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Ja, hvor bliver de af? Prøv at vende spørgsmålet om og se det fra en publikummers side.


Hvor mange fortællearrangementer har I årligt i jeres by? Hvor stor er sandsynligheden for at Hanne 
Hansen eller Jens Jensen lige får øje på et af dem? Og kan de så den dag?


Det er ikke bare et problem. Det er et stort problem. Og det kan være svært at se sig ud af. Du har måske 
været i gang over nogle år og opbygget dig et fast publikum, som måske – måske ikke – fylder sæderne 
ud til næste forestilling. Men hvordan kommer du videre derfra? Det har vi et bud på. På næste side.

Publikum – hvor blir de af ? 



Du skal i gang  
med at 

indspille 



Måske! Men hør så lige, hvordan det gik Jens Peter Madsen efter at han begyndte at indspille.   

Jens Peter har de senere år – bortset fra det forfærdelige corona år – haft 15-20 fortællejobs i 
efterårssæsonen og lige så mange i forårssæsonen. Rigtige jobs. Nogle af disse jobs er solgt 
som foredrag, men det er stadig fortælling, der kommer på bordet. Mange jobs er selvfølgelig 
kommet i stand via benhårdt salgsarbejde, men en del er faktisk også kommet i hus via 
mennesker, der har oplevet Jens Peters fortællinger online. 
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– Nej, ikke tale om, 
siger du måske …



PUBLIKUM 
ER HER … 



Det forstår vi godt. For det er virkelig op ad bakke. Der er mindst ni mentale bjergetaper, som du 
skal over, før du er parat til indspil*. Og det kræver oceaner af tillid og tro at komme over 
toppene. Men det kan lade sig gøre. På de næste sider får du at vide hvordan.


* Parat til at indspille din fortælling på video, eller parat til at mødes med andre i videomøder
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– Nej, ikke tale om, 
siger du igen …



9 MENTALE 
BJERG- 
ETAPER



1 Tro på at det kan lade sig gøre at begejstre publikum med din historie uafhængig af tid, sted 
og omstændigheder.

2 Øv dig i at finde hjertekontakt med det publikum, der faktisk sidder og venter på dig inde bag 
den lillebitte fotografiske glaslinse.

3 Øv dig i at fortælle din historie uden at høste publikums opmuntrende bifald.

4 Øv dig i at fortælle lidt langsommere, lidt mere lavmælt og endnu mere fordybet i dine egne 
indre billeder og sanseindtryk.

5 Øv dig i at mime dine egne indre billeder samtidig med at du fortæller. Følg dine personer med 
øjnene, rør ved dem med hænderne, form deres omrids med armene, bevæg dig rundt om dem 
og vis følelser med kropsholdning og mimik – men gør det afdæmpet, eftersom kameraet 
mangefold forstærker hver eneste bevægelse.

6 Øv dig i at arbejde med kamera og mikrofon og lys og baggrund og i at tjekke skærmbillede og 
lyd syv gange, før du optager.

7 Begynd med det udstyr du har, f. eks. en god smartphone. Senere kan du udvide eller 
opgradere med andre apparater.

8 Opbyg en scene derhjemme som du føler dig godt tilpas i, og tilsæt kamera, mikrofon og lys i 
en opstilling, som altid er klar, når du er det.

9 Indspil og evaluér. Om igen. Og om igen. Indtil du ser en version, hvor du tænker, nu er den 
lige ved at være der. Så ER den der. For du er altid selv dit mest kritiske publikum.

8DENNE SIDE KLIPPES UD OG HÆNGES OP PÅ  ET SYNLIGT STED
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Og hermed er vi faktisk ved vejs ende. Som 
du nok har gennemskuet, handler de ni etaper 
ikke om at tænke. De handler om at gøre. Vi 
kan ikke tænke os til resultater. Men vi kan 
tænke os om, mens vi handler. Og lære. Og 
justere. Det er det, vi gerne vil have dig i gang 
med.


Resten af denne lille opsang er praktiske tips 
om hardware, software, lys, lyd, rum og 
sceneindretning. De kommer her.



Logitech Brio 4K webcam – 
ca. 1000 kroner. Kan sluttes til 
en hvilken som helst pc via usb, 
har indbygget mikrofon med 
rækkevidde på op til 2 meter.

Den i forvejen meget fine 
billedkvalitet kan justeres med 
lys, farveindstilling, panorering 
osv.
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HARDWARE



Bordmikrofon Shure MV7 – ca. 
1700 kroner. Sluttes direkte til pc via 
usb. Kan også sluttes til en mixer 
eller et lydkort via XLR, hvis man har 
den slags udstyr. Købet kan udvides 
med super praktisk arkitektlampe 
stativ.  
 
Den optagede lyd kan poleres med 
Shure’s berømte Motiv app. 
Anbefales af drevne podcastere.


Alternativ: Bordmikrofon Rode 
Procaster  – ca. 1400 kroner. Har 
den bedste støjreduktion, hvis en 
nabo skulle vælge at slå græs eller 
bygge hus, imens du i et anfald af 
inspiration er gået i hjemmestudiet.
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HARDWARE



Knaphuls mikrofon Sabinetek 
Smartmike+ – ca. 1000 kroner. 
Skiller sig positivt ud på flere 
felter.  Sender til pc (eller 
smartphone) via Bluetooth. 
Sender problemfrit på op til ti 
meters afstand både ude og inde. 
Har en kropsnær og varm lyd og 
effektiv filtrering af omgivelsernes 
støj. Kan bruges både ude og 
hjemme.  
Et minus: Den er ikke egnet til 
Facebook Live og online 
videomøder.
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HARDWARE
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Smartphones, i hvert fald de nyere af dem, optager overraskende god video og ditto lyd på op til et par meters 
afstand. Din smartphone er dit første værktøj. Lyden kan komme endnu tættere på det perfekte, hvis du benytter de 
medfølgende hørebøffer – med eller uden kabel. Og billedet bliver flot lige ud af boxen.

HARDWARE



SOFTWARE …



Hvis du optager med en 
windowsbaseret pc, anbefales 
gratissoftwaren OBS Studio. 
Det er et helt lille tv-studie, 
hvormed du både kan optage, 
redigere og sende live over 
internettet.


Der er tonsvis af bruger-
vejledninger på nettet.

15

SOFTWARE
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Sådan et program findes også til 
mac-computere. Her hedder det 
eCamm Live, men det er ikke 
gratis. Det er tværtimod dyrt, lidt 
over 100 kroner pr. måned for den 
billigste version. Men hvis du 
overvejer seriøst at blive video-
podcaster, så er programmet alle 
pengene værd. 
 
Ligesom Windows-programmet har 
dette program masser af brugere, 
som er vældig flinke til at dele tips 
og tricks på nettet.

SOFTWARE



Kamera Dig Baggrund

PLACERING I RUMMET

Dit kamera skal optage på rummets længste led, og det skal placeres tæt på det, som under andre omstændigheder ville 
være scenekanten. Du skal stå 1,5-2 meter fra kameraet, og der skal være mindst 4 meter, gerne længere, til bagvæggen. 
Lampen eller lamperne sidder på omtrent samme linje som kameraet og lyser imod dig. Det kan næsten ikke undgås, at du 

derved kommer til at kaste skygge på bagvæggen, men det kan udlignes på to måder: (1) Lad et hjælpelys lyse op på 
bagvæggen fra gulvhøjde. (2) Dæk hele bagvæggen med sort tekstil.

Lampe

Lampe



Din egen skrivebordslampe eller en 
ny fra IKEA, Tertial til 69 kroner eller 
Forså til 129. Lamperne udstyres med 
en almindelig LED pære med dagslys 
tone fra 2100 til 4000 Kelvin – helt ned 
til 12 kroner per styk. Den avancerede 
hjemmescenograf kan lege med to 
eller tre lamper, så lyset kommer fra 
flere forskellige retninger og med 
forskellige lystoner – blå, gul og rød. 
Prisen er i hvert fald ingen hindring. 
Men basalt set er én lampe nok. 
Sæt lidt vinkel på lampeskærmen så 
dit ansigt belyses af indirekte lys.

Pas på: Sørg for at lyset bliver på dig 
og ikke rammer bagvæggen.
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LYS



Det du ser her er Youtube-standard. Det ser hjemligt og hyggeligt ud. 
Der er kunst og grønne planter og et musikinstrument i baggrunden. 
Men det er ikke det vi anbefaler.

Vi anbefaler det sorte, uendelige univers som bagtæppe for 
historiefortælling. På næste side kan du læse hvorfor …

Du kan forholdsvis nemt bygge dit eget univers med et stykke sort stof 
spændt ud fra gulv til loft i hele rummets bredde – jvf rumtegningen på 
side 17.

SCENOGRAFI



Sådan placeres 
fortælleren



Det gyldne snit

Vi vil spontant altid vælge at placere os i midten af billedet. Det er fordi vi mangler empati. 

For tilskueren er det lettere at forholde sig til en person, der er forankret i tredjedels spektret 
– altså en tredjedel fra toppen og en tredjedel fra venstre side. 

Det svarer til vores sociale grænser i virkeligheden. Hvis en samtalepartner, eller endnu værre 
en chef, kommer fysisk for tæt på vores sociale grænse, føler vi os intimideret. Det samme 
kan ske, når vi ser samtalepartneren på en skærm.  

Placeringen lidt til venstre for midten virker lidt mere ydmyg. Det er en alment accepteret 
psykologisk konvention, og du møder den alle vegne – i fotografi. i film, i billedkunst.  

Selv i lydprodukter genfinder vi denne demarkationszone, lyden er ofte lidt kraftigere i den 
venstre kanal.





Det mørke univers er godt for fortællingen, fordi der ikke er nogen forstyrrende elementer  i 
baggrunden. For eksempel er der ikke noget mere forstyrrende end bogrygge. Man skal altid lige 
se, om man man kan tyde bogtitlen. 

I det mørke univers fokuserer man på fortællerens ansigt, og historien bliver medfortalt af ansigtets 
mimik og øjnenes udtryk. Fagterne kan være antydet, som i eksemplet til venstre, eller du kan vise 
et større udsnit af fortælleren, så fagterne kommer helt til deres ret. Du kan også vælge at optræde i 
hel figur, hvis det er væsentligt for historien. 

Vi forventer ikke, at tilhøreren sidder klistret til skærmen og kigger på fortælleren fra start ti slut. 
Tværtimod. Tilhøreren må gerne kigge væk, gå en runde med støvekluden eller ligge på 
divaneseren og glo op i loftet, imens vi fortæller. 

Men NÅR de kigger, så skal der være en fortæller og et ansigt, som understøtter fortællingen 100 
procent og uden distraktioner. 
 
Det var det!

Det mørke univers



Spørgsmål ?
Du er velkommen til at ringe direkte til Storybox producer  
Carsten Legaard. Det gælder også, hvis du har en indspilning,  
som du gerne vil dele med storybox.dk eller Fortælletime  
 
+45 50 53 52 51

http://storybox.dk

