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Forlaget skriver: Bente Clod, der er uddannet manuskriptforfatter fra Filmskolen, giver praktisk vejledning i,
hvordan man bygger et manuskript op fra grunden til en visuel handling. Bogen styrer læseren igennem
skriveprocessen, så man ender med et færdigt filmmanuskript. Forfatteren giver et væld af trin for trin

opgaver, der skærper forfatterens blik på sin tekst, evnen til at visualisere og muligheden for at forbedre de
håndværksmæssige færdigheder.

Bente Clod (f. 1946) er en dansk forfatter, digter, underviser og debattør. Hun debuterede med "Det
autoriserede danske samleje og andre nærkampe" i 1976, med digte, prosastykker og artikler om kvindekamp
og kønsroller. Romandebuten fik hun året efter med den selvbiografiske "Brud". Sidenhen er fulgt mange
bøger. Bente Clod vil belyse det underbelyste og synliggøre kvindens situation i dag og før i tiden. Hun har
også gjort en stor indsats for kunstneres vilkår. Foruden sit forfattervirke har Bente Clod mange års erfaring

inden for skriveundervisning og musikpædagogik.

Bente Clod fik Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat i 1983, senere modtog hun Edith Rode-legatet, Kate
Fleron-legatet og i 2009 Ragna Sidén-legatet. Blev i 1981 indstillet til den fornemme Nordisk Råds

Litteraturpris og modtog Kulturministeriets Børnebogspris i 2002 for trilogien "Englekraft".

"Skriv en film er stærkt handlingsanvisende hele vejen igennem. Fra visualiseringsøvelserne i første del
bevæger den sig videre i sceniske konstruktioner og fører langsomt læseren ind i berettermodellens

forskellige stadier, og følger hele projektet til dørs indtil den sidste gennemskrivning. (...) mange af metodens
grundspørgsmål kan bruges til at få sit projekt på ret køl igen, hvis det for alvor er ved at kuldsejle. Alene
bogens omfattende checkliste i forhold til persontegning, ville løfte kvaliteten og troværdigheden i mange
danske fiktionsfilm, hvis den blev taget i anvendelse, inden den sidste hånd blev lagt på værket." - Henrik

Vesterberg, Politiken

"Billedsansen opøves, og man udfordres konstant til at tænke i billeder frem for i ord. Det er tydeligt, at
forfatteren selv er skabende og igennem kurser har haft en bunke elever at afprøve sine opgaver på." - Anja

Hitz, Ekstra Bladet
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