
 

 

 

Velkommen til vores startdag for #derforlandmand 

 

Vi har 3 formål med dagen. 
A. I skal føle jer trygge og komfortable med opgaven og projektets indhold / rammer 
B. Vi skal opnå en fællesskabsfølelse  
C. I skal være 100 meter-mestre i Instagram 

 

Program: 

09.00 Velkomst og lidt morgenmad 

09.30 Alt det praktiske – her får I også udkast til datoerne for de 3 gange vi mødes fysisk + online workshops 

10.00 Workshop Instagram (Fie kommer fra København og underviser os) 

Vi starter med 20 minutters intro til reels + hvor let det kan gøres. Herefter skal vi ud og have fat i telefoner og filme 

løs. Vi skal ud og filme klip til minimum 1 -2 reels. Lege med mulige overgange, og formater af reels. 

12.00 Frokost og hilse på Linda fra kommunikationsafdelingen 

13.00 Workshop - Når maverne er fyldt op, skal klippene frem fra gemmerne. Her klipper vi vores reels sammen fra 

start til slut, samt redigerer videoerne, så de ser lækre ud i farver. 

14.30 Kage  

15.00 Workshop - Så undgår I ikke teori mere. Hvad er reels egentlig, og hvad gør de egentlig? Kan vi egentlig undgå 

at danse som diverse salsamus (svaret er i øvrigt til min store glæde ja!). 

Hvilke formater for reels kan I tænke i: 

Visuelle, vidensformidling eller personlige? Fremvisning af de forskellige + øvelse: Hvor vil I placere jeres egen mv. 

Hvordan kan vi formidle vores viden uden, at nogle tænker, at vi er helt skøre eller peger fingre? 

16.30 Fordeling af opgaver – hvem skal levere på #derforlandmand og hvornår 

17.30 Afgang til aftensmad 

18.00 Restaurant 

19.30 Sådan cirka siger vi på gensyn 

 

Husk både mobil OG oplader. Der bliver hårdt brug for dem begge. 

 

Hav meget gerne VSCO + Videoleap downloadet på jeres telefon. Har I en tripod (stativ til at sætte telefonen i), så 

medbring det hjertens gerne også. Hvis nogen af jer har kamera som I ønsker, at bruge i stedet, så er I også hjertens 

velkommen til at medbringe det. 

 

Mødested fredag den 8. april: Vanebrudspalæet, Søren Frichs Vej 20,  8000 Århus C 

 

Med venlig hilsen  

 

Jens Peter Hermansen    Torben Blok 

Innovationscenter for Økologisk Landbrug   Økologisk Landsforening 

 

 


