Filmcrew
Bli med både foran og bak kamera. Sammen lager vi en reklameﬁlm, parodi eller
tenker oss 50 år frem i tid.!
Vi stiller med kamera, rekvisitter og tilslutt hjelp til å
redigere råﬁlmen. Utrolig morsomt å se hvordan dette
engasjerer og ikke minst hvordan alle deltar på ulike
måter. Visning av ﬁlmene samme kveld, så er
underholdning til middagen i boks, en garantert
suksess!!
Ved å dele inn i mindre grupper på 6-8 personer, kan vi
sørge for at mange blir engasjert både som skuespiller,
kameramann, regissør eller kostymeansvarlig. Her
jobber man virkelig sammen på en morsom og annerledes
måte enn hva man er vant til. Humor, samarbeid og
kreativitet når nye høyder.
Praktisk!

Utstyr og sikkerhet!

Suksesskriterier!

Antall deltagere: 10-40 pers!

Digitale videokamera!

Antall per gruppe: 5-10 pers!

Rekvisitter av ulike slag!

Årstid: Helårs!

!

Vår suksesskriterier ligger i å
engasjere deltakerne på
forskjellige måter, hvor
samarbeid, kreativitet og
utfoldelse er viktige.!

Varighet: 2-5 timer!
Annet: Vi står for redigering og
effekter og hjelp til med hvordan
ﬁlmen kan bygges opp.!

Teambuilding på sitt beste
hvor man må by på seg selv,
være kreativ, og hvor man får
tilbake det man gir.!

!
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Filmstjerne for en dag
Vi kan lage ﬁlmer med følgende temaer:
Reklameﬁlm for en kampanje eller
produkt. Her er det gjort mange
forskjellige vinklinger, humor,
ironi, parodi osv.!
Hvor er vi som bedrift om
50 år?
Innovasjon- nye
utfordinger trenger nye
løsninger.!
Parodi, vi bytter roller og
spiller hverandre!

Eksotiske steder!
Vi kjenner til perlene i
skjærgården som setter
den perfekte rammen for
ditt arrangement.

Her er det bare fantasien
som setter grenser.. !
Ta gjerne kontakt dersom
du lurer på noe, i
forbindelse med våre
aktiviteter.!

Filmcrew!
Vi stiller alltid med kamera, rekvisitter og utstyr til å redigere. !
Fellesvisning på kvelden når ﬁlmene er ferdige. DVD med
ferdig ﬁlm ettersendes.!

After Action!
God mat er viktig for et
vellykket arrangement. Vi
kan lage for eller med
dere, nydelig mat basert
på dagens råvarer.!
Egen meny sendes på
forespørsel.
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