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Begrunnelse for valg av tema 
Muligheten som dukket opp 
Jeg ble inspirert til å lage musikkvideo av min venn Joel sin sang Friends. Jeg har kjent Joel i 6 år og 
jeg har spilt med han like lenge. I 2019 spilte Joel inn sangen Friends i studio og jeg fikk å være med 
på innspillingen som trommeslager. Når denne fordypningsoppgaven kom var dette en god ide til å 
utnytte muligheten for å lage en musikkvideo til sangen.  

Hvorfor formatet musikkvideo? 
Musikkvideo sjangeren gir muligheten til å sette bilde til budskapet og uttrykke følelsene til sangen 
og artisten. I musikkvideoer er det ingen begrensninger når det kommer til kreativitet og derfor ble 
jeg inspirert til å sette bilde på en sang.  



Musikkvideo  20–MED-05 

3 
 

Beskrivelse av arbeidsprosessen 
Fra ide til handling 
Rent praktisk ville jeg frem artisten Joel. I denne musikkvideoen tenkte jeg det var best å blande 
musikkvideo-sjangrene: performance og historiefortelling. Billedmessig tenkte jeg å utrykke dette på 
to forskjellige måter. Artistens sang ønsket  jeg å filme med mye farger og kontraster. 
Teksttolkningen og historien i sangen er om Joel sin opplevelse da hans gode venninne ble mere 
borte fra han etter at hun fikk kjæreste, noe som gjorde det vanskelig for han siden venninnen 
betydde så mye for han. Jeg tenkte å vise historien og følelsene til artisten ved å bruke dusere lys og 
mindre kontraster for å få fram det melankolske, ensomheten og det triste. En tilfeldighet som ble 
utnyttet som et virkemiddel, nemlig at artisten klippet håret underveis i perioden filmingen foregikk, 
gjorde at jeg kunne understreke forskjellene mellom performance og historie fortelling på en 
tydeligere måte. Senere i filmen tenkte jeg å gjøre det negative og dystre om til fargerikt og positivt 
ved at performance og historiedelene møtes.  

Lokasjoner 
Vi brukte flere lokasjoner i Oslo. Solskinnsscenene ble filmet på Rådhuskaia foran Rådhuset og på 
paviljongen ved Birkelunden på Grünerløkka. De mørke scenene ble filmet i overskyet vær på toppen 
av industribygget Mølleparken 4, innendørsscenene er også filmet der.  

Filming 
Utsyr 
I denne filmen brukte jeg et Sony PXW-FS7 Mark II 4K kamera sammen med en skjerm som viste meg 
bilde direkte. For å lage synkronisering til musikken brukte jeg et par Bluetooth høyttalere som spilte 
av sangen under filmingen. I et par av klippene brukte jeg et stativ for å ha et stødig bilde, blant 
annet i det klippet hvor jeg masket inn artisten tre steder i bildet. Når det kommer til redigering, 
brukte jeg Adobe Premiere Pro og Epidemicsound for å legge inn bakgrunnslyd i starten.  

Filmatiske uttrykk 
Sangens format gjør at man må tenke litt klassisk med bildesettingen, derfor prøvde jeg med på 
rolige bilder for å underbygge stilen og artisten i seg selv har en del bevegelser som han gjør 
underveis i videoen, derfor bestemte jeg meg for å ikke bevege så mye på kameraet med la artisten 
ta for seg det meste av bevegelsene. I performance delen har jeg filmet artisten med undervinkel for 
å få han til å virke dominant for å vise at han har mestret følelsesprosessen sin. Jeg filmet naturlige 
farger og nøytral hvitbalanse for å få frem naturlige farger og en varm stemning ved hjelp av solen 
som skinner og den blå himmelen. Jeg filmet scenen ved rådhuset håndholdt og scenen ved 
paviljongen med stativ. I historiedelen som viser følelsene Joel gikk gjennom, budskapet som han 
synger om, brukte jeg verken over eller undervinkel, men jeg forsøkte å filme i samme høyde som 
objektet for å få det til å virke som han er alene. I historie delen har jeg filmet i SLOG for å få grå 
toner i bildet og mindre kontrast for å skape en mørkere stemning i starten av filmen. Jeg filmet 
mesteparten av historiedelen med håndholdt kamera og scenen der han sitter på benken med stativ.  

Etterarbeid 
I starten gjorde jeg et grovklipp av hele videoen for å synke klippen opp mot musikk og lage 
grunnstrukturen og formen på musikkvideoen. Senere tenkte jeg å bytte mellom historie og 
perfomancedelene gjennom hele videoen. I en scene prøvde jeg å vise at artisten ser ned på seg selv 
ved å sitte tre forskjellige steder på en benk hvor den ene sitter i front og to andre sitter over 
skuldrene på hver sin side og «ser ned på seg selv». Her måtte jeg maske ut tre forskjellige klipp og 
sette det sammen til et klipp. Dette gjorde jeg ved å markere hva jeg ville ha av forskjellige klipp og 
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sette det inn i et hovedklipp. Etter første gjennomkjøring kjentes starten for brå, jeg valgte derfor å 
legge  inn bylyd helt i begynnelsen for å skape en interessant intro.Til slutt fargekorrigerte jeg 
videoen og prøvde å skape en forskjell mellom de mørke klippene og lyse klippene uten at man skulle 
legge noe særlig merke til det.  

Refleksjon over prosess og produkt 
Innhold og aktualitet med tanke på tiden vi er i 
Teksten kan også tolkes og brukes i tiden vi er i nå. Sangen som inneholder ønske om venner og 
verdien av å være sammen med andre har i denne tiden i pandemien blitt ganske tydelig for de fleste 
og gjør seg selv ganske aktuell. Jeg synes det fungerte bra å vise artisten alene i en mørk stemning og 
formidle følelsene i budskapet på denne måten. Det er med en liten ironi av at han synger om venner  
uten at det er venner til stede eller at noen av de deltar i filmen. Nettopp for å understreke behovet 
for venner i denne ensomme tiden. 

Klarte jeg å holde videoen interessant?  
I bildebruken synes jeg at det fungerte å hoppe mellom historie og performancedelene fordi jeg 
klippet historiedelene til det artisten synger. Senere i videoen sveiset jeg sammen historie og 
performancedelen ved at artisten kaster jakka vekk som skal symbolisere at han kaster fra seg 
tungheten og går videre. Etter dette så kommer en vending inn og det er en lysere sinnsstemning og 
mere positivt, noe som kan vekke interessen for seeren enda mer med overgangen til gitarsolo og 
siste refreng. Ut fra det fra det jeg har beskrevet her tror jeg målet om å holde videoen interessant er 
nådd.            

 

 
 


