
Medföljandeprogram

Fredag 1 februari 2019 
Stockholm



AVGÅNG BUSS
Från Clarion Hotel Stockholm tar vi oss till MRFs kansli på   
Karlavägen 14A.

KAFFE 
Vi börjar dagen med fika och får en introduktion av Filmskaparna. 

FILMSKAPANDE
Lagen delas in, kommer på en idé på ett bestämt tema/fokus, 
skriver manus och spelar in filmen.

DEADLINE 
Dags att lämna in det filmade materialet och manus. 

LUNCH
Efter allt skapande är det dags för lunch. En kort uppfriskande promenad och 
något gott att äta och dricka.

ÅTER TILL HOTELLET
Vi blir hämtade med buss som tar oss tillbaka till Clarion Hotel 
Stockholm via city och Sergels torg om någon vill hoppa av där.
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ProgramSKAPA REKLAMFILM MED FILMSKAPARNA

Pris per person (exkl. moms); MRF-medlem 800 kr, ej medlem 950 kr.  
Begränsat antal platser. 

Anmälan senast 1/12 2019. Boka här: www.mrf-bokning.se 

Varje lag tilldelas en väska innehållande filmkamera, mikrofon, stativ, filmklappa, 
manushäfte och rolig rekvisita. Ingen rekvisita är den andre lik vilket ger en stor 
variation på reklamfilmerna. 

Ni börjar med att konstruera en story/handling för reklamfilmen. På ca 45 minuter 
skriver ni ett manus med innehållande scener. Ni kommer överens om vem som är 
kameraman, ljudansvarig, skådespelare o s v.  Oavsett om du är väldigt utåtriktad 
och tycker om att agera eller vill ha en mer tillbakalutad roll så finns det något som 
passar alla. Det här är fantastiskt roligt! 

Sedan är det dags för filminspelning. Hitta den perfekta miljön för just er reklamfilm. 
Utomhus eller inomhus. Inom två timmar ska lagen vara återsamlade för inlämning 
av filmat material.  
 
Under eftermiddagen redigerar Filmskaparna filmerna med musik, övergångar och 
effekter.  
 
Premiärvisning av utvald film sker på kvällens bankettmiddag till jubel,  
skratt och applåder.

Vid frågor kontakta Christine Öiangen, kiki@mrf.se eller 08-701 63 27

VÄLKOMNA!

I Filmskaparna gäller det att, uppdelade i team, skapa en reklam-
film. Ni tar fram en idé, skriver manus, filmar och skådespelar. Som 
stöd finns proffsiga ledare tillhands. Ni har 0 kr i budget och bara ett 
par timmar innan deadline… Låt kreativiteten flöda!




