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VELKOMMEN TIL SOCIAL MEDIA LAB
Spot på tekst, teknik og teknologi
I Social Media Lab fokuserer vi på tekst, teknik og teknologi gennem 8 workshopmoduler fordelt på 4 lørdage og en intens 24-timers masterclass på Hald Hovedgaard
ved Viborg.
Masterclass og nogle moduler er obligatoriske, andre moduler er valgfrie.
På første modul får du mulighed for at tilrettelægge din vej gennem Social Media Lab
ud fra en kortlægning af dine behov og ønsker.
Hvor vil du gerne blive skarpere? Har du lyst til at prøve noget nyt? Har du brug for at
få konkrete værktøjer? Eller vil du bare gerne have en masse nye input?
Gennem hele forløbet får du inspiration, tips og tricks fra professionelle inden for
tekst, foto, film og sociale medier.
På modulerne og masterclass mødes vi ansigt til ansigt, så der også bliver mulighed
for at lære af hinanden, eksperimentere, debattere og udveksle erfaringer.
Vi etablerer et lukket online forum, hvor vi frit kan dele viden og undren, prøve ting af
på hinanden og føre logbog over, hvad der sker i Social Media Lab.
Her vil der også blive lagt materiale ud fra de enkelte moduler. Vores online forum
præsenteres på modul 1.
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Hald Hovedgaard ved Viborg

OM WORKSHOPVÆRTERNE
Leslie Crislip Nielsen
Leslie er forfatter, Master of Arts in English Literature og Master of Fine Arts in Poetry and Non-Fiction. Hun har 20 års erfaring med
undervisning i kreativitet og kreativ skrivning på alle niveauer fra børns skrivning til akademisk afhandling. Hun arbejder på
Forfatterskolen ved Kulturskolen Viborg. Hun er desuden redaktør for digttidsskriftet Poets Quarterly og skriver hver dag.
Leslie er tovholder for Social Media Lab og er med på alle moduler og masterclass.
Kontakt: leln@viborg.dk, 42 24 26 71

Jacob Christensen Ravn
Jacob Christensen Ravn er bachelor i engelsk og retorik og formidling samt uddannet reklame- og portrætfotograf. Til daglig underviser han på fotografuddannelsen på Medieskolerne i Viborg med primært fokus på fotografisk billedkommunikation, lyslægning -og
billedbehandlingsteknik.
Jacob underviser på modul 3.

Merete Pryds Helle
Meretes forfatterskab er vidt forgrenet, og hun er kendt som en forfatter, der er både stilsikker og holder af sproglige eksperimenter. Ud over skønlitteratur for voksne har hun skrevet børnebøger, anmeldelser, essays, radiospil, sonetter – samt Danmarks første
sms-roman og en roman til iPad. Merete er desuden flittig bruger af sociale medier.
Merete underviser på masterclass.

Michelle Hviid
Michelle præsenterer gerne sig selv som idémager, drømmer og fantast, men er for mange ligeså kendt som forfatter, foredragsholder, radio- og tv-vært, blogger, flittig bruger af Instagram og Facebook og debattør. Da hun fik konstateret en hjernetumor for år
tilbage, valgte hun hudløst ærligt og åbent at fortælle om sit liv med alvorlig sygdom på sociale medier og senere i en bog.
Michelle er underviser på masterclass.
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Jesper Pedersen
Jesper er uddannet lærer og arbejder desuden som semiprofessionel skuespiller. Derudover er han autodidakt manuskriptforfatter
og filminstruktør med festivalvisninger i bagagen. Den foretrukne genre er gysere – helst den blodige af slagsen. Jesper fælder en
glædeståre, når der bliver kælet for detaljerne.
Jesper underviser på modul 5.

Allan Lillelund Andersen
Allan er cand.mag. i Nordisk og Begivenhedskultur fra Aarhus Universitet. Han har deltaget i et års skrivekursus på det humanistiske akademi, Nansensskolen, og har udgivet en novellesamling samt diverse tekster i antologier. Han er en af idémagerne bag
Løve’s Bog- og Vincafé i Aarhus, hvor han også er litteraturansvarlig. Allan arbejder freelance som redaktør og oversætter for
Løvens Forlag. Han underviser i skrivning på flere kreative skoler i Midt- og Vestjylland.
Allan underviser på modul 6.
Signe Gren
Signe Gren arbejder som digital rådgiver hos Astrid Haug ApS. Her rådgiver hun virksomheder, organisationer og uddannelser om
strategisk brug af sociale medier og digital strategi. Hun er samme årgang som internettet, og er særlig stærk på visuelle sociale
medier som Instagram og Snapchat samt dataanalyse og effektmåling. Signe er uddannet cand.comm. i Strategisk Kommunikation
og Digitale Medier og har tidligere arbejdet på DRs nyhedsmagasin 21 Søndag.
Signe underviser på modul 7.

Øvrige
Undervejs vil du foruden underviserne komme til at møde projektets evaluator samt medarbejdere fra Viborg Bibliotekerne og Randers Bibliotek, der er med til at realisere projekt E-rindringer,
som Social Media Lab er en del af (se s. 8):
Gitte Hansen
Ann Louise Slot
Bibliotekar på Randers Bibliotek og projektmedarbejder på projekt E-rindringer.
Antropolog, indehaver af firmaet Connectio og evaluator på projekt E-rindringer.
Mette Thue
Lene Birgitte Mirland
Kulturmedarbejder på Viborg Bibliotekerne. Dokumenterer aktiviteterne i Social Media Lab på
Projektkonsulent på Viborg Bibliotekerne og projektleder på projekt E-rindringer.
film.
Kontakt: lebm@viborg.dk, 87 87 34 31
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MODULER og MASTERCLASS
Modul 1: MIN HISTORIE
Lørdag 17. september 2016 kl. 10-12
Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg
Workshopvært: Leslie Nielsen
Obligatorisk modul
Programmet for Social Media Lab præsenteres og vi lærer hinanden at kende. Der er særlig vægt på at få afklaret den enkelte deltagers behov, ønsker og mål med at deltage i Social Media Lab.
Der er fælles frokost mellem dette modul og modul 2.

Modul 2: MIT JEG
Lørdag 17. september 2016 kl. 13-16
Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg
Workshopvært: Leslie Nielsen
Obligatorisk modul
Hvem er dit online jeg? Du er selvfølgelig dig selv, men du indtager også en rolle. Hvilke sider af dig selv og din personlighed sætter du i spil og hvorfor? Vi arbejder med balancen mellem det
private og det offentlige jeg, og vi kigger på dit online jeg i fortid, nutid og fremtid. Undervejs kommer vi til at tale om den enkeltes unikke stemme, brug af humor og hvordan vi håndterer livets
skyggesider i et forum, som er åbent – også for kommentering og dialog. Vi prøver at se på dig som en slags ”forfatter” og betragte det at producere indhold til et socialt medie som en
”skriveproces”.

Modul 3: MINE FOTOS
Lørdag 1. oktober 2016 kl. 10-12
Kulturskolen i Viborg, Regimentsvej 5, 8800 Viborg
Workshopvært: Jacob Christensen Ravn
Valgfrit modul
Hvordan får du understøttet dine online-fortællinger med billeder? Hvilke visuelle virkemidler og fotografiske værktøjer kan du bruge for at forhøje den billedmæssige oplevelse? Et billede afkodes i løbet af splitsekunder, og vi vil prøve at knække koden til, hvordan du får stjålet endnu flere sekunder hos følgerne, så dine billeder mærkes og huskes. Undervisningen er baseret på både
oplæg og hands-on øvelser, og du skal medbringe egen computer og kamera/smartphone.
Efter modulet er der fælles frokost.
5

Modul 4: MIN TID OG MIT STED
Lørdag 1. oktober 2016 kl. 13-16
Kulturskolen i Viborg, Regimentsvej 5, 8800 Viborg
Workshopvært: Leslie Nielsen
Valgfrit modul
Øjeblikket efter, at du har slået noget op på et socialt medie, bliver det til en erindring – en ”e-rindring”: Øjeblikket fastholdes og du (og andre) kan finde tilbage til det. Mere eller mindre bevidst
foretager du en række valg om, hvad du fortæller, når du offentliggør en begivenhed, der kort efter er et minde. På dette modul handler det om at huske ærligt, og vi taler om kontekst og
kulisse, sandhed og scene. Vi taler om, hvordan du kan skabe indhold, der bliver en oplevelse for dine følgere. Hvordan bliver dit liv interessant for andre? Hvornår er det på sin plads at
researche, interviewe eller opdigte?

MASTERCLASS: MIG, DIG OG OS
Fredag 18. november 2016 kl. 16 til lørdag 19. november kl. 16
Hald Hovedgaard, Ravnsbjergvej 76, Dollerup, 8800 Viborg
Inspirationsoplæg og workshops: Merete Pryds Helle og Michelle Hviid
Obligatorisk
Den stemningsfyldte Hald Hovedgaard danner rammen om en intens 24-timers masterclass med fuld forplejning og overnatning. Vi går ind i et fælles ”fordybelsesrum”, hvor vi med inspiration
fra bl.a. Merete Pryds Helle og Michelle Hvid kommer rundt om dig som indholdsproducent, følgerne som aktive medspillere i din fortælling og fællesskabet, der opstår mellem dig og dine følgere.
Detaljeret program præsenteres omkring 1. oktober.

Modul 5: MINE LEVENDE BILLEDER
Lørdag 3. december 2016 kl. 10-12
Randers Bibliotek, Stemannsgade 2, 8900 Randers
Workshopvært: Jesper Pedersen
Valgfrit modul
Engang var det at lave film dyrt og besværligt, men i dag har vi hver især uanede muligheder lige ved hånden – bogstaveligt talt. Som en forlængelse af workshoppen ’Mine billeder’, skal vi nu
undersøge, hvordan vi kan bruge de levende billeder. Du og din smartphone vil blive præsenteret for forskellige værktøjer til optagelse og redigering, og så skal vi arbejde med de filmiske
virkemidler, som vil kunne hjælpe dig til at udvikle din egen, unikke stil.
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Modul 6: MIT EGET SPROG
Lørdag 3. december 2016 kl. 13-15
Randers Bibliotek, Stemannsgade 2, 8900 Randers
Workshopvært: Allan Lillelund Andersen
Valgfrit modul
På dette modul handler det om dig som tekstforfatter. Hvordan kan du komme til at skrive endnu bedre? Vi laver sjove og spændende skriveøvelser for at kickstarte en god historie eller et godt
anslag. Vi går i dybden med at skabe sammenhænge i din flydende strøm af ord og idéer, og vi ser på, hvad der giver en prosatekst kvalitet. Hvordan skriver I mellem linjerne, hvordan maler I
med stærke, vedkommende billeder og hvordan siger I mere på mindre plads. Alt det skal vi arbejde med. Du får desuden et indblik i redigeringsprocesser. Du kommer til at arbejde med dine egne
tekster og får en dybere forståelse af sprogets kroge og afkroge.

Modul 7: MINE FØLGERE
Lørdag 14. januar 2017 kl. 10-12
Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg
Workshopvært: Signe Gren
Obligatorisk modul
Hvad deler du på sociale medier og med hvem? Hvordan kan du opbygge og styrke relationen til dine følgere? Og hvordan får du gjort deres kommentarer til en del af din fortælling?
På dette modul undersøger vi det digitale fællesskabs muligheder og begrænsninger med fokus på, hvad det betyder for dig og det, du vil. Vi gennemgår de forskellige sociale medier, og hvordan
du kan anvende dem i et samspil. Vi ser på begreber som personlig branding, community management, copyright, det gode indhold, håndtering af kommentarer, annoncering og effektmåling.
Efter modulet er der fælles frokost.

Modul 8: MIN VEJ
Lørdag 14. januar 2017 kl. 13-15
Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg
Workshopvært: Leslie Nielsen
Obligatorisk modul
På sidste modul er det tid til at gøre status på de seneste fem måneders forløb. Hvad har du nået? Hvad tager du med dig? Vi deler vores oplevelser, samler eventuelle løse ender på både det
praktiske og kunstneriske niveau, og vi finder ud af, om der er lyst til og behov for at fortsætte det interessefællesskab, som vi er blevet en del af.
Masterclass
Obligatoriske moduler
Valgfrie moduler
Der tages forbehold for ændringer
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OM SOCIAL MEDIA LAB OG PROJEKT E-RINDRINGER
Social Media Lab indgår i et projekt med den officielle titel E-rindringer, der er finansieret via midler fra Slots- og Kulturstyrelsen.
Bag projektet står Viborg Bibliotekerne, Kulturskolen Viborg, Randers Bibliotek og Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald.
I projektet undersøger vi, hvad der sker, når vi betragter det der foregår på sociale medier som en form for litteratur og tilbyder
dig og 9 andre talentfulde indholdsproducenter på forskellige sociale medier undervisning, der giver jer inspiration og konkrete
værktøjer. Projektet hedder E-rindringer, fordi vi fokuserer på brugere af sociale medier, der anvender forskellige platforme til at
dele stort og småt fra deres liv med følgerne og på den måde får skabt en form for online dagbog.
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