VOICE-OVER: “Lars var
nu tilbage i Hollywood. Runde to var sat
i gang. Lars var fast
besluttet på, at der nu
skulle skrues op for
tempoet. Nu havde han
fået en fornemmelse af,
hvordan branchen
var sat sammen,
så nu måtte han
gøre alt for at
få foden ind af
døren. Men
hvordan?”.
SCENE #11: “Runde 2”
Hovedkarakter: Lars Munck. Mand. 30 år. Storyboard-tegner. Retro - 30ʼer stil. Lidt af en
drømmer. Motivation: To make it in Hollywood.

Storyline co-writer: Trine Dam Ottosen

VOICE-OVER: “Lars kendte Emil fra ﬁlmbranchen i DK,
og Emil var lige kommet til Hollywood, for at forfølge agent-drømmen. Så de mødtes til en 4-stjernet
frokost på Emils hotel til en snak om drømme”.

VOICE-OVER: “Emil var en ambitøs leopard i dansk ﬁlm
men helt ny i Hollywood. De kom rigtig godt ud af det
med hinanden. Lars fortalte Emil om sine oplevelser og
erkendelser indtil nu. Og Emil delte også ud af sine”.

EMIL: “Første skridt er at få en agent, som du har,
og det er fedt. Men for at agenterne kan ﬁnde et
job til dig, bliver man nødt til at være et navn i
branchen. Du skal sguʼ networke opad!”.

VOICE-OVER: “Emil var tydeligt fascineret af
Hollywoods glam. Men Lars havde erfaret, at
Hollywood også var slumkvarter og at starte fra
bunden, så Lars tog Emil med til downtown.”.

EMIL: “Lars, jeg ved ikke, om jeg kan gøre det.
Starte på nul og æde lort i ﬂere år”. LARS: “Hold nu
kæft, Emil. Stol på drømmen. At komme dertil er jo
den store prøvelse...”.

LARS: “Hollywood er andet end fest og lir. Og ﬁlmbranchen
er, som du siger, et lukket land, man må lirke sig ind i
langsomt. Så må man også tage slummet med”.

VOICE-OVER: “Det havde været et meget inspirerende
møde for dem begge. Lars og Emil havde hver sin facon.
Hver sin business. Men masser at af lære hinanden”.

EMIL: “Held og lykke, Lars. You better start
kiss some ass baby”. LARS: “I lige måde Emil.
And You gotta kiss some ﬂoor, you know?”.

