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1.0 PRÆSENTATION

Super8 er Vestdanmarks førende, frie foreningsuddannelse, hvis formål er at udvikle aspirerende filmskaberes talent og 
kompetencer inden for film- og tv-produktion. Foreningen består af 32 medlemmer fordelt på to årgange med henholdsvis 
fire instruktører, fire manuskriptforfattere, fire filmfotografer og fire producere. Medlemmerne kommer fra hele landet og 
med vidt forskellige baggrunde. Uddannelsen forløber på deltid over tre år, hvor medlemmerne undervejs uddannes i deres 
respektive fag gennem årlige filmproduktioner og undervisning fra etablerede filmfolk.

Sideløbende med den filmfaglige uddannelse forpligter alle medlemmer sig til at deltage i en række foreningsmæssige 
aktiviteter, herunder at arrangere undervisning, planlægge premierer og etablere og vedligeholde eksterne samarbejder. Det 
medfører, at alle medlemmer har rig mulighed for at tage ansvar og være medbestemmende over forenings-uddannelsens 
drift og vækst. En filosofi, der kan føres tilbage til foreningens begyndelse i 2000. 

Foruden at spille en aktiv rolle i udviklingen af den vestdanske filmbranche næres Super8 i høj grad af samarbejder med 
alt fra produktionsselskaber, brancheorganisationer, udlejningsfirmaer og andre uddannelser. Denne tætte tilknytning til 
branchen kommer ikke alene foreningen til gode; det giver også hvert enkelt medlem mulighed for at skabe et uundværligt 
netværk og baner vejen for et fremtidigt job i film- og tv-branchen. 

Det overordnede ansvar for foreningens drift findes hos et forretningsudvalg med fem medlemmer, der nedsættes på den 
årlige generalforsamling.
Administrationen finansieres af kontingentbetaling, mens undervisning og workshops finansieres af en kombination af 
elevernes kontingentbetaling og fondsstøtte. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.
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TALENTUDVIKLING

2.1 2.2 2.3
MODERNE FILMUDDANNELSE STYRKE DEN DANSKE FILMBRANCHE

Som kunstnerisk uddannelse ligger Super8s 
primære fokus på talentudvikling, både 
indenfor og udenfor foreningens rammer.

Indenfor foreningen dygtiggøres 
medlemmerne via undervisning og små 
filmiske øvelser samt praktisk erfaring fra
de årlige filmproduktioner.

Udenfor foreningen, i samarbejde med 
bl.a. Aarhus Filmværksted og Den Danske 
Scenekunstskole, samarbejdes der med 
andre fagrelevante filmfolk. Ved at dyrke 
talentet indenfor og udenfor foreningen, 
ønsker vi at udvide og styrke rammerne 
for talentudvikling indenfor filmkunsten
i Danmark.

Super8 bestræber sig på at være en 
filmuddannelse til en filmbranche i forandring. 
Nye platforme har gjort, at afstanden mellem 
filmskaber og publikum er blevet kortere, 
og hvor mid-budget-filmene forsvinder, 
spirer low-budget-filmene.

Super8s uafhængige struktur gør, at vores 
medlemmer tilegner sig de kompetencer, 
der ruster dem til denne branche.
Her kommer vores medlemmer hele tiden
i berøring med branchen og publikum og 
får praktisk erfaring indenfor alle aspekter 
af low-budget filmproduktion - fra fundraising
til distribution. 

I Super8 tror vi på, at den danske filmbranche 
er stærkere, hvis den omfavner hele Danmark. 
Med Super8 ønsker vi ikke kun at styrke det 
vestdanske filmmiljø som en selvstændig 
enhed, men også dets sammenhængskraft 
med resten af landet. Foreningen selv består 
ikke blot af talenter fra Vestdanmark, men 
fra hele landet – en diversitet der danner 
grundlag for gode historier. 

Super8 er den vestdanske pendant til fynske 
18Frames og hovedstadens Super16, der i høj 
grad alle ligner hinanden i struktur og formål. 
Vi deler mange af de samme muligheder 
og udfordringer, og vi har derfor løbende 
samarbejder og vidensdelings foreningerne 
imellem - dette for at styrke hele landets 
uafhængige, alternative filmuddannelser.
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3.0 SUPER8 SOM ORGANISATION

Super8 blev stiftet i december 2000 af Line Daugbjerg, ud fra et ønske om at danne et filmkollektiv for passionerede 
filmskabere og skabe et alternativ til de etablerede filmuddannelser. I 2002 tog det rigtig fart, da Super8-medlemmerne fik 
støtte fra bl.a. Den Vestdanske Filmpulje. Siden da har foreningen vokset årgang for årgang og er i dag den førende vestdanske 
filmuddannelse og sidste led inden branchen.

Siden 2017 har foreningen bestået af 32 medlemmer fordelt på to årgange og fire faglinjer (instruktørlinjen, manuskriptlinjen, 
filmfotograflinjen og producerlinjen). Hvert andet år optages en ny årgang Super8-elever af den siddende årgang gennem en 
optagelsesproces, der har fokus på såvel filmfaglige kompetencer og kunsterisk talent som lyst til at bidrage med at styrke 
Super8 som forening. Dermed overlapper den aktuelle årgang med årgangen over på deres første år, og årgangen under på 
deres tredje og sidste år.  

I kraft af den fleksible struktur, der kendetegner Super8 som deltidsuddannelse, nyder foreningen godt af en forskelligartet 
sammensætning af folk med hensyn til geografi, alder og øvrige uddannelses- og erhvervsliv. Der er intet krav til 
uddannelses- eller erhvervsmæssig baggrund for at kunne søge om optagelse i Super8.
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DATA OM MEDLEMSBESTAND
Årgang 10 & 11

BOSTED

52%
AARHUS

42%
KØBENHAVN

3%
AALBORG

3%
VIBORG

KØNSFORDELING

33% 67%

BESKÆFTIGELSE

Arbejde Studie Andet

62%
34% 4%

16

ALDERSFORDELING

20-25 år 26-30 år

44% 50%
6%

31-35 år

GENNEMSNITS ALDER 26 ÅR
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3.1 ORGANISATIONSSTRUKTUR

Super8 er en medlemsdemokratisk forening, der beror på en høj grad af medbestemmelse og ansvar for hvert enkelt medlem. 
Foreningens drift og vækst er direkte afhængig af, at alle medlemmer bidrager og lægger tid i foreningsmæssige aktiviteter. Den 
flade struktur giver alle medlemmer mulighed for at forme deres eget individuelle uddannelsesforløb og foreningen som sådan. 

GENERALFORSAMLING

ADVISORY
BOARD

FAGLINJERS
EKSTERNE
MENTORER

UDVALG

ANSVARLIGE

UNDERVISNINGSUDVALG
Fællesundervisning, penneprøver

FORRETNINGSUDVALG
Ledelse og daglig drift

Forperson
Næstforperson
Kasserer
Menigt medlem 
Menigt medlem

SKYGGE-FORRETNINGSUDVALG
Oplæring i ledelse og daglig drift af foreningen

Forperson
Næstforperson
Kasserer
Menigt medlem 
Menigt medlem

PR
Presse, SoMe, Grafik, Hjemmeside, Premiere 

OPTAGELSESUDVALG
Optagelse af ny årgang

FÆLLESMØDER

GAMMEL ÅRGANG NY ÅRGANG
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3.1.1 FÆLLESMØDER
Fællesmøderne afholdes månedligt både på de forskellige årgange og i fællesskab som samlet forening. De er til for at sikre 
kontinuitet i drift, vækst og vidensdeling i foreningen, og det er her de fleste foreningsmæssige initiativer præsenteres, 
diskuteres og uddelegeres. Møderne er derfor obligatoriske og med fraværsregistrering. 

3.1.2 UDVALG
De mere specifikke opgaver løses i de fire faste udvalg. Allerede fra studiestart forpligter hvert medlem sig til at være en del af 
og varetage opgaver i et af disse udvalg. Hermed får foreningens medlemmer mulighed for at engagere sig i de kerneområder, 
der interesserer dem mest. Alle udvalg vælger desuden en ansvarlig, som sørger for, at udvalget mødes minimum en gang 
om måneden, og at den øvrige del af foreningen bliver opdateret på, hvad udvalget foretager sig. Udover de faste udvalg er 
der en række udvalg, der fungerer i en begrænset periode, herunder optagelsesudvalget, som står for at optage den næste 
årgang Super8-elever.

I 2020 besluttede foreningens medlemmer at engagere faste, eksterne mentorer til hver faglinje med ambitionen om at sikre 
stabil og fagrelevant undervisning. 

3.1.3 FORRETNINGSUDVALG
Forretningsudvalget har det overordnede ansvar for foreningens drift. Det er udvalgets opgave at varetage fondsansøgninger, 
sikre medlemmers ve og vel og agere ansigt udadtil. Udvalget består af forperson, næstforperson, kasserer og to menige 
medlemmer. Alle fem medlemmer i forretningsudvalget bliver valgt på den ordinære generalforsamling, der afholdes en 
gang om året. Derudover vælges der en kritisk intern revisor og en tilidsrepræsentant uden for forretningsudvalget.
Ved opstart af en ny årgang vil der hurtigst muligt blive valgt et skyggeforretningsudvalg. Dette udvalg vil følge det siddende 
forretningsudvalg i et år, for at sikre en bæredygtig og tryg overlevering af foreningen. 
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3.1.4 ADVISORY BOARD

Super8 samarbejder med et advisory board bestående af etablerede filmfolk fra filmbranchen såvel som generalister med 
erfaring inden for ledelse af organisationer samt intern/ekstern kommunikation. Boardets medlemmer fungerer både som 
ambassadører og som rådgivere i forhold til at sikre en fortsat vækst af Super8. Boardet mødes med bestyrelsen én gang hvert 
halve år. Medlemmer af boardet kan tilmed tiltræde med råd og vejledning i tilfælde af aktuelle eller akutte problemstillinger.

PIV BERNTH
TV-PRODUCER

PUK EISENHARDT
FILMPRODUCER

MERETE STUBKJÆR
DIREKTØR, AARHUS FILMVÆRKSTED

LINE DAUGBJERG
SUPER8 GRUNDLÆGGER
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3.2 ØKONOMI

Uddannelsen er ikke SU-berettiget og medlemmerne betaler et månedligt kontingent, der bestemmes på generalforsamlingen. 
Dette går hovedsageligt til drift af foreningen, såsom lokaleleje, depotrumsleje, domæner, forsikring mm. Det månedlige kontingent 
pr. medlem vil som oftest ligge mellem 100 og 200 kroner. Derudover har vi ind imellem fået fondsstøtte målrettet undervisning, 
men der er ikke tale om en fast aftale.
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3.3 EKSTERNE SAMARBEJDER

Drivkraften i Super8 er dets medlemmer, men foreningen ville ikke være noget uden dets eksterne samarbejdspartnere. 
Samarbejderne involverer bl.a. vidensdeling, særaftaler og økonomisk støtte.

3.3.1 AARHUS FILMVÆRKSTED
Super8 lejer lokale af Aarhus Filmværksted (AFV). Vi har derfor mulighed på daglig basis at søge hurtig hjælp og råd i form af 
samtale hos medarbejdere, som til hverdag beskæftiger sig med filmtalenter. AFV har tilmed klippe-, lyd og grading-faciliteter til 
rådighed, som efter aftale kan benyttes af medlemmerne af Super8. AFV og Super8 har haft dette tætte samarbejde siden 2015.

Herunder kan du se nogle af de vigtigste:
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4.0 SUPER8 I PRAKSIS

Dagligdagen på Super8 udgøres af en kombination af selvstændigt arbejde på årlige filmprojekter, filmfaglig undervisning fra 
etablerede filmfolk og foreningsarbejde i diverse udvalg. 

STUDIEÅR KVARTAL FORENING 1. ÅRS FILM 2. ÅRS FILM 3. ÅRS FILM

1
Efterår

- Optagelse af årgang 12
- Generalforsamling

Årgang 12
Gruppedannelse Tv-serie premiere

Årgang 11
Gruppedannelse

Vinter Præproduktion Præproduktion
Forår Produktion Produktion
Sommer Postproduktion Postproduktion

2

Efterår - Generalforsamling Førsteårs premiere

Årgang 12

Idéudvikling Afgangspremiere
Vinter Præproduktion
Forår Ansøgningsproces for årgang 13 Produktion
Sommer Postproduktion

3
Efterår

- Optagelse af årgang 13
- Generalforsamling

Årgang 13
Gruppedannelse Tv-serie premiere

Årgang 12
Gruppedannelse

Vinter Præproduktion Præproduktion
Forår Produktion Produktion
Sommer Postproduktion Postproduktion

4 Efterår - Generalforsamling Førsteårs premiere Gruppedannelse Afgangspremiere
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4.1 ÅRLIGE FILMPROJEKTER

Kernen i det uddannelsesmæssige forløb på Super8 er de årlige filmprojekter, der typisk igangsættes i efteråret efterfulgt af 
en fælles premiere i september/oktober året efter. Filmene produceres i et samarbejde mellem ét medlem fra hver faglinje på 
årgangen, mens de øvrige funktioner på filmholdet består af eksterne filmfolk – typisk fra talentlaget. De fire hold på hver årgang 
arbejder i udgangspunktet selvstændigt på deres respektive filmprojekter, men forventes samtidig at samarbejde og sparre på 
tværs af grupperne. 
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4.2 UNDERVISNING

På trods af at Super8 er en deltidsuddannelse og medlemmerne laver vidt forskellige ting ved siden af, er der rig mulighed for 
undervisning i foreningen. Undervisningen tilrettelægges typisk to hele dage hver anden uge, og bliver planlagt så det kan 
tilpasses andet arbejde. Temaet for undervisningsdagene bliver meldt ud i god tid og er typisk knyttet til, hvor medlemmerne er 
i processen med deres årlige filmprojekt. 

Undervisningen kunne eksempelvis i januar måned tage udgangspunkt i, hvordan man skriver gode støtteansøgninger med 
undervisning af en etableret producer, der deler ud af sin erfaring med netop dette. Derudover trækker medlemmerne også 
på hinandens fagligheder, så fotograferne eksempelvis underviser de øvrige medlemmer i fagspecifikke termer. Udvalgs- og 
fællesmøder bliver ofte skemalagt i forbindelse med undervisningsdagene, hvorfor undervisningen ligeledes er omfattet af 
fraværsregistrering.

4.2.1 MENTORORDNING 
Per september 2020 vil hver faglinje have tilknyttet en ekstern mentor, som tilrettelægger uddannelsesforløb og undervisning 
tilpasset den enkelte faglinje for at sikre og opretholde et kvalitetsfyldt og sammenhængende undervisningsniveau.
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4.3 PLACERING

I februar 2020 flyttede Super8 med Aarhus Filmværksted fra Godsbanen i Aarhus til Filmbyen – dette med ønske om at komme 
fysisk tættere på filmbranchen og filmmiljøet i Aarhus. Håbet er at gøre Super8 mere tydelig i dagligdagen hos de allerede 
etablerede filmarbejdere og med dette opnå en kontakt, som først og fremmest kan hjælpe Super8 som institution, men også 
give elever og medlemmer muligheden for at danne netværk i branchen.

Super8s lokale har adresse ved 
Filmbyen 11E, 8000 Aarhus
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5.0 EFTER SUPER8

Målet for langt de fleste Super8-medlemmer er at få et job i film- og tv-branchen. Det treårige forløb på Super8 spiller en vigtig rolle 
i den sammenhæng; både i form af etablering af et landsdækkende netværk af filmarbejdere og i skabelsen af de årlige filmiske 
værker, der fungerer som visitkort til filmbranchen for det enkelte medlem. Foreningen har siden dets start i 2001 uddannet otte 
årgange, hvoraf størstedelen siden har arbejdet med film på den ene eller anden måde. 

På næste side kan du læse om tre tidligere Super8-medlemmer og hvad de laver i dag.
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LINE DAUGBJERG, ÅRGANG 1
Line Daugbjerg er først og fremmest en kvinde, der ved hvordan man får ting for hånden og realisere hendes ambitioner. Hun 
har ikke noget egentligt papir på det, hun kan, men hendes curriculum vitae er fuldt af filmarbejde. Hun var med til at skabe 
Super8 i Aarhus, og så har hun været producer og caster på blandt andet Zentropa og Nordisk Film, ligesom hun også selv 
har lavet kortfilm. I november 2007 blev hun udnævnt til direktør for selskaberne bag Øst for Paradis og Film Distribution 
Øst for Paradis. Her har hun vendt biografen fra at have været i alvorlige økonomiske vanskeligheder og tæt på lukning, til 
en velbesøgt og anerkendt kulturinstitution i byen.

TROELS ENGELBRECHT, ÅRGANG 7
Som afgangsfilm i 2016 skrev Troels Engelbrecht spillefilmen ‘Needle Boy’, som blev til i samarbejde med Super8-
holdkammeraterne Jonathan Langelund og Alexander Sagmo. I 2022 kom trioen på lavbudget spillefilmen ‘Esthers 
Orkester’. Troels formår at kombinere det poetiske, sjove og brutale i samme ret, der giver ham en unik stemme som 
manuskriptforfatter i det Århusianske filmmiljø.

KASPER MØLLER JENSEN, ÅRGANG 8
Kaspers midtvejsfilm ‘November’ blev nomineret til en Robert i 2019 og har siden været på flere internationale 
filmfestivaler. I 2022 kom hans DRP3-serie Nordland‘99, der produceres i et samarbejde mellem Anti Film og New Tales 
som begge er produktionsselskaber udsprunget af tidligere Super8-medlemmer.  
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