
                                         

 

 

  

 

Jubilæumsvideoer    
 
Baggrund 
I anledning af at AFS i år har 60 års jubilæum, har man i AFS Interkulturs bestyrelse nedsat en 

”jubilæumsgruppe” bestående af 5 frivillige, der skal sørge for, at jubilæet bliver markeret, og for at 

koordinere alle jubilæumsrelaterede aktiviteter. 
I den forbindelse har gruppen en ambition om at samle i størrelsesorden 10-30 korte filmklip, der på 

forskellig vis fortæller en god personlig AFS-historie, og som tilsammen giver et indblik i hele foreningens 

historie. 
 

Form & indhold 
Filmene skal have en længde på 0.5-1.5 minut og være en personlig fortælling, der relaterer sig til et 

bestemt årstal, og til AFS naturligvis. Filmene skal så vidt muligt dække hele perioden 1957-2017. Det 

ønskes, at filmene er så varierede som mulig, således at det ikke ender med 30 enslydende historier, 

hvor tidligere udvekslingsstudenter fortæller ”den samme” historie om, hvordan det var at være 

udvekslingsstudent. For samtidig at bevare en rød tråd igennem alle filmene, skal historierne passe 

under overskriften: 

”Min AFS historie” 

 

Mulighederne er mange, men det kunne eksempelvis være: 
● En kendt personlighed, der fortæller hvordan hans/hendes AFS-oplevelse i år X, har påvirket 

hans/hendes karriere. 
● En tidligere udvekslingsstudent, der fortæller, hvordan det var at være den første AFS’er, der tog 

til et givent land i år X. 
● En AFS-frivillig, der fortæller en sjov/pudsig ”røverhistorie” fra år X. 
● En værtsfamilie, der fortæller om en af deres tidligere udvekslingsstudenters bryllup, som de var 

til i år X. 
● En samarbejdspartner, der første gang hørte om AFS i år X. 
● En tidligere udvekslingsstudent, der fortæller, hvordan en historisk begivenhed (fx Murens fald, 

9/11 el.lign.) oplevedes i et andet land end Danmark. 

Da video-deltagernes navne, titel, rejseår m.m. kan skrives som en intro til filmen, behøver deltagerne 

ikke nødvendigvis at bruge lang tid på at præsentere sig selv, men kunne blot starte med: ”Min AFS 

oplevelse var, da jeg i år X….”. 
 

Formål & målgruppe 



Filmenes målgruppe vil først og fremmest være medlemmer af AFS Interkultur og AFS Alumni DK 

frivillige. De vil primært blive brugt til at markere jubilæet indadtil i foreningen via AFS Interkulturs og 

AFS Alumni DKs officielle Facebook-sider, hjemmesider og nyhedsbreve. 

 

Filmene har til formål at vise, at AFS Interkultur har mange år på bagen på en sjov og let tilgængelig 

måde. Samtidig skal filmene inspirere frivillige og medlemmer til at fortsætte det gode arbejde ved at 

minde om de gode AFS-historier, vi alle sammen får, og har fået, gennem vores AFS-engagement. 
Sekundært vil filmene også have til formål at promovere og synliggøre AFS udadtil ved at blive like’et og 

delt på sociale medier. Enkelte film vil muligvis også blive brugt til at illustrere AFS’ gode arbejde i 

forbindelse med rekruttering af værtsfamilier og udvekslingsstuderende samt ved arrangementer såsom 

informationsmøder, lejre og uddannelsesmesser. 
 

Filmdeltagerne 

Som deltager i en film er det vigtigt, at man forstår og er afklaret med, at filmene vil ligge online, og 

offentligt tilgængelige. Ligeledes skal man være indforstået med, at man som deltager giver AFS – altså 

AFS Interkultur og AFS Alumni DK råderetten over, hvordan filmene bliver brugt. Deltagere skal dog 

samtidig være opmærksomme på, at alle optagelser ikke nødvendigvis vil blive brugt/offentliggjort, da 

det kan forekomme, at for mange historier minder om hinanden eller relaterer sig til det samme år. 
 

Anbefalinger vedr. optagelserne 

Der er ingen formelle krav til videoernes format (avi, mov, mpg m.v.) eller opløsning, og de burde derfor 

kunne optages med ethvert digitalkamera eller smartphone. Optages med smartphone er det VIGTIGT, 

at telefonen vendes på siden – holdes vandret, så billedet bliver bredt frem for højt. Herudover er her 

nogle gode råd: 
● Lav en kort prøveoptagelse på et par sekunder, og afspil om billed- og lydkvalitet er i orden 
● Optag med en hvid eller neutral baggrund. 
● Optag et sted uden for meget baggrundsstøj. 
● Optag gerne din historie 2 gange, gerne fra 2 forskellige vinkler. Fx fra siden og med front mod 

kameraet, eller tæt på og lidt længere væk.   
● Optag i bedst mulig kvalitet (opløsning). 
● Hold kameraet så stille som muligt eller brug et stativ eller anden form for støtte hvis muligt. 

 

 

Venlig hilsen 

 

På vegne af AFS Alumni DK 

 

Kirsten M. Anttila og Steen Rabing Christensen  


