
Lektor Uffe Troelsen (siddende loran apparatet) og Ulrik Bache (til højre) skal stå til rådighed
med gode råd til video-værkstedets brugere. Her ses de sammen med Tonny Andersen (til venstre)
og Carl Johan Madsen fra TV Syds Støtteforening under åbningen af det omrejsende videoværk-
sted på statsskolen sidste sommer. (Arkivfoto: Lars Juul)Horsens	 får et
videoværksted
Statsskolen ramme om det første af sin art i amtet

Horsens Myer hjem-
sted for det første, faste
video-værksted i Vejle
amt. Det ligger fast, ef-
ter at Horsens Stats-
skole har fået tilsagn
om penge nok til at an-
skaffe udstyret.

- Vi er nu oppe pa tilsagn for
sammenlagt 112.500 kr., og vi
kan købe et brugt anIæg for
110.000 kr. Men derudover
har vi endda tre kontakter,
som kan bringe tilsagnene
helt op pa 150.000 kr. Lykkes
det, bliver vi i stand til at købe
et nyt anlæg,siger Lars
Bjør-neboe, der er rektor pa gym-
nasiet.

Bidragene kommer fra TV
Syds Støtteforening,
Ingeniørhøjskolen, Bygholm Land-
brugsskole, Sct. Ibs skole, Fa-
milien Hede Nielsens fond,
Vejle amt samt statsskolen
selv, og det er tanken, at bi-
dragyderne i fæIlesskab skal
sta for fordelingen af timerne
i det nye værksted.

Video-værkstedet skal stå
pa Horsens Statsskole, og gar
alt efter planen, vil det vre
klar til brug i løbet af

efteråret, spar Lars Bjørneboe.
- Jeg er virkelig glad for de

bidrag, der er kommet, siger
rektoren, som heller ikke kan
sige sig fri for at vre lidt
overrasket over, at det er lyk-
kedes at skaffe alle pengene.

Gammelt ønske
'Tilsagnene betyder, at sko-
len far et gammelt ønske op-
fyldt.
Sâledes var statsskolen fra
maj til december sidste ar det
første hjemsted for et nyt, om-
rejsende video-vrksted i Vej-
le amt.

- Video-værkstedet var i
konstant brug hele tiden. Der-
for var det indlysende, at der
matte gores et eller andet for
at skaffe et fast anlæg af til-
svarende professionel stan-
dard i Horsens, fortæller Lars
Bjørneboe.

- Det sidste var netop me-
ningen med forsøget. Sa man
kan i hvert tilfælde sige, at der
kom noget ud af det, tilfojer
han.

Planerne gar i retning af at
købe netop det som var
udstationeret i Horsens sidste
år. Men det kan ændre sig,
hvis det lykkes statsskolen at
skaffe flere penge.

Værkstedet kommer til at
rumme apparater, som kan

redigere film, der er indspillet
med VHS- eller Super-VHS-
systemet, og det vil ikke blot
vre åbent for dem, der har
spyttet i bøssen.

- De ledige timer, vel især
om aftenen, vil sta gratis til
rådighed for alle, som har ta-
get kørekort til anlgget,
fortller rektoren.

Det betyder blandt andet, at
horsensianerne igen far mu-
lighed for at komme og redige-
re de film, de har optaget
hjemme. Det kunne blandt
andet tænkes, at nogle har en
sølvbryllupsfilm liggende,
som trnger til at blive redi-
geret, for den egner sig til at
blive vist for andre.

I den forbindelse regner
Lars Bjørneboe med, at der vil
blive en rkke nye kurser i
brugen af videovrkstedet, sa
flere kan fa kørekort til alle
knapperne. De vil blive ledet
af lektor Uffe Troelsen, stats-
skolen, og freelance-fotograf
Ulrik Bache, der ogsa skal stå
til rådighed som en slags kon-
sulenter for værkstedets bru-
gere.

Desuden er det tanken, at
statsskolen skal bruge udsty-
ret til eksamensopgaver i fa-
get film- og tv-kundskab. (ja-
la)
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