Reklamefilm
På denne prøvepakke er der 10 reklamefilm. De er udvalgt efter mange kriterier fx:
 Reklamefilm/spots, der kan bruges både til både A- og B-prøven
 Reklamefilm, med kunstnerisk værdi og er langtidsholdbare
 Kampagnespots og reklamer for forskelligartede produkter
 Reklamefilm/spots med crossover-træk
 Reklamefilm/spots med lyriske og narrative træk
 Kendte, skuespillere eller ”almindelige mennesker” medvirker
 Tv-spots, biograf- og viralspots
Det er væsentligt at vide, at der ikke er samme regler for tv-spots sendt på tv-kanaler, der sender
med dansk sendetilladelse og biografreklamefilm. Reglerne er strammere for tv-spots.
Find flere oplysninger herom på nettet.
Ud for reklamen står der et årstal. Det er årstallet for første visning. Da mange tv-reklamer er
langtidsholdbare og har været kostbare at producere, vises de ofte med jævne mellemrum. Evt.
optræder reklamefilmen med aktuelle informationer.
De 10 reklamefilm ligger dels i DVD-kvalitet og dels som Media Player-filer.
For hver reklamefilm er der herunder supplerende oplysninger.
Udover de 10 udvalgte reklamefilm, er der medtaget et kampagnespot fra Mellemfolkeligt
Samvirke (Pumvani slum), tv-reklamespot DSB (Fodbold) og T. Hansen (Tøserockere). De ligger
udelukkende som Windows Media Player-fil til brug i undervisningen. Se sidst i dette dokument.
For at finde frem til Media Player-filerne sættes DVD i DVD-drevet. Gå ind på ”Denne computer”.
Herefter højreklikkes der på DVD-en og derefter klikkes på Åbn.
Media Player-filerne er til brug i undervisningen. Udvalgte reklamefilm kan fx lægges i klassens
mappe og afspilles herfra. Herudover kan relevante prøveoplæg kopieres og sendes til censor.

De 10 reklamefilm
Arla Foods amba: Castello (2008)
Produktionsselskab: McCann Erickson, Tyskland
Reklamefilmen er optaget på et slot i Ungarn.
Komponist: Reinhard Besser
www.castello.dk
Tak til Arla Foods amba og Michael Hein Pilgaard for stor hjælp og opbakning.

Avisen I Undervisningen (AIU): Naboerne (2006)
Produktionsselskab: Moland Film Company A/S
Instruktør: Ole Bornedal
Musik: Komponist: X. Demerliac. Forlag: Upright Music/ Kapagama
Medvirkende: Nicolas Bro og Karoline Munknæs
Tak til Avisen I Undervisningen og Danske Dagblades Forening og Casper C. Rasmussen for stor
hjælp og opbakning.
Læs mere på www.avistid.dk

Ordforklaringer:
Bush (George W. Bush) Amerikansk præsident (2000-2008)
Vestbredden: Område på 5.800 km2 i Mellemøsten, der sammen med Gaza udgør selvstyreområdet,
som styres af den palæstinensiske selvstyremyndighed.
Koffie Anan: Forhenværende Generalsekretær for FN (1997-2007)
Tibet: Region i Centralasien og hjem for det tibetanske folk. Tibet blev I 1950 en del af
Folkerepublikken Kina.

Dansk Flygtningehjælp: Tænk hvis Danmark (2007)
Reklamen er en biografreklame, der blev vist op til Afrikaindsamlingen i november 2007.
Produktionsselskab Far From Hollywood APS
Producer: Per Dreyer
Musik: Bjørn Vidø
Dansk Flygtningehjælps hjemmeside: www.flygtning.dk
Filmen lå på nettet og blev vist i næsten alle danske biografer op til Landsindsamlingen i november
2007.
Tak til Dansk Flygtningehjælp, Jens Engedal og Christiern Topsøe-Jensen for hjælp og opbakning.
Filmen ligger på Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=5C2HuI7tL_w

Dong Energy: Bolden (2005)
Dong har venligst stillet reklame-spottet til rådighed for dette udskolingsmateriale.
Tak til Dong Energy og Morten Kidal for stor hjælp og opbakning.

DR-licenskampagner: Forældremødet (2007-2008)
DR-Licenskampagner har venligst stillet spottet ”Forældremødet” til rådighed.
Tak til Alex Sørensen for hjælp til projektet.

DSB: Drømmen om luksus (2004)
Medvirkende: Søren Pilmark spiller Bahnsen, og Harry spilles af Søs Egelind.
På http://www.dsb.dk/Om-DSB/DSB-i-medierne/Harry/?gclid=CITdvf2gpZgCFQsh3godlRZenA
er supplerende oplysninger og tv-spots.
DSB har baggrund af min henvendelse venligst stillet reklamespottet til rådig for dette materiale.
Stor tak til Que Song Wu for stor hjælp.

Ferrero – Kinder mælkesnitte (2008)
Produktionsselskab: Moland Film Company A/S
Musik: Uddrag fra ”Svanesøen”: "Danse Générale(tempo di valse)/ P.I Tchaikovsky
Indspilning: Swan Lake; Opus 20 Orchestra of the Mariinsky Theatre, Sct. Petersburg/ Valery
Gergiev(okt. 2007)
Musik: Upright
Medvirkende bl.a. Alexander Kølpin, dansk instruktør og skuespiller, tidligere balletdanser.
Tak til Carl Lehmann, Ferrero Scandinavia og Casper C. Rasmussen for stor hjælp og opbakning.

Medierådet for Børn og Unge og KlickSafe: Hvor er Klaus? (2006)
Tak til Medierådet for Børn og Unge, Gry Hasselbach og Stephanie Kutscher og Klicksafe,
Ludwigshafen, Tyskland
Læs evt. mere på: http://www.it-borger.dk/

Royal Unibrew: (Faxe Kondi) Tog (2004)
Produktionsselskab: Kunde
Unibrew har på baggrund af min henvendelse venligst stillet reklamespottet til rådighed.
På reklamen medvirker Josephine Touray og Kasper Hvidt. De har, via Louise Dreisig og Dansk
Håndboldforbund, ligeledes givet deres tilladelse brug af reklamespottet.
Tak til Christian Malling, Royal Unibrew og produktionsselskabet Kunde for hjælp og opbakning.

T. Hansen: Trafikprop (2006)
Reklamefilmen har været vist på tv og i biografen.
Tak til T. Hansen for stor hjælp og opbakning til projektet.
Flere spots og mere om T. Hansen på www.thansen.dk

Spot som Windows Media Player-fil – kun til brug i
undervisningen
Mellemfolkeligt Samvirke: Pumwani slum (2006)
Producent/afsender: Peter Bischoff, Keep Looking Production / Mellemfolkeligt Samvirke
Tv-spottet blev sendt både i denne version og en længere version op til indsamlingen i 2006 til
fordel for Pumwanis beboere.
Den lange version og de korte versioner blev lagt på DVD og sendt til interesserede. Den korte
version (den, der er her i materialet) blev distribueret via web og mails (viral markedsføring).
Underlægningsmusikken er ren musikunderlægning. Det er såkaldt Kapuk-musik, produceret
direkte i slumbyen Pumwani under inspiration af bl.a. amerikansk rap af unge rappere.

DSB: Foldbold (2005)
Medvirkende: Søren Pilmark spiller Bahnsen, og Harry spilles af Søs Egelind. Herudover medvirker
adskillige fodboldspillere. et
På http://www.dsb.dk/Om-DSB/DSB-i-medierne/Harry/?gclid=CITdvf2gpZgCFQsh3godlRZenA
er supplerende oplysninger og tv-spots.

