DATO

19. marts 2016

STED

Spinderihallerne

KL

REFERENT

19

Ulla Varneskov

RESUME
Handling
● Kontakt Dan Arnløv vedr. ordstyrer til generalforsamling
● Læg info op om midler fra kulturpuljen
● Kontakt Fantasy Fabrikken vedr. horrornight fredag d. 13
● Planlæg Katten i sækken

Hvem
Torsten
Ulla
Ulla
Alle

To do/status fra sidste møde
Handling
● Vejle Kommunes Kulturpulje ansøges til produktion af
VEJLE SHORT film
● Gjort
● Tilbagemelding til kulturforvaltningen om bestyrelsens
drøftelser om muligt samarbejde med Århus Filmværksted
● Torsten har haft kontakt – der er ikke sket yderligere
● Starte arbejdet med den første VEJLE SHORT – find
rekvisitter
● Død hund evt. fundet – forfølges nærmere
● Manuskriptudkast lavet
● Kontakt Fantasy Fabrikken for aftale om gysertemaaften
● Har snakket med dem – det vil de gerne – dato ikke afklaret
● Kontakt Jonas om et arrangement om filmmusik
● Kim følger op

Hvem
Ulla

Ulla/Torsten

Ulla/Torsten/Prebe
n

Ulla
Kim

MØDEREFERAT:
1: Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2: VEJLE SHORT

Filmforbindelsen har fået 20.000 kr. af kulturpuljen til at lave 3 helt kort film i regi af VEJLE
SHORT.
Konceptet er at alle film:
 skal være færdigredigeret på 1 måned (max 1 måneds postproduktion)
 skal involvere ”føl” dvs. aspiranter til forskellige funktioner på en filmproduktion
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skal kunne fungere i biografformat dvs. skal være af høj kvalitet med fokus på
kompromisløshed i alle dele af produktionen
skal filmes i Vejle Kommune og det skal tydeligt fremgå af filmen (der skal fx indgå
kendetegn, der kan identificere byen såsom broen, Bølgen m.v.)

Første film: Katten i sækken først.
Medlemsinfo: vi har fået 20.000 kr. til at lave 3 helt korte film og et afsluttende
arrangement. Det betyder, at der er ca. 6.000 kr. til hver film.
To do:
 præsentation af Vejle short – herunder til pressen (Preben)
 rolleliste

3: Generalforsamling

Skal holdes i maj og varsles 1 måned før. Foreløbigt planlagt til d. 31. maj 2016.
Torsten kontakter Dan vedr. ordstyrer.

4: Arrangementer
Det blev aftalt at få en horrornight op og stå fredag d. 13. hos Fantasy Fabrikken –
her orienteres også yderligere om VEJLE SHORT.
6: Evt.
Torsten og Ulla orienterede om den kommende Cross Over dokumentar festival i august.
Læs mere her: https://www.facebook.com/crossroadswebdoc/?fref=ts
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