Til Hestens Værns kommende Brandfilm
“Sammen passer vi på hestene”
søger vi personer i alle aldre, som har lyst til
at være med i optagelserne!
Northly Film og Hestens Værn søger i samarbejde med NIVO, medvirkende
til en kampagnefilm for Hestens Værn.
Filmen skal sætte et positivt fokus på emnet om god dyrevelfærd i
hesteverden og fortælle budskabet om, at vi alle gør det bedste for vores
heste.
Derudover skal filmen hjælpe med at udbrede kendskabet til Hestens Værn
som en organisation, der kæmper for hestens ve og vel, og som samarbejder
med alle hestemennesker derude.

Der vil være mulighed for at deltage på følgende 2 måder:

PORTRÆTTER

HJEMMEOPTAGELSER

Du møder op med din hest på en location på Sjælland til et par timers optagelse.
Dig og din hest skal være cool med at blive filmet, og hesten skal gerne være rolig
ift. lys og kamera. Der stilles ikke krav til, at du skal fremstå professionelt eller
‘dygtig’ - vi vil gerne vise diversiteten i de hesteejere, der er derude.

Vi søger også private hjemmeoptagelser fra en masse hesteejere (børn, unge
og voksne) optaget på telefonen fra stalden, på folden, anywhere med deres
heste.

Optagelserne skal portrættere forskellige mennesker - hesteejere - og deres
heste - der kigger direkte i/taler i statements til kameraet/seeren, med en
'coolness' og alvor. Gennem de forskellige personligheder/udsagn sikrer vi
diversitet og autenticitet.

Send meget gerne en mail til os, hvis du ønsker at dele de optagelser, som
du ville have vist dine følgere på instagram - helt autentiske/hverdags snaps
af dig og din hest- vi skal nok guide dig i, hvordan du laver nogle små skarpe
klip, som kan bruges i den endelige film.

Hvis dette lyder interessant for dig, så send en mail til os med billeder af dig selv
og din hest. Vi vil vende tilbage til dig med mere information omkring praktik lft.
optagelserne, såfremt din case bliver udvalgt.
Eksempler på, hvad vi søger: En dreng og hans pony - en mor, hendes barn og deres hest - den
dygtige og erfaren rytter med kvalitetsudstyret i orden - ham der bare godt kan lide heste, fordi de gør
nytte på hans marker - ham der ridder stævner - hende som lige har fået sin første hest, og hvis drøm
er gået i opfyldelse - ham der springer - parret der har opdræt - dem der går til væddeløb - dem der
elsker dressur - dem der bare har en hest - Etc.

Kontakt os på
joan@northly.dk

