
VEJLEDNING TIL AT LAVE EN VIDEOANSØGNING TIL  

FILURENS SKOLE FOR TEATER OG DANS 

1. Lav en film på max 1 minut, enten med din telefon, et webcam, et kamera med videokapacitet, 

eller tilsvarende. Du har helt selv plads til at præsentere dig, som du har lyst, men vi vil gerne se dit 

ansigt og høre din stemme. Desuden er der nogle ting, vi gerne vil vide om dig. Du kan derfor: 

a. Kort præsentere dig selv og fortælle, hvorfor netop DU skal have en af de eftertragtede 

praktikpladser på Filuren. 

b. Fortælle om din erfaring med teater – går du til teater eller har du været med i en eller 

flere forestillinger? 

c. Fortælle om andre evner eller færdigheder, du har. Går du til sport? Kan du danse eller 

synge? Rappe? Skrive tekster?  

2. Upload filmen til en onlinetjeneste, man kan linke fra. Det kan f.eks. være: 

a. YouTube.com 

b. DropBox.com 

c. Vimeo.com 

d. Google Drev på google.com 

…Eller lignende tjenester. De nævnte kræver alle sammen at man laver en konto, men det 

er ikke spor svært at gøre. Bed evt. nogen om hjælp – giv ikke op, hvis det virker 

uoverskueligt!  

Det er sådan set lige meget hvor, du uploader, bare sitet kan skabe et link, og at filmen kan 

ses uden at downloades til modtagerens computer. Test det et par gange først, så du er 

sikker på, at det virker! Hvis du sender noget, som ikke virker, bliver din ansøgning ikke 

taget i betragtning.  

3. Udfyld dernæst det skema, der også er linket til på siden. Omdøb skemaet så det hedder 

”Praktikansøgning [elevens fulde navn]” 

4. Send en mail med skemaet vedhæftet, og linket til din præsentationsvideo til: 

teaterskolen@filuren.dk. 

5. Væbn dig med tålmodighed. Vi gennemgår først videoerne lige efter deadline, og så får du svar 

tilbage, når holdet er sat. 

6. God fornøjelse! 
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