Film 2 Geografi og levesett.

00.00

Målet med denne filmen er å gi deltakerne muligheten til å se og kjenne
igjen viktige bygninger og geografi. Vi starter med blikk over Karl Johans

00.10

gate sett fra Det kongelige slott og Egertorget. Deretter viser vi slottet og
gardistene der. Dette er typiske bilder fra Oslo som vil gi brukerne
muligheten til å gjenkjenne dette både på tv/film, i trykte medier og i
virkeligheten.

00.17

Vi beveger oss ned Karl Johans gate til Stortinget, hvor vi ser bygningen
fra typiske vinkler. Nyhetsinnslag om rikspolitikk viser ofte nettopp
bilder av Stortinget.

00.24

Neste sekvens tar oss med til Grünerløkka hvor vi ser på noen typiske
urbane yrker. Vi ser en som jobber på kafe, helsepersonell og en
butikksituasjon. Dette er selvfølgelig ikke yrker som bare utføres i byen,
men vi vil gi et bilde av noen typiske og gjenkjennelige yrker der.

00.53

Vi flytter oss deretter ut av byen og ser en traktor som arbeider på et
jorde og kuer som beiter. Dette er et typisk østnorsk eller trøndersk
landskap.

01.03

01.09

Vi viser gruvearbeid for å illustrere at det også er aktivitet under jorda, i
form av gruver eller tunneler.
Så tas vi med opp på høyfjellet med en skiløper. Skigåing er en aktivitet
som er meget uvanlig for mange nyankomne, men samtidig noe de vil se
mye av senere. Typiske andre friluftsaktiviteter er fottur i skogen og roing
på fjorden.

01.20

Vi har nå beveget oss over på Vestlandet og viser en person som jobber i
verftsindustrien. Han bygger en oljeplattform som vi også ser i neste
bilde. Dette viser en typisk næringsvei på Vestlandet, samtidig som det
kan understrekes at mye av Norges velstand kommer fra oljen.

Til slutt viser vi en typisk nordnorsk sekvens med en fiskebåt, etterfulgt
01.30

av sløying av fisk i et industrielt fiskemottak.
Denne filmen er en typisk visuell kanon som skal kunne presentere
brukeren for nye og viktige bilder.

