Kære Henrik Saabye,

Mailen her er fra Sebastian Bindesbøll Møller, modtager af Henrik Saabyes studielegat 2020. Tusind tak for
tildelingen af støttemidler. Til daglig arbejder jeg på TV 2 Lorry i vores såkaldte ”Forproduktionsgruppe” - vi
laver lange gennemarbejdede TV indslag med en produktionstid fra en til tre uger. Jeg brugte mine
legatmidler til en Masterclass i mobiljournalistik, hvor jeg fik opgraderet mine kompetencer i at optage og
redigere TV indslag med mobiltelefon. Her en min beskrivelse af hvad jeg har lært, og hvad det har betydet
for mig i min dagligdag, at gennemgå kurset. Jeg kan allerede afsløre, at det har betydet meget! Her er et
link til kurset:
https://mediernesefteruddannelse.dk/kurser/mojo-masterclass-ilondon/?fbclid=IwAR1jl7L13wl5f40Qqe1tVsWbaXgo6gcB-5SqZtS9ScY_1WIzqEvSE0JhG84
Som det fremgår af beskrivelsen, var det meningen, at kurset skulle afholdes i London, men på grund af
Corona blev det i stedet afviklet på Admiral hotel i København. Det blev udbudt af Mediernes
efteruddannelse, Camilla Fuhr var tilrettelægger og Mark Egan BBC var underviser.
Det var tale om en workshop, hvor undervisning blev blandet med praktiske øvelser. Jeg gennemgik
undervisning og øvelser i følgende emner:
•
•
•
•
•
•

Optage med mobil
Brug af gimbal
Relevante apps og software
Muligheder for at redigere på mobilen
Stillbilleder
Storytelling

Kurset har som sagt haft stor betydning for mig. Som jeg fortalte i min ansøgning, havde jeg allerede før
kurset eksperimenteret en del med mobiljournalistisk. Jeg havde også lavet et par indslag, som var optaget
og redigeret udelukkende med mobiltelefonen. Det var dog mest på det eksperimentelle plan, jeg var
faktisk gået væk fra at producere på den måde i dagligdagen, blandt andet fordi TV 2 Lorrys tekniske ledelse
havde forbehold overfor mobiloptagelser.
I mellemtiden har vi dog fået nye telefoner - Iphone 11pro, som har langt bedre kamera. Da jeg kom tilbage
fra kurset, producerede jeg mit første indslag på mobilen, og faktisk har jeg optaget alle de indslag, jeg har
lavet siden udelukkende med mobilen.
Selvom jeg godt kan redigere på mobilen, redigerer jeg stadigvæk i et klipperum, hvor der er god
monitorering af lyd og billeder. Men alle optagelser er udelukkende med mobil.
Jeg har stor gavn af muligheden for at bruge gimbal og drone i mine optagelser, således, at mine
mobiloptagelser ofte fremstår bedre, end jeg ville kunne lave dem med mit normale udstyr.
Her er et par indslag, jeg har lavet efter kurset:
https://www.tv2lorry.dk/greve/fem-mystiske-hundedoedsfald-indenfor-tre-uger-skaber-frygt
https://www.tv2lorry.dk/dragoer/vilde-mink-skaber-bekymring-udvalgsformand-frygter-smitterisiko

Endnu engang tak for udbyde disse legater. At blive fagligt inspireret og stimuleret er helt afgørende for at
vores branche holder sig levende, og at vi i Danmark kan producere indhold på højt internationalt niveau.
Det er fantastisk, at du tænker på, at give tilbage til den udvikling og det faglige miljø, der har haft
betydning for dig. Dermed sikrer du, at nye generationer også får mulighed for at udvikle sig. Ring endelig
hvis du på noget tidspunkt har brug for en person, der kan fortælle, hvilken forskel, det har gjort, at
modtage et af Henrik Saabyes studielegater, eller hvis du – eller nogen i dit netværk – vil høre mere om
mobiljournalistik, eller noget helt tredje. Jeg er klar til at hjælpe.
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