Guldrullegala
Ett filmiskt äventyr som sätter framtiden i fokus

I Guldrullegalans filmiska äventyr så får ni vara filmstjärnor för en dag, tävla
och gå på Guldrullegalans festbankett med prisutdelning. Där har de tävlande
lagen chans att ta hem den åtråvärda Guldrullestatyetten!
Guldrullegalan kommer att inspirera er, ge mod och vara en injektion till nya
idéer och ansträngningar som sammansvetsar och för ert företag framåt.

I GULDRULLEGALAN ingår alltid:

Reklamfilm om er

• Aktivitetsledare med bakgrund inom
professionell filmning
• Filmkameror och stativ
• Instruktionshäfte
• Rekvisitalåda till varje lag

Med enkla videokameror och lite rekvisita
ska ni lagvis skapa en reklamfilm om ert
företag, en produkt eller tjänst.
Under filmuppdragets genomgång får ni
träffa professionella reklamfilmsmakare som
ger lite starthjälp med reklamtänk och tips,
hur ni skriver storyboard, bildspråk och
kamerateknik.

Tekniken är mycket enkel och det krävs
inga som helst förkunskaper inom filmning för att vara med på Guldrullegalan.
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Alla scener spelas sedan in i kronologisk
följd till en färdig film på cirka en minut.
Här görs ingen efterredigering.

Juryn och Nomineringar
Då bidragen är klara tar juryn vid. De gör
en bedömning, rangordnar och nominerar
era alster för flera olika kategoripris, bl a
bästa manus, rollprestation och kanske
värsta filmtabben.

Det är idéstyrka, personligt uttryck,
kommunikativ talang och samarbete i
produktionen som kommer vaska fram en
Guldrullevinnare. Det händer att det även
delas ut något extra pris för någon särskilt
förtjänstfull insats.

Galakväll
De färdiga filmerna visas upp under klang
och jubel vid er gemensamma middagsbankett. Vi kan på förhand garantera massor av
skratt och applåder.
På oskarsmanér delas sedan priser ut i
förseglade kuvert, gärna med någon från er
som bi-presentatör. Om rätt bidrag vann, ja
det får ni diskutera på efterfesten.
Tävlingstid: 2,5 timme
Pris: Begär offert

