
   
 

  

 

 

INVITASJON TIL Å DELTA I WORKSHOP I DIGITALT FORTALT 

Nord-Troms museum inviterer til workshop i digitale fortellinger torsdag 05. juni.  

Workshopen er en del av prosjektet «Krigsminnelandskap i Troms» og lanseringen av den 

nye europeiske portalen for digital kultur www.europeana.eu 

Nord-Troms museum gjør bilder og arkivmateriale om evakuering og nedbrenning 

tilgjengelig som ledd i lanseringen av Europeana våren 2014. Vårt fokus er på digitale 

fortellinger fra krigen, og spesielt evakueringen og nedbrenningen av Nord-Troms som 

tema. Dette er historier som er lite kjent i resten av Europa, men en viktig del av vår historie.  

Målet med kurset er at flere skal se potensialet som ligger i digital formidling, og at vi skal 

fortsette å produsere digitale fortellinger i etterkant. Vi vil sørge for oppfølging av de som 

trenger det. Det blir en lærerik og inspirerende workshop!  

 

på www.digitaltfortalt.no kan du finne mange fortellinger som har blitt laget, blant annet 

Bente Nordhagens fortelling om evakueringen av Nord-Troms – her er det bare å la seg 

inspirere! 

 

Påmelding: 

Send epost til lise@ntrm.no eller telefon 97558338.  

Vi har begrenset antall plasser, så det er lurt å være tidlig ute. Endelig påmeldingsfrist er 01. 

juni. Etter påmeldingen vil du motta tilbakemelding om plass. Kurset er gratis, men reise og 

eventuelt opphold må dekkes av den enkelte.  

Alle må ha med egen laptop, minnepinne og eventuelt kamera. Etter påmeldingen sender 

museet ut en informasjonspakke som inneholder inspirasjon, bilder og nyttige kilder. Tenk 

gjerne gjennom hvilken fortelling du ønsker å dele i forkant av kurset, og dersom du har 

egne bilder eller materiale, ta det med på dagen.  

 

http://www.europeana.eu/
http://www.digitaltfortalt.no/
http://digitaltfortalt.no/things/evakuering-fra-nord-troms-1944/H-DF/DF.2289?state_id=&query=bente+nordhagen&js=1&search_context=1&count=4&pos=0
mailto:lise@ntrm.no


Program  

 

09:00  Kaffe og noe å bite i 

09:30 – 09:40  Velkommen og litt om kurset 

09:40 – 10:15  Digitale fortellinger  

Hvordan fortelle en god historie, utvikling av historien 

10:15   11:00                 Søk etter bilder og kilder 

Bearbeide og ferdigstille egen tekst  

11:00   12:00                 Workshop 

Bearbeide og ferdigstille egen tekst 

Har du en ferdigskrevet tekst kan innlesing av tekst starte 

12:00 – 12:30               Lunsj 

12.30 – 13:00               Gjennomgang av verktøy - MovieMaker og Digitalt fortalt 

13.00 – 15:00               Sy sammen historien 

Lese inn lyd/fortellerstemme 

Legge inn bilder, lyd, redigering  

Pauser etter behov 

15:00                          Ferdigstille fortellinger og legge dem inn i Digitalt fortalt  

16.00-17:00                  Premierefest! – Visning av fortellingene i plenum 

Ca 17.00                       Avslutning for dagen  

 


