HF Arts – Mediefag

Hvorfor HF Arts - Mediefag?

Fagene

Holder du af levende billeder? Synes du, at
film og video er spændende? Så er HF Arts
med mediefag det rigtige valg for dig. Du lægger måske allerede videoer op på Facebook,
Instagram og andre sociale medier, eller du
har måske en Youtube-konto og kan kalde dig
selv for rigtig Youtuber? Måske drømmer du
om at arbejde kreativt med billede og lyd? Synes du, at det er spændende at lære at kommunikere med levende billeder på forskellige
platforme? På HF Arts med mediefag bliver
du kastet ud i praktiske projekter med dine
klassekammerater, hvor du afprøver visuelle mediers muligheder. Du skal arbejde med
modeller og metoder til god kommunikation i
samfundet. Og du kan blive afklaret med, om
du på et senere tidspunkt skal tage en uddannelse med fokus på kreative visuelle udtryksformer, formidling og kommunikation.

På HF Arts med mediefag skal du have mediefag på B og retorik på C.
Mediefag indgår i mange uddannelser fx på Medie College Denmark,
journalisthøjskolen, lærer- og pædagoguddannelsen. I mediefag har
vi fokus på filmoptagelse og redigering, udarbejdelse af manus og i
det hele taget forståelse af de levende billeders betydning i forskellige formater. Vi ser film, video og tv både for at forstå de visuelle
udtryk, men også for at skabe dem selv. Retorik har fokus på kommunikation og formidling, hvor afsender og modtager er i centrum. I retorik analyserer vi budskaber og argumenter fremsat af politikere og
kunstnere. Samtidig skal vi arbejde med formidling af egne produkter.
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Dansk A
Engelsk B
Mediefag C
Matematik C
NF: Bio C, geo C og kemi C
KS: Historie B
KS: Hist B, samf C og rel C
Projekt/praktik
Større skriftlig opgave
Mediefag B
Retorik C
Frit valgfag B

” Århus Akademi er et fantastisk
” at være elev. Der er et godt miljø
sted
og enormt engagerede undervisere.
Jeg savner det stadigvæk 3 år efter!
Nicolai Hillersborg Knudsen / Jurastuderende

Adresse
Århus Akademi
Gøteborg Allé 2-4
8200 Aarhus N

Kontakt
Kontor: 87 39 16 80
Email: kontoret@aarhusakademi.dk
Web: www.aarhusakademi.dk

Studievejledning
Åben for henvendelse på
alle skoledage: 9.15 - 14.00
Tlf. 87 39 16 80

