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Hvordan bliver vi bedre – sammen? 
 
Inspirerende foredrag for medarbejdere og ledere 
med udgangspunkt i filmens verden 
 
 
 
 
 
Martin Schmidt, der bl.a. har instrueret Ørnen, Jul i Valhal, Rejseholdet, 
Sidste Time, Bag Det Stille Ydre samt Nikolaj og Julie, tilbyder et inspire-
rende foredrag for virksomhedsledere og medarbejdere. 
 
Med udgangspunkt i filmens verden og filminstruktørens rolle som leder vil fore-
draget fokusere på, hvordan et filmhold arbejder sammen for at opnå det bedst 
mulige resultat. 
 
Filmfolk er kendt for at være omstillingsparate i en hverdag, som på overfladen 
kan synes ensartet, men hvor to dage aldrig er ens. Vi forbereder til en optagel-
se, vi bygger kulisser op, vi indspiller scenen, tager kulissen ned igen og går 
målrettet videre mod næste scene. 
 
• Hvorfor er filmfolk gode eksempler at lære af? 
• Hvilke redskaber/teknikker benyttes for, at filmholdet samarbejder mod det 

bedst mulige resultat? 
• Hvordan får vi økonomi og tidspres til at gå hånd i hånd med kvaliteten? 
• Hvordan fungerer det hierarkiske system på en filmproduktion? 
• Hvordan tackler vi sygdom, intriger og mangel på motivation? 
• Hvordan opnås professionalisme, ansvarsfølelse og gensidig respekt? 
• Hvordan får vi udført hårdt arbejde med relativ lethed? 
 
Foredraget beskriver med brug af filmklip arbejdet i en kreativ branche, hvis 
egenskaber absolut ikke er forbeholdt filmindustrien alene. Mange af de værktø-
jer, der bruges inden for filmens verden, kan med fordel overføres til andre bran-
cher. 
 
Velkendte klip fra bl.a. Rejseholdet, Jul i Valhal, Ørnen og Nikolaj og Julie 
bliver anvendt som illustration af ovennævnte spørgsmål, ligesom serierne vil 
blive brugt som et ”kig bag kameraet” med underholdende og vedkommende hi-
storier fra optagelserne med de populære figurer. 
 
Foredraget er designet til virksomheder, som trænger til lidt ny inspiration og 
underholdende input og er velegnet som et arrangement på en personaledag el-
ler et gå-hjem-møde, som både ledere og medarbejdere kan samles om. 
 
Varighed: 1 ½ time. 
 


