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LOGLINE

Tom (12) lengter etter sin avdøde far og finner en midlertidig erstatning i en tysk 
soldat på slutten av krigen.

SYNOPSIS

Norge, julen 1945. Tom (12) har mistet sin far til krigen, og er i ferd med å miste 
sin mor til sorgen etter faren.
Filmen starter med Tom som henger opp noen gamle noter i et falleferdig skur. Han 
kommer tilbake og hører at notene blir spilt av Klaus, en ung tysk soldat. Tom ser 
forbi uniformen i sin fascinasjon for musikken. Han fortsetter å komme tilbake, og 
de utvikler et vennskap.
Kvelden før julaften kommer Tom hjem og ser sin mor oppløst i tårer mens hun 
stryker farens gamle dress. Tom får en idé og sniker med seg dressen til Klaus.
På julaften ankommer Tom med Klaus, oppkledd i sin døde fars dress. Reidun ser 
han for første gang, og det er som om hun ser mannen sin i live igjen. Tom prøver 
å gjenskape julaften slik den var da faren hans var i live, men kvelden utvikler seg 
til å bli noe annet.
Reidun har motsatt reaksjon enn hva Tom håpet på og kvelden blir ødelagt. Tom 
gjør alt han kan for å få både henne og Klaus til å komme tilbake, men planen hans 
raknet og hans tidligere fasade om at alt er bra knuser i tusen biter. Han ender opp 
alene i et raseriutbrudd og blir konfrontert med sine egne undertrykte følelser.  
Tom må innse at han ikke kan fikse moren sin sorg, og blir tvunget til å ta tak i sin 
egen. Gjennom å miste både sin mor og Klaus må Tom lære å gi slipp på fantasien 
av hva som burde vært, for så å se virkeligheten av hva som virkelig er. Kun når 
han gir slipp på fasaden om en annen virkelighet vil han kunne gå videre fra tapet 
av sin far, sammen med sin mor.
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1 EXT SKUR

Day1/8 Tom står på utsiden av et slitent, falleferdig skur. Han kikker inn i skuret gjennom en åpning.
1

1pgs

Scenes:Sheet #:

1:00
Est. Time 

2 INT SKUR

Day1/8 Tom kommer inn i skuret og fester et noteark til en av søylene i rommet
1

2pgs

Scenes:Sheet #:

2:00
Est. Time 

5 EXT SKUR

Day1/8 Tom spionerer på Klaus som spiller trompet i skuret. 
1, 2

5pgs

Scenes:Sheet #:

2:00
Est. Time 

End of Shooting Day 1 -- 11. januar 2022 -- 3/8 Pages -- Time Estimate: 5:00

8 INT SKUR

Day1 4/8 Tom er i skuret og møter Klaus for første gang. Han spør om Klaus kan spille det samme som han spilte igår. 
1, 2

8pgs

Scenes:Sheet #:

2:00
Est. Time 

12 INT/EXT SKUR

Day4/8 Tom og Klaus sitter på kanten av skuret og prater. 
1, 2

12pgs

Scenes:Sheet #:

2:00
Est. Time 

30 INT/EXT SKUR

Day2/8 Tom går inn i skuret, tar med seg dressen og drar. Notearket blir hengende
1

26pgs

Scenes:Sheet #:

2:00
Est. Time 

End of Shooting Day 2 -- 12. januar 2022 -- 2 2/8 Pages -- Time Estimate: 6:00

11 INT SKUR

Day1 Klaus viser Tom hvordan man spiller trompet
1, 2

11pgs

Scenes:Sheet #:

3:00
Est. Time 

17 INT SKUR

Day7/8 Tom inviterer Klaus hjem til seg på juleaften
1, 2

17pgs

Scenes:Sheet #:

2:30
Est. Time 

28 EXT LANDEVEI

Night6/8 Tom er ute alene i mørket og roper etter Klaus
1

24pgs

Scenes:Sheet #:

2:30
Est. Time 

End of Shooting Day 3 -- 13. januar 2022 -- 2 5/8 Pages -- Time Estimate: 8:00

18 EXT SKUR

Day4/8 Klaus kommer ut av skuret med dressen på. Tom beundrer han. 
1, 2

18pgs

Scenes:Sheet #:

2:00
Est. Time 

3 EXT SNØLANDSKAP

Day4/8 TOM står på ski og faller. Han finner en fallskjermkapsel. 
1

3pgs

Scenes:Sheet #:

2:00
Est. Time 

End of Shooting Day 4 -- 14. januar 2022 -- 1 Pages -- Time Estimate: 4:00

9 EXT SNØLANDSKAP

Day1/8 Tom løper hjemover i den høye snøen. Trompeten spiller fortsatt.
1

9pgs

Scenes:Sheet #:

1:00
Est. Time 

16 EXT SNØLANDSKAP

Day1/8 Tom løper mot skuret. 
1

16pgs

Scenes:Sheet #:

1:00
Est. Time 

31 EXT SNØLANDSKAP

Day2/8 Tom går bortover det hvite landskapet med dressen i hendene. Lyden av en trompet kan såvidt høres i det fjerne. 
1

27pgs

Scenes:Sheet #:

2:30
Est. Time 

End of Shooting Day 5 -- 15. januar 2022 -- 4/8 Pages -- Time Estimate: 4:30

24 INT TOMS HUS, STUE

Night2/8 Klaus står nede og lytter. Han får øye på familiebildet i gangen. 
2

21Bpgs

Scenes:Sheet #:

2:00
Est. Time 

End of Shooting Day 6 -- 17. januar 2022 -- 2/8 Pages -- Time Estimate: 2:00

19 INT TOMS HUS, STUE

Night1 Tom og Klaus kommer inn i stuen. Reidun får sjokk ved synes av Klaus
1, 2, 3

19pgs

Scenes:Sheet #:

2:00
Est. Time 

PRODUKSJONSPLAN

CAST MEMBERS
Tom1.
Klaus2.

Reidun3.

DATO 2021/2022 AKTIVITET

Tirsdag 25. November LÅST STAB OG CAST - SKISSE

Tirsdag 2. november UTSJEKK
AVREISE TIL LOCATION

Onsdag 3. november SKISSE - OPPTAKSDAG 1

Torsdag 4. november SKISSE - OPPTAKSDAG 2
MANUS  UTKAST 3.0

Fredag 5. november INNSJEKK
HJEMREISE

Torsdag 11. november KLIPP LÅST - SKISSE

Onsdag 24. november LYDMIKS LÅST - SKISSE

Fredag 26. november MANUS BA-UTKAST 4.0

Onsdag 1. desember

LÅST TIL BA:
- CAST
- STAB

- LOCATION

Tirsdag 7. desember INNLEVERING AV GREENLIGHT

Onsdag 8. desember SKISSE FERDIGSTILLING
PUBLISERIGN AV PROMO

Tirsdag 14. desember GRENLIGHT GODKJENING

Onsdag 15. desember KOSTYMEPRØVE

Fredag 17. desember MANUS BA-UTKAST 5.0

Torsdag 6. januar LÅST SKYTEMANUS

Fredag 7. januar LÅST SHOTLIST OG INNSPILLINGSPLAN

Mandag 10. januar UTSJEKK
AVREISE TIL LOCATION

11. jan - 23. jan OPPTAK BA

Mandag 24. januar INNSJEKK
HJEMREISE

24. jan - 25. feb KLIPP

28. feb - 7. mars GRADE

28. feb - 11. mars LYDDESIGN

14. mars - 18. mars MIX

TBC ONLINE

Onsdag 15. juni 2022 PREMIERE OG DISTRIBUSJON

FREMDRIFTSPLAN
VINTERSKYGGER



20 INT TOMS HUS, MIDDAGSBORD

Night1 Tom, Reidun og Klaus spiser julemiddag. Reidun tilbyr Klaus mer poteter. 
1, 2, 3

20pgs

Scenes:Sheet #:

3:00
Est. Time 

21 INT TOMS HUS, SOFASTUE

Night1 4/8 Tom, Reidun og Klaus sitter i sofaen og skåler. Klaus spiller en sang på trompet og Reidun blir opprørt. Hun stormer opp på rommet og Tom følger etter. 
1, 2, 3

21Apgs

Scenes:Sheet #:

3:00
Est. Time 

End of Shooting Day 7 -- 18. januar 2022 -- 3 4/8 Pages -- Time Estimate: 8:00

26 INT TOMS HUS, STUE

Night3/8 Tom løper ned og ser at Klaus er borte. Han velter juletreet og er sint
1

21Cpgs

Scenes:Sheet #:

2:00
Est. Time 

22 INT TOMS HUS, TRAPP/GANG

Night3/8 Tom løper opp trappen og prøver å komme seg inn på Reidun sitt soverom
1

22Apgs

Scenes:Sheet #:

1:30
Est. Time 

25 INT TOMS HUS, TRAPP/GANG

Night1/8 Tom banker og skriker utenfor døren til Reidun 
1

22Bpgs

Scenes:Sheet #:

1:30
Est. Time 

23 INT TOMS HUS, SOVEROM

Night1/8 Reidun lener kroppen sin mot soveromsdøren, mens hun hører Tom rope på andre siden av døren. 
3

23Apgs

Scenes:Sheet #:

1:00
Est. Time 

27 INT TOMS HUS, SOVEROM

Night2/8 Reidun reiser seg brått opp, smeller opp døren og skriker ned til Tom i stuen
3

23Bpgs

Scenes:Sheet #:

1:30
Est. Time 

End of Shooting Day 8 -- 19. januar 2022 -- 1 2/8 Pages -- Time Estimate: 7:30

6 EXT TOMS HUS

Day1/8 Tom drar et grantre med seg mot huset. Han spør Reidun om hjelp til å pynte treet. 
1, 3

6pgs

Scenes:Sheet #:

2:00
Est. Time 

32 INT TOMS HUS, STUE

Day2/8 Tom kommer hjem og Reidun har fått opp juletreet med all pynten igjen. De ser på hverandre og smiler. 
1, 3

28pgs

Scenes:Sheet #:

2:30
Est. Time 

13 INT TOMS HUS, TRAPP/GANG

Day2/8 Tom ser Reidun gråte mens hun stryker dressen til faren. 
1, 3

13pgs

Scenes:Sheet #:

2:00
Est. Time 

End of Shooting Day 9 -- 20. januar 2022 -- 5/8 Pages -- Time Estimate: 6:30

15 INT TOMS HUS, STUE

Morning Tom spør Reidun om å invitere en "venn" på juleaften
1, 3

15pgs

Scenes:Sheet #:

3:00
Est. Time 

7 INT TOMS HUS, STUE

Night2/8 Tom pynter juletreet og Reidun sitter ved symaskinen
1, 3

7pgs

Scenes:Sheet #:

2:00
Est. Time 

10 INT TOMS HUS, KJELLER

Night2/8 Tom pynter treet og Reidun spør om han har tatt noteark fra kjelleren. 
1, 3

10pgs

Scenes:Sheet #:

2:00
Est. Time 

End of Shooting Day 10 -- 21. januar 2022 -- 4/8 Pages -- Time Estimate: 7:00

4 INT TOMS HUS, STUE

Day5/8 Tom kommer hjem og viser Reidun fallskjermkapselen. Hun blir oppgitt. 
1, 3

4pgs

Scenes:Sheet #:

2:30
Est. Time 

14 INT TOMS HUS, SOVEROM

Day1/8 Reidun sover og Tom stryker henne over håret
1, 3

14pgs

Scenes:Sheet #:

2:00
Est. Time 

29 INT TOMS HUS, SOVEROM

Night1/8 Tom ligger våken i sengen og hører glass blir tørket opp nedenfra
1

25pgs

Scenes:Sheet #:

1:00
Est. Time 

End of Shooting Day 11 -- 22. januar 2022 -- 7/8 Pages -- Time Estimate: 5:30

Sted Location Adresse Kontaktperson 

TOM & REIDUNS HJEM Paulsrud Gård Paulsrudvegen 10, 2653 Vestre Gausdal Elisabeth Vegerstøl

SKUR Låve på Hafjell Hundersætervegen, 2636 Øyer Arne Nordby 

SNØLANDSKAP Hafjell Øyer Kommune Pellestova Hotell

LOCATIONLISTE
VINTERSKYGGER

Location List

ID & Name Start Finish Total Days Total Pgs.

HAFJELL LANDSKAP 13.jan.2022 15.jan.2022 3 Days Pgs1 6/8

PAULSRUD GÅRD 17.jan.2022 22.jan.2022 6 Days Pgs7

LÅVE HAFJELL 11.jan.2022 14.jan.2022 4 Days Pgs5

Printed on 06.des.2021 at 19:01 Page 1

06.des.2021 Page 1 of 2
18:53 Day Out of Days Report for Cast Members

Day.Month 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01
Day of Week ti on to fr lø sø ma ti on to

Shooting Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Tom SW W W W W W W W
2. Klaus SW W W W W WF
3. Reidun SW W W

Navn Rolle Telelefon nummer Mail

Lars Berge Klaus 975 70 935 lars.hobe@gmail.com

Siri Hallbing Lyngaas Reidun 98887071 sirihl.93@hotmail.com

Gabriel Gunerius Tom Tlf nr. Pappa: 91337575
Tlf nr. Mamma: 986 16 747

post@gunerius.net 
linda@gunerius.net

CASTLISTE
VINTERSKYGGER

Navn Fagfunksjon Telefon nummer Mail

Liv Mathilde Høyer Produsent 99225521 mathildehoyerr@gmail.com

Miriam Sunde Regissør 93243372 Miriam.sunde2212@gmail.com 

Mikkel Atle Strøm Fotograf 41255798 Mikkel@mikkelstrom.media 

Jack Kemble Clarkson Script/DIT 98448785 Jack.kemble1999@gmail.com 
David Lind Engelstad Lyddesign 99341339 david.engelstad92@gmail.com 
Glenn-Vidar Solheim Lyddesign 40853410 gvsolheim@gmail.com 

Silje Baer Inspillingsleder 91773401 siljeabaer@gmail.com

Emmeli Stålesen Koordinator 41654569 emmelico@gmail.com

Astrid Alexandersson B-foto 45845286 astrid.alexandersson93@gmail.com 

Joshua Jacob Lysmester 41674684 josh.bobadilla@gmail.com 
Eline Gundersen Ås Art Director 90884327 elinegundersen@hotmail.com 

Ingrid Mullis Rekvisitør 99151854 ingrid.mullis@hotmail.com
Simone Karlsen Kost og mask 94873548 Simone.hospeskarlsen@gmail.com 

TBC Barneansvarlig
TBC Produksjonsassistent
TBC Produksjonsassistent

Petter Marius Gundersen Komponist  993 09 040 pettermarius@gmail.com

STABSLISTE
VINTERSKYGGER



BUDSJETT

Norsk filminstitutt filmkalkyle v. 8 av 20.03.13 Utskrevet: 04.12.2021 kl.13:39    Side 1 av 2

31 PRODUKSJON Mengde: x Sats: Sum: % Sos. utg. Fradr. MVA:
31-6130 LOCATIONLEIE 16 500 16 500
31-6135 LOCATIONUTSTYR 5 000 5 000
31-9027 FORBRUKSMATERIELL 1 500 1 500
31-9074 MAT V/LOCATIONOPPTAK 15 000 15 000
. SUM 38 000

34 REKVISITTER Mengde: x Sats: Sum: % Sos. utg. Fradr. MVA:
34-6420 KJØP REKVISITTER 2 000 2 000
34-9027 FORBRUKSMATERIELL 500 500
. SUM 2 500

36 KOSTYME Mengde: x Sats: Sum: % Sos. utg. Fradr. MVA:
36-6620 KJØP KOSTYMER 1 000 1 000
. SUM 1 000

37 SMINKE Mengde: x Sats: Sum: % Sos. utg. Fradr. MVA:
37-6720 SMINKEMATERIELL 500 500
. SUM 500

38 FOTO Mengde: x Sats: Sum: % Sos. utg. Fradr. MVA:
38-6810 KAMERAUTSTYR 2 000 2 000
38-6812 OPTIKK 2 000 2 000
. SUM 4 000

40 GRIP Mengde: x Sats: Sum: % Sos. utg. Fradr. MVA:
40-7030 ANNET GRIPUTSTYR 3 000 3 000
. SUM 3 000

42 SKUESPILLERE Mengde: x Sats: Sum: % Sos. utg. Fradr. MVA:
42-2201 ROLLE 1 3 970 3 970 26 1 032
42-2202 ROLLE 2 4 770 4 770 26 1 240
42-2203 ROLLE 3 3 970 3 970 26 1 032
42-4095 SOSIALE UTGIFTER 3 305 <-------'
. SUM 16 015

44 REISER/TRANSPORT Mengde: x Sats: Sum: % Sos. utg. Fradr. MVA:
44-9070 REISEUTGIFTER Se spesifikasjonsark 4 500
44-9081 LEIDE BILER Se spesifikasjonsark 7 000
44-9083 BENSIN/OLJE ETC. 10 000 10 000
44-9084 PARKERING/BOM/FERGER 3 000 3 000
. SUM 24 500

52 KLIPP Mengde: x Sats: Sum: % Sos. utg. Fradr. MVA:
52-8132 HARDDISKER 1 500 1 500
. SUM 1 500

54 MUSIKK Mengde: x Sats: Sum: % Sos. utg. Fradr. MVA:
54-3310 KOMPONIST 5 000 5 000 26 1 300
54-3321 MUSIKERE 3 000 3 000 26 780
54-4095 SOSIALE UTGIFTER 2 080 <-------'
54-9027 FORBRUKSMATERIELL 4 000 4 000
. SUM 14 080



06.12.2021/NORDISK FILM PRODUCTION

PARTNERE Currency NOK STATUS

Høyskolen Kristiania NOK 42 000 Bekreftet

Total NOK 42 000 Bekreftet

INVESTORER Currency NOK STATUS

Front Society AS NOK 10 000 Bekreftet

Corporate Partners AS NOK 20 000 Bekreftet

Retail and Branding AS NOK 20 000 Ønsker samarbeid

Total NOK 50 000 60% Bekreftet

CROWDFUNDING Currency NOK STATUS

Spleis NOK 20 000 Under arbeid

Total NOK 20 000 0% Bekreftet

TOTALSUM NOK kr 112 000

BEKREFTET 72 000

UBEKREFTET 40 000

FINANSIERINGSPLAN
VINTERSKYGGER



DATO 2021/2022 AKTIVITET HVEM

Fredag 10. desember LANSERINGSMØTE RETAIL AND BRANDING PRODUSENT

Mandag 24. januar KLIPP START KLIPP

Mandag 31. januar SCENEKLIPP FERDIG KLIPP + REGI

Tirsdag 1. februar FINKLIPP START KLIPP

Mandag 7. februar SCORE START KOMPONIST

Fredag 25. februar KLIPP LÅST ---> OVERLEVERING TIL LYD, GRADE OG 
KOMPONIST KLIPP, FOTO, LYD

Mandag 28. februar GRADE START OG LYDGJENNOMGANG KLIPP, FOTO, LYD, REGI, PROD

Tirsdag 1. mars LYDDESIGN START LYD

Mandag 7. mars GRADE LÅST KLIPP, LYD

Mandag 7. mars SCORE LÅST --> OVERLERING TIL LYD KOMPONIST

Torsdag 10. mars KREDITERING LÅST PRODUSENT

Fredag 11. mars LYDDESIGN LÅST LYD

Mandag 14. mars MIX START LYD

Fredag 18. mars MIX LÅST LYD

TBC ONLINE KLIPP, FOTO, LYD, REGI, PROD

Onsdag 15. juni 2022 PREMIERE OG DISTRIBUSJON ALLE

TBC EKSTERN PREMIERE OG LANSERINGSFEST ALLE

ETTERARBEIDSPLAN
VINTERSKYGGER

Sikkerheten på sett er en fundamental faktor vi må forholde seg til – fra start 
til slutt. Vi skal skyte store deler av filmen høyt oppe på fjellet, hvor det blir 
mange kuldegrader. Det vil derfor være helt essensielt å holde både cast og 
crew varme under denne delen av innspillingen. Vi kommer til å leie varme-
telt, varmelamper og ha med oss ekstra varmt tøy til dem som trenger det. Om 
budsjettet strekker til, har vi vurdert å leie en bobil eller campingvogn som kan 
fungere som base når vi filmer utendørs. Alternativt er vi i dialog med Pellesto-
va Hotell, som holder til like i nærheten av location. 

En annen risikofaktor per nå, er koronasituasjonen. Vi er fortsatt i midten av en 
pandemi som ikke kan kontrolleres. Vår beste mulighet er å sikre at alle i staben 
er særdeles forsiktige i forkant, og at vi sørger for at alle tar minst 2 hurtigtest-
er før vi drar av gårde. Vår fordel er at vi reiser som et samlet team til fjells 
og dermed isolerer oss fra storbyen under innspillingsperioden. Det vil derfor 
være trygge rammer med tanke på smittevern, så fort alle har testet negativt og 
vi drar av gårde i januar 2022. 

Til sist, må det nevnes at vi skal kjøre mye bil. Transporten mellom Oslo og 
Hafjell inkluderer flere timer bak rattet, samt snødekkede og isete værforhold. 
Det er ekstremt viktig at vi sørger for å ha gode vinterdekk og opplagte sjåfører 
når vi starter innspillingen. Ikke minst at vi sørger for å ha forsikring på de 
bilene vi kjører. Bilene vi har skaffet vår inntil videre har både vinterdekk og 
forsikring. Slike tiltak vil være en viktig ramme for hvordan vi ønsker at sik-
kerheten skal være. Alle skal føle seg trygge, både med tanke på værforhold og 
smittesituasjonen i landet.

RISIKOVURDERING



Periodefilm er noe som gir filmelskere muligheten til å besøke et nytt uni-
vers i en annen tid enn de lever i selv – enten det er gjennom en realistisk 
skildring av en ekte hendelse, eller om det er en fiktiv historie med bak-
teppe av en annen tid. 

Vår historie er en blanding av disse to. Den tar utgangspunkt i en sann historie 
om en ung gutt, Reidar Knutsen, som ble venn med en tysk fangevokter i en 
arbeidsleir i Narvik, under andre verdenskrig. Tyskeren lærte gutten å spille på̊ 
et blåseinstrument, og i voksen alder ble denne gutten jazzmusiker. I vår histo-
rie bruker også̊ manusforfatter sin egen personlige tilnærming for å gi en mer 
relaterbar dybde til karakteren som hun selv, og mange andre kan kjenne seg 
igjen i – et barns ønske om å få tilbake en forelder man har mistet. 

Gjennom grundig research og støtte fra våre historiekonsulenter, har vi utformet 
en historie som er tro til tidsepoken vi forholder oss til, og tro til våre karakter-
er og deres reise. Til tross for at vi ønsker å gjenskape en historisk setting og 
behandle perioden rundt 2. verdenskrig i Norge riktig, er det også viktig at vi 
forteller en historie man kan relatere til. En historie om en ung gutt som mest av 
alt ønsker å fylle tomrommet etter farens død, og få familien sin tilbake. 

Vi ønsker å lage en film om lengsel, familie, kjærlighet og håp, for å vise publi-
kum at sorg tar plass i mange former, og absurditeten dette kan føre til. Krigen 
i Norge var en mørk og tung tid, og det finnes mange ufortalte historier der ute 
vi kan lære mer av. Ikke alt var, eller er svart-hvitt, og vår historie tar plass i 
en av disse gråsonene. Ved å følge protagonisten Tom og hans møte med den 
tyske soldaten Klaus, vil man formodentlig sitte igjen med empati og forståelse 
for begge parter. Klaus er en ung utplassert soldat som også savner sin egen 
familie, og som lever i en annen type ensomhet og isolasjon. 

Dette er en universell og klassisk strukturert fortelling, hvilket vil være identi-
fiserbart for et stort publikum. Historien er både varm, rørende og spennende, 
hvor forskjellige deler av historien vil kunne appellere til ulike målgrupper. 
Noen ting er gjenkjennbart for de yngste. Tom er en nysgjerrig og oppsøkende 
gutt som drar ut på nye eventyr alene i et snødekket norsk landskap. Andre ting 
er mer relevant for de voksne. 

Relasjonen mellom Tom og hans mor, samt mor og Klaus har en dybde og en 
kompleksitet mange vil kunne kjenne seg igjen i. I tillegg skildrer historien den 
emosjonelle brutaliteten av å leve under krigen. 

Opptaksperioden tar plass fra 10. januar til og med 24. januar 2022. Alt skal 
filmes i Lillehammer-området. Vi ønsker å bruke norsk natur og landskap så 
mye som mulig, for å kunne skape en verden og et miljø som fremmer historien 
på best mulig måte. 

Vi ønsker å bruke de snødekkede fjellene der det er store isolerte områder, for 
å få frem tomheten og ensomheten karakterene er rommet av. Norsk vinter er 
derfor et viktig element for oss. 

Vi har funnet gode lokasjoner, som vi også har fått tillatelse til å bruke. Den ene 
halvdelen av produksjonen vil filmes på Hafjell i store majestetiske landskap, 
mens den andre halvdelen vil bli filmet på Paulsrud Gård i Gausdal på andre 
siden av fjorden. Lillehammer blir et slags knutepunkt for disse to stedene. Vi 
har også et stort ønske om å få med oss lokale filmarbeidere fra området vi skal 
filme. 

Deres interne bidrag og vår felles kompetanseheving, vil sikre at vi når opp til 
filmens ambisjoner. Ikke minst vil det kunne skape interesse og et potensielt 
samarbeid med regionen da vi inkluderer lokale mennesker fra nærområdet. 

Vi er allerede i gang med finansieringen av prosjektet og har stor tro på at flere 
potensielle partnere er interesserte i et samarbeid. Foreløpig har vi inngått en 
avtale med Corporate Partners og klesagenturet Front Society. Vi er også i di-
alog med selskapet Retail and Branding, hvor målet er å inngå en samarbeid-
savtale som sikrer dem produktplassering i filmen. I tillegg publiserer vi en 
spleis-konto så fort promofilmen vår er ferdigstilt, da vi har stor tro på at denne 
vil gi oss god markedsføring. 

Når det gjelder ekstra stab, jobber vi med en profesjonell komponist og trompe-
tist, som skal komponere musikken til hele filmen. Han skal også gi personlig 
trompetopplæring til Lars Berge som skal spille Klaus. Vi har hatt med oss Ste-
phen Cleary som dramaturg gjennom hele manusutviklingen, hvilket har vært 
en stor anerkjennelse. Han er blant annet kjent som medforfatteren av Nina 
Simone sin autobiografi I Put a Spell On You og har jobbet som manuskon-
sulent på en rekke produksjoner. Dette har vært med på å gi manuset og hele 
prosjektet mer «production value». I tillegg har vi fått med oss en dyktig Art 
Director som sørger for at set designet er troverdig og historisk korrekt. Vi har 
også gjort en avtale med Foreningen for Levende Historie, som tilbyr oss alt av 
tidskorrekte kostymer fra 1939-1945.

Som konklusjon, har vi stor tro på at denne 25 minutters kortfilmen kan bli 
en stor suksess. Til tross for at vi er studenter med begrensede ressurser, er vi 
dyktige på å finne kreative løsninger der det er mulig. På grunnlag av hva vi har 
fått til allerede, er jeg overbevist om at vi kan få til hva som helst. Vi ønsker å 
satse høyt og nå et bredt norsk publikum med denne historien. Det er ofte de 
små tingene som viser seg å kunne bli noe helt eksepsjonelt. 

Oslo, 18. november 2021 Mathilde Høyer 
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INTENSJON

Jeg kan ikke alt om krigen, men jeg kan ganske mye om sorg. Tomrommet jeg har 
etter min egen far har vært inngravert i meg så lenge jeg kan huske. Hans mangel 
på tilstedeværelse er noe jeg alltid kommer til å savne, og det er som et mørkt hull 
som aldri forsvinner. Det er nesten som om han er død, men han er ikke det. Han 
er bare borte og ville aldri komme tilbake. Jeg føler det finnes en liten del av meg 
i både Tom og hans mor Reidun, samtidig som de er hver sine særegne karakterer 
som også er langt unna meg. De bærer på et savn jeg kjenner godt til, og de hånd-

terer det på hver sin destruktive måte. Tom sin sorg er nesten helt fraværende, fordi 
han prøver å legge lokk på virkeligheten. Det er også hans forsøk på å fikse sin egen 

mor, som sorgen er visuelt tydeligere hos i starten av filmen.
 

I likhet med Tom levde jeg lenge i en fantasi om at min far én dag skulle komme 
tilbake, men det var ikke før jeg endelig møtte han at jeg så han med et nytt blikk. 
Jeg innså at han aldri var og aldri kommer til å være hva jeg ønsket meg. Det beste 

var kanskje at han forble borte. Det er noe lignende som skjer i Tom når han ser 
Klaus forsvinne og velger å ikke rope på han. Han innser der og da at Klaus verken 

er årsaken eller lindringen til problemet hans. Han må gi slipp på Klaus, og Tom 
kan ikke gå videre i livet før han lar dette skje. Klaus er enda en farsfigur som går ut 

av livet til Tom. Han må innse dette og gi inn. 
 

Sorg er noe alle kan kjenne seg igjen i - på alle mulige måter. Det er viktig for meg 
at dette ikke kun handler om sorg rundt døden, men sorg i å miste en venn eller det 
å ikke ha nærhet til en forelder. Klaus lever i en helisolert sorg der hans eneste utvei 
er musikk, og Reidun sin sorg etter sin mann bærer også et sort preg gjennom hele 
filmen. Det er et lite øyeblikk mellom Reidun og Klaus, der man lurer på om det 

kunne vært en ny historie mellom dem. Samtidig er det en sorg i at det aldri kommer 
til å skje også. Jeg ønsker å lage en film som mange kan kjenne seg igjen i. Jeg vil 

også vise et bilde på sorg som er noe annet enn et mørkt rom og tårer. Sorg kommer 
i alle mulige former og fasonger. Det er ofte de mørkeste tankene ligger i dem som 
smiler og ler mest. Jeg vil gi et bilde på tre ensomme personer som bærer på hver 
sin bagasje, men som i et lite øyeblikk kommer sammen og glemmer det. Moralen 
i historien er at alle har hver sin sorg, men det er kun sammen at vi kan komme oss 
videre. Det er ikke før Tom og Reidun ser hverandres ufiltrerte side komme frem, at 

de klarer å gå videre sammen. Klaus får aldri dette og lever videre alene.
 
 

FILOSOFISK FORANKRING

Filmen på én setning: 
Denne filmen handler om ung gutt som savner familien sin.

Jeg vil fortelle en historie om en gutt som har mistet sin far til krigen og holder på å 
miste sin mor. Han gjør alt for at ting skal være som det var, og med julaften rett rundt 
hjørnet bruker han muligheten til å sette i stand alt slik det pleide å være da de var en 
familie på tre.
 
Tom prøver desperat å fikse moren sin, men er for opptatt med å få alt rundt seg til å 
bli perfekt. Det gjør at han glemmer å kjenne etter hvor mye smerte som egentlig lig-
ger i han selv. Det er først når planen hans rakner totalt at vi kan se hvor mye smerte 
dette barnet egentlig bærer på helt alene, og hvor mye mørke følelser som ligger bak 
fasaden. Endelig ser vi han som et barn med en signifikant mangel. Han trenger å 
visuelt se at han har mistet alt, før han kan begynne å behandle sin egen sorg.

  
BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Denne filmen er veldig løst basert på min mor sin grand-onkel; Reidar. Han bodde 
med sin mor og sine eldre søsken i Narvik under krigen. Hans far var toller og én dag 
forsvant han og kom aldri tilbake. I byen var det en arbeidsleir og der var det en tysk 
soldat som Reidar besøkte uten sin mors tillatelse. Han spilte et blåseinstrument som 
han ble ekstremt fascinert av, og han fortsatte å besøke tyskeren for å lære seg å spille. 
Reidar ble etter hvert veldig glad i denne mannen, frem til moren hans én dag fikk et

 brev om at faren var i Sverige og de skulle komme etter. De måtte dra raskt og Reidar 
fikk aldri tid til å si farvel til tyskeren. Rett etter de dro, ble huset deres bombet. 40 år 
senere forlot Reidar sine kone og sine barn for å bli jazzmusiker. Det var til ære for 
den tyske soldaten som lærte han opp. Han brukte resten av livet på å spille på tomme 
scener uten publikum.
 
Dette var en utrolig historie, som vi alle forelsket oss i. Komplikasjonene kom med 
tanke på produksjonskvaliteten og budsjettet denne filmen ville krevd. Men det som 
gjorde denne historien hjerteskjærende var ikke leiren, eksplosjonen eller statistene, 
men relasjonene. Som mennesker setter vi dype spor i hverandre, og barn er spesielt 
utsatt for dette. Derfor ville vi beholde essensen av denne historien, men kun forenkle 
den til noe vi kan være trygge på at vi kan gjennomføre. 

Manuset vi sitter med i dag er derfor en slags blanding av den ekte historien til onkel 
Reidar, mye påfunn, og mer og mer min egen personlige tilnærming.



MANUSARBEID

Sommerferien ga meg mye tid til å finne karakterene, strukturen og formen på fortellingen. 
Jeg har jobbet tett med dramaturg og manusforfatter Stephen Clearly som har skrevet flere 
bøker, spillefilmer og serier. Han skrev nylig Nina Simone sin selvbiografi, sammen med 
Nina Simone selv. Han har vært dramaturgen på prosjektet vårt siden før sommeren. Etter 

hvert nye utkast av manus, har vi sittet i flere timer og snakket oss gjennom. 

Dette har ført til mange endringer, men også mange muligheter til å sette karakterene i 
flere ulike scenarioer. Det er mange av disse scenarioene som aldri kommer frem i det siste 

utkastet av manuset. Det har likevel vært en enormt spennende del av arbeidet å se hva 
som ville blitt av karakterene, dersom de tok andre valg. I en tidligere versjon av manus 

er det en egen storyline, hvor det blomstrer frem en romanse mellom Reidun og Klaus. Nå 
deler de kun noen blikk i et par sekunder uten at det skjer noe videre. Skuespillerne har 
lest det tidligere manuset og vet derfor at, i en annen verden, leder de få sekundene mel-

lom dem til noe helt annet enn de gjør nå.

Manuset har gått mange retninger, og endret seg mye fra utkast til utkast. Likevel har hist-
orien alltid kommet tilbake til Tom og hans savn etter faren. Dette har stått sterkt gjennom 
alle utkastene, og jeg tror det handler om at det er en sterk vilje til å fortelle akkurat denne 

historien.

KONSEPTUERING SETT I FILMHISTORISK SAMMENHENG

Denne filmen kan kategoriseres som et relasjonsdrama i en periodefilm. Filmen tar plass 
i 1945, men fokuset ligger på en liten familie og deres interne konflikter fremfor krigen i 

seg selv. Krigen er kun et bakteppe for den mørke verdenen de allerede lever i.
 

Vi forholder oss tett til realismen. I likhet med neorealismen skal det være ekte og realis-
tisk. En leken visualitet og fortellerstil. Under den franske nybølgen på slutten av 1950-tal-

let og mot slutten av 60-tallet var det en stor interesse for hverdagshistorier og hverdag-
smennesket, som er noe vi forholder oss til her også. Vår film handler om en helt vanlig 

familie som har mistet et familiemedlem, og tar for seg de mellommenneskelige utfordrin-
gene knyttet til dette.

Den franske nybølgen var mindre politisk og samfunnsorientert i motsetning til neoreal-
ismen, og det gjelder for denne filmen også. Allikevel var det en fortellerstil under neore-
alismen som er veldig relevant for denne filmen. Det var en dokumentarisk tilnærming til 
fiksjon. Filmstilen er opptatt av å ivareta en følelse av autentisitet. Det er et mål å fange 

virkelighetens mangesidighet, for å skape et åpent og ydmykt blikk på verden. Dette 
mener jeg er ekstremt interessant og viktig for filmen, siden en av hovedkarakterene er en 
nazist og den eneste siden vi ser av ham er den siden som ikke er på jobb. Den menneske-

lige siden. Det er et ekstremt sårt tema, men de fantes de og.

Vi har også hentet mye inspirasjon fra Terrence Malick og hans unike måte å bruke den 
store naturen rundt. Han har et dypt fokus på vakre og poetiske bilder. Han bruker naturen 
og rommene karakterene befinner seg i til å skape et helt særegent univers. Dette er noe vi 
har en ambisjon om å få til. Vi befinner oss i et storslått norsk landskap med snødekkede 
fjell og høye trær. Dette er med på å skape en effektfull stemning i miljø og natur, som 

setter tonen for den kalde og isolerte virkeligheten de befinner seg i. Det er også noe som 
gir en eventyrlig og drømmende følelse. Det er en fin kontrast her, som blir spennende å 

utforske i tilknytning til hovedkarakteren Tom. I starten av filmen lever han i en egen skapt 
virkelighet, men mot slutten av filmen ser han virkeligheten mer for hva den faktisk er.

NARRATIV STRUKTUR SETT I FILMHISTORISK SAMMENHENG
 

Denne filmen har en tydelig tre-akt-struktur. Vi starter i medias res med Tom som henger 
opp notene, og i første akt blir vi kjent med karakter og miljø. Scenen som kaster oss inn 
i andre akt er det øyeblikket Klaus oppdager Tom, og de begynner å forme et vennskap. 
Dette vennskapet bygges videre, samtidig som Tom gjør klart hjemmet sitt til jul. Midt-
punktet i filmen er det øyeblikket Tom tar Klaus med seg hjem, hvor Reidun og Klaus 

møtes for første gang. Tom har nå kledd opp en tysker i sin døde fars dress og tatt han med 
hjem på julaften. Dette er et stort sjokk for moren, og fra dette øyeblikket settes det en 

større spenning på hva som skal skje videre. Kvelden ender med at Reidun bryter ut i tårer 
og Tom får motsatt reaksjon av hva han hadde håpet. Han har heller ingen plan for å fikse 
det. Klimaksen i filmen inntreffer når Tom løper og leter etter Klaus for å be han komme 
tilbake. Tom velger til slutt å la han gå, til tross for at han finner Klaus. Etter dette går vi 
inn i tredje akt, som avsluttes med at Tom legger notene igjen i skuret og til slutt kommer 

hjem igjen til moren.
 

Det har vært et personlig mål for meg å jobbe mer med struktur, men det har vært en 
vanskelig utfordring. På mange måter er det så enkelt som et mattestykke som skal gå 

opp, men i denne filmen gjør hovedkarakteren noe på vegne av noen andre. Det setter en 
utfordring ved de tradisjonelle reglene for arken til karakterene. Ved å gi hovedkarakteren 
en want som er på vegne av noen andre, har jeg gjort det vanskelig for meg selv. Tom vil 
at moren skal bli glad igjen, og gjør alt for å holde julaften slik den pleide å være før fa-

rens død. Dette er en veldig hederlig ting å gjøre, som medfører at karakteren kan fremstå 
nokså fullkommen fra starten, og derfor mangler en brist – eller en større kurve. 

Hvis karakteren sin want er en «riktig» og uegoistisk ting, blir det vanskelige spørsmålet – 
hva skal han da innse? Hva skal han lære om seg selv for at dette blir en fullkommen kar-
akter? Mattestykket blir plutselig litt mer klønete. Men det var likevel noe i det at han vil 
hjelpe moren som jeg ikke ville legge fra meg. Etter hvert fant jeg en vinkling om at han 

heller er for perfekt – så perfekt at det er noe som ikke stemmer helt – og da fant jeg en an-
nen inngang som jeg tror kan funke. Rent narrativt og strukturelt er det vanskelig å forhol-
de seg til en hovedkarakter som skal løse en annen karakter sitt problem. Jeg synes likevel 

det er en interessant problemstilling, og jeg vil gjennom denne filmen teste ut hvordan 
dette kan gjøres på en måte som heller tilføyer en interessant kompleksitet i karakteren



FOTO
 

Vi ønsker å bruke et levende og poetisk kamera som er med inn i handlingene sam-
men med hovedkarakteren vår Tom. Han er en nysgjerrig karakter, og vi ønsker å 

ha et nysgjerrig og lekent kamera. I “The Tree of Life” bruker fotografen til Malick, 
Emmanuel Lubezki et ekstremt flytende kamera som nesten fungerer som sin egen 

karakter.

Terrence Malick sine filmer «Days of Heaven» og «The Tree of Life», samt den po-
etiske og naturalistiske naturlige stilen i «Call Me by Your Name» og miljøskildrin-
gene gjort i «Days of Heaven» er alle filmer med et formspråk vi har latt oss inspir-
ere av. Det alle disse filmene har til felles er en sterk sanselighet og stofflighet, der 
verden og miljøet rundt er med på å sette en tydelig stemning og følelse i scenene. 

Ved å ha en ung gutt i hovedrollen lar det oss også oppleve verden med et mer nysg-
jerrig og letende blikk, enn en som har levd lenger.

 
Vi ønsker å bruke et kamera som beveger seg sømløst og organisk i scenene. Det 

er en emosjonell nerve gjennom hele filmen. Vi vil bruke lengre tagninger og færre 
bilder for å bruke kamera aktivt til å sette en tydelig stemning i hver scene. En 

utfordring her er at det er en tynn linje mellom å gjøre kamera til et levende vesen i 
en scene, og at kamera tar for mye plass i scenen. Det er derfor viktig at vi alltid er 
klare på hvem sin scene det er, hvor vendepunktene ligger, og hvem sine reaksjoner 

det er viktig å ligge hos til enhver tid. På den måten, vil ikke kameraet bli såpass 
flytende at det mister vilje og drivkraft.

 
Vi har lyst til å bruke naturlig lys så mye som mulig. Dette tillater mer tid og fokus 
til skuespillerne på sett, og setter en mer realistisk og organisk stemning. Det skal 
være en kald følelse gjennom hele filmen med blålige toner, men vi ønsker å bruke 
karakterens kostyme i kontrast til dette. Det vil gjøre at alt ikke blir altfor blått, noe 

som fort kan bli en utfordring når vi er i et helt hvitt landskap.
 

Under innspillingen av skissen, fikk vi testet den generelle tonen i filmen da vi 
valgte å filme ca 14 ulike scener/øyeblikk. Det var en vurderingssak på om vi skulle 
teste ut én scene, eller små snutter gjennom hele filmen. Vi kom frem til at det vik-

tigste for oss var å få en felles forståelse for det overordnede formspråket og stilen vi 
ville gå for. Det var en utrolig god mulighet til å teste ut de største vendepunktene, 
bli kjent med karakterene, men også få testet hvordan kameraet skulle forholde seg 
til karakterene og vendepunktene. Dette var både lærerikt og verdifullt. Jeg føler 

meg trygg på at vi kan vise til vår egen skisse som et felles holdepunkt, når det kom-
mer til tonen og stilen vi vil bruke i filmen som sin helhet.

KLIPP
 

Ettersom dette er et relasjonsdrama med få karakterer og hovedsakelig interne ut-
fordringer, er det viktig at klippen legger fokus på psykologien i hver scene. Det er 
mange emosjonelt tunge scener som fort kan bli en utfordring å navigere seg rundt. 
Vi må ha et skarpt og bevisst forhold til vendepunktene, og klare å lade de så mye 
som mulig. Vi har flørtet litt med tanken om å ha en klippestil som legger fra seg 

konseptet om kontinuitet. Vi har heller vurdert å hoppe i tid for å skape en sømløs og 
fri bevegelse, der det ikke er helt håndfast hvor vi er og hvor vi skal. 

Dette tenker jeg kan være et interessant eksperiment å utforske, i relasjonen mellom 
Tom og Klaus i starten av filmen. Det kan gi en følelse av at det har gått lenger tid, 
og dermed at deres vennskap har fått mer tid på å utvikle seg. Jeg tror derimot ikke 
at dette kan funke like så godt lenger ut i filmen. Da er handlingene mer håndfaste, 
hvilket gir tydeligere konsekvenser. Jeg tror det er viktig å være i øyeblikket med 
karakterene, for å få muligheten til å kunne leve seg fullt og helt inn i hvert øyeb-

likk. 

LYDDESIGN

Lydbildet og musikken er to svært viktige ting i denne filmen. I likhet med at na-
turen vil være en stor del av det visuelle, vil det også spille mye inn i lydlandska-

pet. Lyden av verden de lever i, vil derfor spille sin egen store rolle i denne filmen. 
Lyden av snø som blåser, lyden av vinden og susing gjennom panelene i skuret. Vi er 
oppe i fjellene og det skal være kaldt. Vi skal høre kulden, vinden og snøen så godt 

at man kjenner på det selv i salen. Vi har også lyden av en gammel symaskin, og 
lyden av en trompet som vil spille mye gjennom hele filmen. 

Det er en melankolsk stemning som bæres gjennom hele filmen. For å få det frem, 
vil vi bruke knirkingen i dører og susingen i vegger. I tillegg til alt dette som setter 

oss i den umiddelbare verden karakterene lever i, skal vi også sette verden de lever i 
på en større skala. Uten å gjøre det overtydelig, er det små detaljer vi kan implemen-

tere for å forsterke følelsen av at vi er i Norge under okkupasjonen. Det er måter å 
gjøre det på, uten å dra publikums bevisste oppmerksomhet i denne retningen.  Det 

blir et subtilt bakteppe som vil spille med i en disharmonisk helhetsfølelse. Jeg ønsk-
er å få frem alle små detaljer vi kan hente fra verden rundt, for å skildre det så godt 
som mulig. Igjen går vi tilbake til Tom sin barnlige nysgjerrighet, som lar oss følge 

han med på dette gjennom lyden.



MUSIKK

Musikk er en stor del av denne filmen, både diegetisk og ikke-diegetisk. Vi har med oss 
en dyktig trompetist og komponist; Petter-Marius Gundersen. Han skal gi skuespillerne 
trompet-opplæring, spille inn alt av trompetlyder som skal spilles i filmen, og også kom-

ponere musikken til hele filmen. Petter-Marius har erfaring gjennom komponering av 
flere teaterstykker. Han spilte nylig i et symfoniorkester på operaen og var også nylig på 

innspilling av en musikkvideo med a-ha.
 

Den originale ideen dreiet seg mye mer om selve trompetspillingen, og mye mindre om 
det relasjonelle. Dette tvang meg til å bruke musikk som en hovedinspirasjon for å finne 

tonen og stemningen i filmen. Det hjalp meg veldig med å ha et bevisst forhold til musik-
ken i en tidlig fase. Jeg vil skildre en verden der denne gutten leter etter noe bedre, og 

forsvinner ut av den dystre verden han lever i. 

Han forsvinner inn i en fantasiverden der alt er flott. En verden der faren kommer tilbake, 
der moren blir glad igjen og der jul blir feiret sånn som det pleide å gjøre før alt gikk galt. 
Det er nesten en romantisk melankoli i denne stemningen. Det er noe veldig fint i Tom sin 

vilje, men også noe ekstremt disharmonisk og mørkt når man ser hvordan han egentlig 
har det under overflaten i filmens klimaks. Noen sterke inspirasjonskilder for musikken 
har vært «Kakonita» og «On Stream» av Nils Petter Molvær, «.o.O.o.» av Mette Hen-

riette, «Tsirani Tsar» av Tigran Hamaysan, samt Arve Henriksen og Eivind Aarset. Sist, 
men ikke minst «A Hidden Life» av James Newton Howard. Vedlagt ligger en spilleliste 

med flere inspirasjonslåter for 
stemningen i filmen.

STANISLAVSKIJ’S  HANDLINGSANALYSE AV HELHETEN

Innledende hendelse (anslag): Tom henger opp notene. 
Det første vi ser er Tom med en tydelig plan. Vi vet ikke enda hva planen er, men vi 

ser en ung karakter med en sterk vilje.
 

Utløsende hendelse: Øyeblikket Tom blir avslørt av Klaus. 
Frem til nå, har Tom kun spionert på Klaus. Denne scenen er første gang Tom og 

Klaus prater og dette er starten på deres forhold. Dette er slutten på akt 1 og starten 
på akt 2.

 
Sentral hendelse: Tom tar med Klaus hjem til mor. 

Helt frem til dette øyeblikket, har Tom hatt all kontroll. Han har hatt en plan og alt 
har gått hans vei. Dette er det første øyeblikket der planen blir satt på prøve og hva 

som skjer videre er ute av hans kontroll.
 

Avgjørende hendelse: Tom står igjen alene og ser at Klaus forlater han. 
Klimakset ligger i Tom sitt plutselige utbrudd av undertrykte følelser. Dette får han 

til å jage etter Klaus, i et desperat forsøk på å holde fast i det siste han har igjen. Når 
Tom endelig stopper opp og ser Klaus, tar han det siste avgjørende valget om å la 

Klaus gå. Tom gir slipp. Jeg vil si at dette er den avgjørende hendelsen som er slut-
ten på akt 2.

 
Konkluderende hendelse: Tom kommer endelig hjem igjen til Reidun. 

I den avsluttende hendelsen, kommer Tom tilbake hjem til sin mor. Reidun har ry-
ddet opp etter kvelden før og Tom står med dressen på slep. Dette er en scene, hvor 
jeg selv føler det mangler et siste støt. Det jeg likevel vil oppnå her er å vise at både 
Reidun og Tom tar et emosjonelt skritt nærmere hverandre for å kunne gå videre - 

sammen.



STANISLAVSKIJ’S HANDLINGSANALYSE AV SCENE

Anslag

Utløsende hendelse

Sentral hendelse

Avgjørende hendelse

Konkluderende hendelse

SKUESPILLER METODIKK

Jeg kommer til å forholde meg ulikt til hver enkelt skuespiller, da jeg har jobbet med alle 
tidligere. Jeg har dermed fått en erfaring i hva slags instruksjon som er gunstig og ugun-

stig for hver enkelt.

Gabriel, som skal spille Tom, er en 12 år gammel gutt med mye oppmerksomhet og som 
er glad i klare og direkte beskjeder. Han stiller ofte spørsmål til motivasjonen karakter-
en har for å gjøre visse ting, og jeg merket her at Lee Strasberg sine metoder kan være 
effektfullt. Her blir det brukt egne minner for å provosere følelser i en scene og man tar 
utgangspunkt i personlig opplevelser. Han er et barn med mye empati og innlevelse. Å 

be han kjenne seg igjen i en følelse han har hatt tidligere, hjalp han med å få tilgang til de 
emosjonene scenen trengte. Til scener som ikke krever like høy emosjonell temperatur vil 

det være viktig å være kort og konsis.
 

Siri, som spiller Reidun har tidligere gått på NSKI og har brukt method acting gjennom 
store deler av opplæringen. Mike Leigh sin metode er derfor en interessant metode vi har 
snakket om når det gjelder tyngre og mer emosjonelt krevende scener. Utover dette, kom-
mer jeg til å jobbe med henne ved å bruke Stella Adler sin metode som i større grad går ut 
på å bruke fantasien til å skape en virkelighet. Siri har god fantasi, og var med på å dikte 
backstoryen til Reidun i en Stella Adler-form som ikke trakk spesielt mye fra egne per-

sonlige erfaringer. Det ble heller å dikte opp en ny virkelighet, der hun levde fritt innenfor 
de rammene vi satt sammen. Dette hjalp veldig for å utdype hennes karakter og hennes 

virkelighet på en fiktiv måte.
 

Lars har jeg jobbet med tidligere. Han er veldig lik Gabriel i måten han liker å få regi på. 
Han foretrekker korte og konsise instrukser. Han har en dyp forståelse for tekst og er ofte 

med i en dialog i forkant, der vi jobber sammen for å gjøre de endringene som trengs i 
dialogen for at det skal sitte riktig. Han er den eneste norske skuespilleren som noensinne 
har kommet inn på Juilliard i New York, og jeg har mye tillit til hans levering og tolkning. 

Mye kan forsvinne i spillet, dersom man intellektualiserer for mye på et teoretisk nivå 
uten å teste i praksis. Han er en skuespiller som blir bedre og mer leken for hver tagning, 
og her vil det være viktig for meg å ha en metode som er kort og direkte, og heller gi tid 

og rom til eksperimentering og leking, fremfor prating.

Gabriel Gunerius - TomSiri Hallbing Lyngaas - Reidun Lars Berge - Klaus



KOSTYME

Kostyme har vært en essensiell faktor for denne filmen. Vi skal på en troverdig måte 
overbevise publikum om at vi er i 1945, noe som krever grundig research og tilgang på 
kostymer som også passer inn i budsjettet. Ettersom vi er unge studenter uten livslang 

kunnskap innenfor krigen, var vi avhengig av å ha personer med mer kunnskap enn oss 
selv til å hjelpe oss med å forsikre en troverdighet i det vi lager.

 
Vi nådde ut til Foreningen For Levende Historie, som blant annet hjelper filmproduksjon-

er med å skape en korrekt framstilling av historiske hendelser. De bidrar med research, 
hjelp av planlegging i forkant og bidrar med kostyme og rekvisitter. De har lånt og leid ut 
kostyme til TV, film, rollespill og teater tidligere. Denne virksomheten drives non-profitt 

og skal først og fremst bidra til å nå foreningens mål – å levendegjøre historie. De har 
levert til NRK, Max Manus, Død Snø, Point of Peace og mange andre arrangementer. 

De har bygget opp et stort kostymelager med vekt på uniformer fra 2. verdenskrig. Med 
dette har de fått god kompetanse innenfor bruken av uniformer som kostymer, og de har 
også utvidet med en del rekvisitter som hører til. De har vært en ekstremt god ressurs for 
oss, for å sikre kvaliteten på verket. Deres ønske framover er å kunne bidra som mer enn 

kostymelager, men også som 2. verdenskrig konsulenter.
 

Gjennom flere timer med samtaler, har de vært med på å skape en backstory for den tyske 
karakteren. De har også legitimert settingen og rammeverket for denne historien. De har 
vært med på å bygge karakterene, og skreddersydd Klaus sin uniform til karakteren. Det 
var uvant at en såpass ung soldat ville vært på et så øde og isolert sted så sent i krigen. 

De utformet derfor en troverdig backstory, der Klaus ble sendt til østfronten først og ble 
skadet. Han ville blitt evakuert og sendt til et sted der historien vår tar plass. Han har 

derfor et svart krigsmerke på brystet som forteller oss at han er en «skadet soldat». De 
sydde dette merket på uniformen hans, og la frem flere utvalg av ekte historier fra tys-
ke menn på østfronten som vår skuespiller kunne bruke som backstory. Alt fra det mest 

traumatiserende man kan tenke seg, til at han gikk av toget, fikk en splint i leggen, og ble 
sendt vekk med en gang. Mulighetene var mange, og deres hjelp til å navigere rundt dette, 
for så å sy på historien hans i klærne var utrolig spennende. Flere av uniformene deres er 

også ekte, brukte uniformer fra krigen – altså ikke kostymer. Dette er også med på å skape 
en enorm troverdighet i verket.

 
Ved å få med oss Foreningen For Levende Historie som krigskonsulenter på dette pros-

jektet, har vi også fått full tilgang til alt de har av kostymer og rekvisitter – gratis. I tillegg 
til muligheten for å plukke opp telefonen til enhver tid å kunne forsikre seg om at alt vi 
inkluderer i historien er historisk korrekt – noe som er ekstremt viktig for oss, gjennom 

hele prosessen.



LOCATION SOM SCENOGRAFI

Vi har med oss en dyktig Art Director og en AD-assistent som sammen vil ha ansvar for 
alt det visuelle i rommene vi skyter i. De får full tilgang til hva enn de måtte trenge fra 

kostyme og rekvisittlageret (gratis). De har også tilgang til våre krigskonsulenter for tips 
og konsultasjon når det gjelder alt de måtte trenge av informasjon.

 
Det er viktig for oss at vi skaper et autentisk hjem for denne familien og at det føles som 

et sted der de faktisk spiser, sover og bor. Ikke bare et pent sett. I tillegg til at det skal 
være bebodd skal det også gi oss en følelse av noe som mangler. I likhet med musikken 
skal hjemmet til Tom og Reidun også ha en disharmoni som skinner forsiktig gjennom. 

Dette vil bli en spennende utfordring. De kommer til å jobbe tett med fotografen her for å 
få frem de riktige fargetonene, samt jobbe rundt vinduene som gir oss naturlig dagslys for 

å unngå tung lyssetting.
 

Skuret er falleferdig og gammelt. Her er det sprekker gjennom hver planke og vi får 
masse naturlig lys inn fra alle kanter. Vi har heller ingen begrensninger på hvilken vei vi 
kan peke kamera, noe som gir oss utrolig stor bevegelsesfrihet. Her vil vi ikke trenger 

noen form for art direction. 

Naturen vil som nevnt tidligere, bli en slags egen karakter i filmen. Det store flotte 
landskapet vil være viktig å jobbe mye med. Livet til disse karakterene går videre uten at 
de nødvendigvis får løst noen ting. Faren er fortsatt død, men de lærer å gå videre sam-

men. På samme måte som naturen alltid vil gå sin gang. Naturen gir oss en følelse av hvor 
små vi egentlig er i den store helheten.



FOTOKONSEPT
Mikkel Strøm



Perspektiv

Vi går inn i filmen sammen med Tom, idet kamera er subjektivt og vi følger hans 
måte å se verden på. Alt er spennende, sanselig, og stort. Vi er med på denne reisen 
sammen med Tom. Kameras fortellerperspektiv vil ligge hos Tom i mesteparten av 
filmen, men vi tas ut av det i noen enkelte øyeblikk. Første gangen Reidun ser Klaus, 
er også første gang vi forlater Toms levende og frie synsvinkel. Vi flytter oss heller 
inn i øyeblikket mellom Reidun og Klaus, med høyere brennvidde og et roligere kam-
era. Tom lukkes ute, frem til like før fyrstikken brenner ut i hånden hennes. I dette 
øyeblikket går vi tilbake til Toms perspektiv. Vi hopper også inn i Klaus og Reidun 
sin akse, når hendene deres nesten berører hverandre ved middagsbordet, samt når 
Klaus spiller glade jul i stuen. Her vil vi forsterke at vi er borte fra Tom, ved å også 
vise Reidun fra Tom sitt perspektiv. Da vil vi likevel kun se baksiden av hodet hennes, 
når hun er vendt mot Klaus. Vi lukker oss også inne hos Reidun, når Tom banker på 
døren til soverommet. Vi bruker disse perspektivskiftene til å vise at denne relasjonen 
ikke er noe Tom egentlig forstår, og han havner på utsiden av hva som skjer mellom 
Reidun og Klaus.

Naturen og omgivelsene vil også spille en rolle i filmen, og de vil skildres både med 
og uten karakterer i bildet. Vi ønsker å formidle naturens likegyldighet til karak-
terenes konflikter.

Kamerabevegelser 

Vi ønsker en nysgjerrighet og lekenhet i måten kamera følger Tom sitt perspektiv. 
Kamera vil kunne vandre fritt, og la seg styre i forskjellige retninger av forskjellig 
spill. Når Tom er på sitt mest frie, vil kamera også være det. Vi ønsker at kamerabev-
egelsene skal oppleves som litt svevende, noe som vi ønsker å bryte fra klimaks og 
frem til han velger å ikke gå etter Klaus i natten. Når Tom blir rasende, vil kamera 
oppføre seg likedan. Vi vil ikke se dette utenfra og inn, for Tom ser ikke selv hvordan 
han handler. Kamera vil ligge i øyehøyde, eller under på Tom frem til Reidun løper 
opp trappen og vekk fra dem. Her vil vi flytte kamera over ham, for å forsterke følels-
en av nederlaget. Vi vil for det meste ligge over ham frem til han bestemmer seg for 
å ikke jage videre etter Klaus. Først da senker vi kamera. I det han gir slipp på planen 
og gir slipp på øyeblikket er det viktig at kamera er likestilt med Tom sitt perspektiv.

Utsnitt og brennvidde

For Tom sitt perspektiv, vil vi gjennomgående ligge på vidvinkel (16-20mm), i unntak av pov-bilder 
hvor vi vil bruke høyere brennvidder ved behov. Når vi ligger i aksen mellom Reidun og Klaus vil vi 
ligge på brennvidder som 50 eller 85mm. Dette er for å komme nærmere inn i øyeblikket, og samtidig 
skille det fra Tom sin virkelighet. Når Klaus er alene i trappen vil vi ligge på 35mm, et sted i mellom 
deres Tom og Reidun sine perspektiv

Lyssetting

Vi ønsker at filmen og historien skal føles sanselig og virkelighetsnær. Lyssetting vil for å forsterke 
dette være naturalistisk. Vi vil bruke det naturlige lyset så langt det går i dags-scenene. Negativ fill 
og bounce vil hjelpe oss å oppnå kontrast og dybde i bildene. Dersom det trengs, vil vi forsterke det 
naturlige lyset, da helst gjennom vinduer. Dette for å beholde det naturalistiske bildet samt skape 
frihet for skuespillerne og det levende kamera. 

For kveld- og natt-scenene ønsker vi å bruke mest mulig levende lys. Vi vil forsterke lyset med bruk 
av for eksempel chinaballs, men ønsker å holde det så autentisk som mulig. I bildene mellom Rei-
dun og Klaus vil vi gå inn en mykere litt mer «drømmende» lyssetting, med større kilder tettere på 
skuespillerne.
Bildene under er kun lyssatt med levende lys, i unntak av en led-lampe som gir litt atmosføre til bak-
grunnen i bilde 3*.



Kontrast og farger

Vi ønsker naturlige bilder, men med økt kontrast og noe lavere fargemetning. Ute og i 
skuret er det kaldt, og det skal se kaldt ut. Inne er det varme lyskilder, men det er ikke 
en varm og lun stemning, ikke før mot slutten av Klaus sitt besøk. Utover i middagen og 
kvelden vil vi øke metningen og bringe mer varme inn i bildet. Dette brytes så fort vi er 
inne på rommet til Reidun. Når kamera går ut til Tom igjen, vil den ekstra varmen vi la 
til, være borte. Denne overgangen må være subtil nok til at publikum føler den, men ikke 
legger tydelig merke til den. Når tom kommer inn til Reidun etter å ha latt Klaus gå, vil 
stuen være lysere og mer fargerik enn i dag-scenene tidligere i filmen. Dette gjør vi for å 
forsterke øyeblikket med at de endelig finner tilbake til hverandre. 

Referanser: Film: The Tree of Life (2011) & A Hidden Life (2019), Terrence Malick. 
The Revenant (2015), Alejandro G. Iñárritu. Kunst: Girl Reading a Letter at an Open 
Window (1659), Johannes Vermeer 

Tekniske utfordringer:

For å få den friheten vi ønsker med kamera, så vil vi prioritere trådløs fokus og video i foto-buds-
jettet. Vi vil også muligens trenge å supplere med innleid blokkbatteri, eller flere kamerabatterier for 
å kunne gjennomføre fulle dager med innspilling ute. 

For å filme skigåing eller løping i dyp snø, har vi tilgang til en snøskuter i området. Da ser jeg for 
meg å sitte bakpå med Easyrig. Hvis dette blir noe vi ønsker å gjøre, vil det være ekstra viktig med 
trådløs video og fokus.

Vi ønsker også et svevende, men kontrollert kamera, spesielt i starten av filmen. Vi er derfor på utkikk 
etter et steadycam. I skissen skøyt vi alt på en Easyrig, noe som ikke var sterk nok for kamera. Det 
resulterte til tider i litt ristende bilder, i forhold til hva vi ønsket oss. Hvis budsjettet tillater det, vil vi 
leie inn en sterkere Easyrig til innspilling. 

I skissen testet vi lyssetting med naturlige levende lys, og vi merket fort at det trengte forsterkninger 
i visse bilder hvor kilden ikke var nærme nok karakterene. Vi vet at det finnes sterkere parafinlamper 
på markedet, enn det vi brukte i skissen. Dette er noe vi må teste og gjøre research på, for å finne 
de beste løsningene for å oppnå en troverdig og ekte lyssetting med hovedsakelig praktikaler med 
levende lys. 

I slutten av filmen er det også satt opp en større ext. natt-scene. Her har vi snakket om å plassere 
Klaus under en gatelykt, som han forsvinner vekk fra. Tom sitt ansikt kan lyssettes av parafinlampen 
han holder. Akkurat hvordan vi løser denne scenen er vi ikke helt sikre på enda. Jeg ønsker å unngå 
å lyssette et større område for natt, da jeg er redd for at vi ikke vil få det troverdig. Dette er i så fall 
noe jeg ønsker å gjøre tester på med foto-crewet før avreise i januar. 



 PRODUKSJONSSPLAN

KLIPPE-
KONSEPT
Jack Kemble Clarkson



KLIPPEKONSEPT

I dette klippetnotatet vil jeg ta bruke utgangspunktet vi har fra skissen og hvordan den 
ble skutt for å formidle hva jeg ønsker å oppnå i klippen. Det overordnede målet mitt 
for filmen er å lade hver scene med mest mulig følelser og se til at filmen er godt nok 
strukturert. Dette vil gi vendepunktene størst effekt. For å kunne gjennomføre dette, 
ønsker jeg å følge Walter Murch sin “rule of six” og bruke Linda Aronsons “21st cen-
tury screenplay” som mine verktøy. 

Filmens historie er fortalt fra Tom sitt perspektiv. Derfor vil jeg la klipperytmen, og 
til dels klippestilen, føres av Toms opplevelser og følelser. Scener hvor Tom er ute i 
naturen vil ha et eventyrlig og barnslig preg over seg. I skissen brukte vi et fritt og 
nysgjerrig kamera som utforsker naturen slik et barn ville gjort ute i skogen. Denne 
friheten og nysgjerrigheten vil jeg underbygge i klippen ved å klippe i en fri og mel-
odisk rytme, uten å bekymre meg over bevegelses kontinuitet. På Tom sine reiser 
gjennom snø landskapene vil jeg bruke elliptisk klipping for å effektivisere reisen, 
samt gi en følelse av distansen han har reist.

Når Tom er med sammen med Klaus i skuret og de har det fint, vil klippen være 
leken og snappy. Vi har diskutert muligheten av en montage sekvens, hvor vi ser en 
utvikling i deres forhold. Dette vil stå i sterk kontrast med når Tom er hjemme hos 
moren sin, hvor jeg vil dra ut tungheten dem imellom ved å senke tempoet.  Under 
julemiddagen vil jeg  prøve å holde hvert bilde noen frames for lenge. Det vil under-
bygge en pinlig og nesten litt ubehagelig stemning hos publikum. 

Når filmen trapper opp mot sitt klimaks og følelsene i karakterene blir mer intense, 
vil jeg komplimentere dette med en tempoøkning. Dette vil igjen stå i kontrast til den 
ubekvemme klippestilen under middagen, som jeg tror vil bidra til økt effektivitet av 
virkemiddelet. For å gi viktige replikker mer tyngde, vil jeg bryte med det økte tem-
poet for å la replikkene henge i luften. Det vil gi mer tid til karakterenes reaksjoner.

Vi har lekt med ideen om være litt frie på kontinuitetsfronten i deler av filmen, noe 
som jeg tror kan gi filmen en mer jordnær følelse. Jeg tror det kunne vært verdifullt 
om filmens uttoning har en mykere klipp i et harmonisk tempo. Det underbygger 
følelsen av at alt ordner seg til slutt. 

ETTERARBEIDSPLAN

Klippeperioden for bachelorfilmen er fra 24. Januar til 25. februar 2022.
Dette er et estimat over hvordan jeg vil disponere denne tiden. 
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FAGNOTAT LYD

På skissen til denne bachelorfilmen, hadde vi som fokus å gjøre opptak av atmos. 
Dette var et strategisk valg, for å teste om det ville skape det audiovisuelle universet 
i filmen slik vi så for oss. På befaringen i forkant av innspillingen, ble vi inspirert av 
ulingen fra en vind på innsiden i en låve. Det skapte en karakteristisk stemning gjen-
nom de sprikende og luftige plankene fra innsiden. Lydene vi erfarte, var med på å 
skape vår visjon om hvordan rammene for handlingen kunne være. 

Vi fikk dessverre ikke gjort opptak av ulingen under selve innspillingen, siden det var 
vindstille alle dagene vi var på fjellet. Vårt mål for selve bachelorfilmen blir derfor å 
få tatt lydopptak av denne ulende vinden når vi reiser tilbake. Forhåpentligvis vil det 
være lettere å få til dette på Hafjell og Gausdal i januar, da det er både kaldere og mer 
vind på fjellet under denne årstiden. 

I skissen brukte vi en blanding av noe opptakslyd, vindslag fra arkiv og musikk for å 
beskrive vårt landskap og våre karakterer. Vi synes dette fungerte fint. Fremover vil 
vi jobbe aktivt med disse grepene i vårt lydarbeid, for å fortelle denne historien.

Et viktig mål for oss, er å bruke mest mulig opptakslyd i filmen. Vi vil derfor sette av 
tid til å gjøre opptak av atmos og FX, i tillegg til å prøve å få gjort noe Foley-opptak 
på set.  Siden vi skal operere i et vinterlandskap, må vi f.eks. rekonstruere noen trans-
portscener som skal foregå på ski. Derfor er det lønnsomt for oss å få nok tid på sett, 
til å ta opptakslyd i etterkant av en scene. 

For å sikre tydelige opptak av dialog, har vi tenkt å gjøre mest mulig wilds på set, 
slik at vi unngår ettersynk (ADR). I forkant av innspilling vil vi gjøre grundige tester 
og undersøke hvordan vi kan mygge opp skuespillerne så godt som mulig. Her vil vi 
undersøke ulike mikrofonteknikker, i tillegg til å kontakte eksterne veiledere for tips 
om hvordan vi bør plassere mikrofoner for de ulike kostymene. 

Når det kommer til musikken,  har vi samarbeidet tett med en komponist som selv 
spiller trompet, i tillegg til en musiker som spiller stryk. Her har vi jobbet oss igjen-
nom nøkkelscenene fra skissen og testet ut ulike dynamiske tilnærminger. Vi har med 
denne øvelsen kommet et godt stykke på vei og funnet en ramme som passer inn i 
vårt univers og hvordan ulik instrumentering, i tillegg til vårt lyddesign, kan fortelle 
historien på en effektiv måte. Her har vi også høstet noen gode erfaringer på hvordan 
å kommunisere og gjøre arbeidsflyt effektivt for begge parter. 

Vi har et ønske om å blande diegetisk og ikke-diegetisk musikk, noe som vil kreve en 
god planlegging av synk for skuespillerne og for ettersynk av lyd til bilde i etterarbei-
detarbeidet vårt. Dette har vi imidlertid stor tro på at vi får til, mye takket være den 
gode øvelsen vi fikk i løpet av skissen.


