
Sjællandsstævne 2018

Nr. Type TITEL Producent/ Dommerkommentarer Klub Point

1 Guld Droneflyvning Einar Ritsmer ZOOM 102

2 Sølv Zen - Garden Dan Kammann LSK 101

3 Sølv Mari Mari Viggo Buje Christensen GFV 98

Filmen har en god historie og udnytter guidens fortælling godt.

4 Bronze Gør du det bare Hans Reinholdt Hansen GVK 92

5 Bronze Dragør Lars Tanggaard Lademann AVK 90

God vekselvirkning mellem total og nærbilleder, men de mange pan og zoom giver et lidt uroligt indtryk.

6 Bronze Sollér Leif Gredsted GFV 89

7 Diplom Quedlinburg  2018 Lars F. Hansen GFV 85

8 Diplom Digitalt og dog Ole Sommer Zoom 82

9 Diplom Talisman – magiske objekter Sven E. Ottosen GFV 80

10 Diplom Forårsstemning i mosen Elin Løvborg GVK 79

11 Hestevognskørsel Hans Henriksen GGGC 79

Færre stillbilleder ville forbedre filmen.

Instruktiv og spændende film, giver god vejledning i regler og brug af droner.

Meget flot naturfilm specielt undervandsoptagelserne.

Behagelig musik og speak understøtter filmen perfekt.

En god rejsefilm med gode billede og lyd.

Fin oversættelse

God og morsom lille film der er godt klippet og fører naturligt til pointen.

Smuk beskrivelse af et stykke Danmark, god fortælling med god viden om Dragør og beboerne.

Fine sange.

En fin film om en historisk sporgvogn.

Indsættelse af gamle klip er god.  

Fin lille rejsefilm historien er godt fortalt med fin speak.

Sjov idé, fine nærbilleder, klipning stort set fin, men wipes er unødvendige og der er nogle 

Lydniveau varierer specielt i starten.

Godt klippet og fin kameraføring.

uheldige zoom ind og ud.

En leg med billeder, lys og musik. 

Film med smukke billeder, med en del uskarpe klip og flere gange fryser klippene.

Fin indledning og nogle flotte optagelser.  

I slutningen er der nogle uheldige håndholdte optagelser med panoreringer og zoom ind og ud.
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Nr. Type TITEL Producent/ Dommerkommentarer Klub Point

12 ZOOM – 25 års jubilæum Benny P. Christensen ZOOM 79

13 Zagreb - Plitvica Jens V. Bruun GVK 77

14 Oradour – Sur - Glane Jørgen Friis RVA 76

En god film om et uhyggeligt emne. Som helhed flyder filmen godt, men der

kunne være arbejdet lidt mere med de forskellige fotos, Ken Burns teknik.

15 Svendeprøve Leif Nielsen ZOOM 75

16 MENY, Nordens Plads Kollektiv film af Flemming Sommer, Verner Sønderskov og Leif Nieelsen ZOOM 74

17 Hedeland Benny Kühnell LSK 59

18 Sjællandsstævnet 12  november 2017 Flemming Søgaard RFV 56

19 Helt ude i Hampen John Jørgesen GGC 52

20 Tegnefilm Johnny Petersen RVA 46

21 Det store Spørgsmål Jørgen Feldborg GVK 37

Desværrre lidt uforståelig, kunne med fordel klippes kortere.

Udelukkende stilbilleder med Ken Burns teknik, virker trættende.

En god speak  ville forbedre filmen betydelig.

Rejsefilm med smukke optagelser.

Tekst og speak er til tider forvirrende og gør filmen svært forståelig.

Relevant problemstilling, men optagelser er rystede og uskarpe.

En god film om tryllekunst. God brug af multikamera men der mangler nærbilleder.

Lydniveau varierer.

En introduktion til eventtekniker uddannelsen  ville fremme forståelsen.

Nogle gode stillbilleder og få videoklip, men blandingen virker ikke her.

En god speak ville forbedre filmen væsenligt.

God idé at filme sjællandsstævnet. Lidt urolige optagelser, lydniveau varierer.

En reklamefilm om Meny. 

Klipning kunne strammes op, f.eks færre klip af interviewer.

Lysvariation ved forskellige vinkler.

Uheldig blanding af stativ og håndholdt med rystede billeder.

 Lydniveau varierer.

Filmen er en god dokumentation af stævnet, men kunne med fordel afkortes til konkurrence.

Sjov film, men skæmmet af alt for mange fotos nogle endda på højkant. 

Speak er svag.

En film med en god idé, men filmen skæmmes af rystede billeder.


