STUDIEORLOV: KONPECT FOR OG IMPLEMERING AF
TED-INSPIRERET YOUTUBE-KANAL
I efteråret 2020 havde jeg studieorlov for at udarbejde et koncept for en dansk, kirkelig
YouTube-kanal inspireret af den internationale formidlings- og læringskanal, TED Talks.
YouTube-kanalen – TEO Talks – gik i luften i november 2021 med fire pilotoptagelser.
Målsætning er at optage TEO Talks 3-4 gange årligt, så der udgives en TEO Talks månedligt
fra januar 2022. Jeg er tovholder og primusmotor på TEO Talks.
TEO Talks skal formidle tanker, temaer, ideer, engagement og beretninger om kirke, tro
og kristendom – fagligt og sagligt, men i en pædagogisk, engageret og tilgængelig form,
der er forståelig for menigmand. Altså en slags teologi for lægfolk.
TEO Talks er et selvstændigt initiativ, men ligger i regi af Folkekirken på Frederiksberg.
Kanalen henvender sig til alle og har altså ikke noget 'Frederiksbergstempel'.

REFERENCER
www.teotalks.dk (forwarder til YouTube-kanalen)
www.facebook.com/teotalksdanmark (PR-side for TEO Talks)

MÅLGRUPPE
TEO Talks er ikke et forsøg på at erstatte det klassiske foredrag i kirken, der har sin egen
form. TEO Talks skal noget nyt og andet, nemlig:
1) Nå ud til en bred befolkningsgruppe, som vi i kirken ellers aldrig møder.
2) Nå de af kirkens medlemmer, som vi ikke rigtig kommer i dialog med, fordi samtalen og
dialogen med dem er fraværende, kortvarig eller temporær (eksempelvis dåbsforældre,
konfirmandforældre, forældre ved børnegudstjenester, pårørende, yngre voksne, den
anonyme kirkegænger ved kirkekaffen ... etc.).
Med andre ord: TEO Talks er et bidrag til at få tro og kristendom ud over rampen - ud til
folk. TEO Talks har noget på hjertet.

INSPIRATION
Som navnet antyder, er TEO Talks er inspireret af den amerikanske nonprofit
organisation, TED (www.ted.com). Organisationen producerer og faciliterer de såkaldte
TED Talks: ’videoforedrag’ om en lang række forskellige emner præsenteret foran et
publikum af dygtige og engagerede formidlere. Folk med "noget på hjertet".

RAMME
•

15 min. talk/formidling foran et lille, indbudt publikum

•

Det er muligt at støtte sig til noter/talekort, men det er vigtigt, at talk'en ikke har
foredragsform

•

Der vil være en skærm, som kan bruges til visuelle præsentationer undervejs, men
det er vigtigt, at talk'en ikke er båret af PowerPoints e.lign.

•

Der vil være opsat to stationære kameraer + kamera på publikum

•

Talk'en optages i ét take

•

Optagelserne finder pt. sted i Flintholm Kirke på Frederiksberg

KONTAKT
Peter Kristian Friis
pesf@km.dk | 3029 8434
Præst i Flintholm Kirke på Frederiksberg og fotograf.

