
Praktisk information angående videooptagelse af Mad World 

Alle: 

Vær opmærksom på, at det allersidste omkvæd er forskudt en halv takt (indsat fermat). Så i stedet for at 
synge på 3, starter vi på 1 takten efter. Øv meget gerne dette inden du begynder optagelsen. 

Optag video mens du afspiller den originale lydfil. Syng. Hav IKKE høretelefoner i!! Lyden skal komme 
tydeligt med på videoen. 

Påklædning er valgfrit. Det er ikke påklædningen, der er i fokus. 

Sørg for at kigge ind i kameraet – ikke skærmen. Det er fint at have et tomt blik, men du skal kigge ind i 
linsen – (eller tomt igennem den, som om den ikke er der). 

Korsangere (ikke-solister): 

Optag video mens du hører den originale lydfil. Syng. Hav IKKE høretelefoner i!! Lyden skal komme 
tydeligt med på videoen. 

Du må sidde eller stå – det er underordnet. Man skal kunne se hele dit ansigt på videoen og gerne noget 
baggrund af dit hjem. 

Optag i bredformat, fokus på ansigtet (ikke hele kroppen). Vi klipper siderne til, så det bliver næsten 
kvadratisk, så sørg for at dit ansigt er nogenlunde indenfor et kvadrat og helst ikke zoomes for langt ud 
eller ind. 

Du kan optage på enten computer eller telefon, men lyden skal kunne afspilles imens du optager dig 
selv, og det skal komme tydeligt med på videoen. 

Solister:  

Optag video mens du hører den originale lydfil. Syng. Hav IKKE høretelefoner i!! Lyden skal komme 
tydeligt med på videoen. 

Starter og slutter optagelsen bag en lukket dør! Få evt hjælp til at filme, eller sæt kamera op bag døren 
og start før optagelsen.  

Døren skal åbne ind mod dig selv, og kamera skal stå på den anden side (altså på den side hvor døren 
åbner væk fra). 

Optag i højformat/vertikalt format. 

Optag helst med telefon monteret på stativ i øjenhøjde. 

Optagelsen skal have det meste af døren med og din krop i helfigur (eller fra lår og op). Vær sikker på, at 
hele dit ansigt er med. Zoom gerne lidt ud/stil kameraet lidt længere væk, så vi kan klippe til. 

 

 

 



Instruktions-cues til optagelse af video 

Ikke-solister:  

Generelt: stone face.  

• Første og andet vers: kigge ligeud (ind i linsen på kameraet) 
• Efter mad world: vend hovedet til siden: (lige som på scenen) Drej skuldrene en lille smule, så du 

kan dreje hovedet 90 grader, så man ser dit ansigt i profil. Forestil dig, at du kigger ind i øjnene 
på en person ved siden af dig. Du starter med at bevæge hovedet på 4 (hvor du sætter d’et i 
Mad World), og du er ved 90 grader, når du synger ”uhh”. 

• Hvad vej du skal kigge: Se på oversigten, hvilken vej pilen peger. Se den modsatte vej: peger 
pilen mod venstre, skal du kigge mod højre, da det er ”publikums” venstre. Tænk ikke over, 
hvordan det ser ud på kameraet, da et selfie-kamera spejler dig. 

• På LOOK (i ”Look right through me”): vend hovedet lige ud. Vend hovedet i en hurtig bevægelse, 
så du kigger ligefrem lige når du siger ordet LOOK. 

• Efter Enlargen your world holder alle hænderne for øjnene/ansigtet. 

Undervejs små roller:  

1) På teksten ’tears are filling up their glasses’ fyldes et glas med vand (kun Søren)  
2) På teksten ’hide my head I wanna drown my sorrow’ holde hænder for ansigtet (kun Thomas) 
3) På teksten ’happy birthday, happy birthday’ viftes langsomt med et dannebrog (kun Astrid) 
4) På teksten ’sit and listen’ holder en hånd bag øret (kun Anja) 

 

Solister: 

På dit cue åbner du døren og træder ind i døråbningen. Lad døren stå åben, så man kan se rummet 
bagved døren.  



Døråbning: Manne åbner døren først. Øvrige åbner på linjen inden de kommer med: 

Manne: Åbn døren på det allersidste ”du” i den anden frase 

Jens: Åbn døren på det første ord i ”Worn out faces” 

Lise: Åbn døren på ”going” anden gang, der synges ”going nowhere” 

Peter: Åbn døren på ”no” anden gang, der synges ”no expression” 

På cue i det sidste omkvæd går du tilbage og lukker døren foran dig. 

Peter: Efter første Mad World  

Lise: Efter andet Mad World 

Jens: Efter Enlargen your world 

Manne: Efter din solo Mad World 


