
S
t
o
r
y
l
i
n
e
 
c
o
-
w
r
i
t
e
r
:
T
r
i
n
e
 
D
a
m
 
O
t
t
o
s
e
n

SCENE #8: “Sort/ Hvid” 

Hovedkarakter: Lars Munck. Mand. 30 år. Storyboard-
tegner. Retro - 30ʼer stil. Lidt af en drømmer.
Motivation: To make it in Hollywood.

VOICE-OVER: “Lars tog med 
sin vintage-ven Seth til 
den længe ventede L.A.-
fi lmfestival. I dag skulle 
de høre en paneldebat om 
politiske fi lm med noget på 
hjerte. Lidt af en sjælden 
fi sk i Hollywoods farvand. 
Da de kom til Westwood, 
blev de mødt med synet af 
stjerner på røde løbere og 
glubske stjernekiggere bag 
politi-afspærringer”.

POLITIMAND: “Sir!, I kan ikke komme igennem her. 
Det er et VIP-arrangement. Jeg må bede jer om at 
gå uden om kvarteret”.

BILLET-SÆLGER: “Welcome! Er I ... skuespil-
lere? Journalister???  LARS: “Øh, nej, vi 
skal bare ha to almindelige billetter”. BIL-
LETSÆLGER: “Oh ... Jamen så er der udsolgt. 
Men I må godt stå ude i siden”.

FAN: “Du er så sej, vi mødtes sidste måned 
i en boghandel, remember me? Foto?”.
LARS: “Værsgoʼ sir, tak for en god debat”.

PUBLIKUM: “Hi, my name is Donald. Først vil jeg 
lige sige, at jeg er en stor fan af jeres arbejde 
(klapsalve). Mit spørgsmål er: Har panelet et godt 
råd til, hvordan man realiserer sit projekt?”.

VOICE-OVER: “Lars skyldte vist Seth en øl for hans 
idé. Metoden havde lige dét ekstra, der skulle til
for at blive husket blandt horden af stjernekiggere”.

VOICE-OVER: “Debatten foregik ved ʻThe W Hotelʼ, og 
var en såkaldt ʻpoolside-chatʼ. Lars og Seth hal-
sede af sted for at nå det...”. LYD: Blitz. Skrigende 
fans. Brummende transformer-robot. 

PANEL: “Thank you, Donald. Mit råd er: Gennemarbejd dit 
projekt til perfektion, sørg for, at fi lmen har lige dét 
ekstra, for du har kun én chance over for producenterne”.

SETH: “Har du tænkt dig at give ham den?”.
LARS: “Hm ... Det var egentlig til den avis, jeg
arbejder for, men ... Jo, det var måske en god idé?”.


