 

Om Elin Osjord: 
Elin Osjord har alltid hatt lidenskap for dans og bevegelse, også i bilder og film. 
På slutten av sin dansekarriere tok hun i 2001-2002 en utdannelse ved NKS/Høgskolen i film og 
videoproduksjon. 
Dette var en naturlig fortsettelse etter å ha gjort det meste som dansekunstner, fra å delta i store 
oppsetninger som Svanesjøen, Romeo og Julie, m. m. ved Den Norske Opera & Ballett, til å være 
danser, koreograf og regiassistent ved blant annet ved Det Norske teater, Den Nationale scene, 
Riksteatret, Nationaltheatret. 
Videre som danser i det frie feltet - Høvik Ballet, Studio Oscar, Jane Hveding. Over til å lage egne 
produksjoner, som soloforestillingen Som en klovn ser det. 
For deretter å fortsette med regi, instruksjon, koreografi og tekstarbeid både for ungdom og barn. 
 
All tidligere erfaring er nå samlet i det å skape film, skape bevegelser og fortellinger med bilder. 
Hennes dansedokumentar «Jo Strømgrens Årstidene blir til på Den Norske Opera & Ballett», laget i 
samarbeid med Knut Morten Damm, ble vist på NRK2 i 2011. 
I mai 2015 ble «Moon over Earth» en dansefilm laget i samarbeid med Silje Michaela Kvalheim 
plukket ut til festivalen Ny Norsk på Cinemateket.  
 
Elin ser på film som «moving pictures» = dans. 
 
http://elinosjord.photos/About-Elin-Osjord 
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