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Indledning: Film skal ses i
virkeligheden
Når rulleteksterne toner frem, og lyset bliver tændt, lever fortællingen videre. I vores hoveder og hjerter. Tit er vi langtfra
færdige med det drama eller de karakterer, der har holdt os fast foran fjernsynsskærmen eller i biografsalen. Vi er klar til
flere oplevelser, til nye perspektiver eller til at tage et skridt tættere på.

Netop den mulighed tilbyder
filmturismen – som kort fortalt
er den turisme, der knytter sig
til en location i en film eller
TV-serie. Her får vi chancen for
at se, mærke eller dufte netop
de steder, hvor helte og skurke
befinder sig. Vi får muligheden
for at nyde den samme udsigt
som skuespillerne, komme bag
om tilblivelsen og dele vores
erfaring og viden med andre,
som er lige så begejstrede.
Opera tiltaler nogle mennesker. Fodbold nogle andre.
Men stort set alle ser film og
TV, og derfor retter filmturisme sig mod en utrolig bred
målgruppe – både nationalt og
internationalt. Moderne turister
vil have unikke og involverende
oplevelser, og netop det potentiale rummer filmturismen.
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FILM SKAL SES I VIRKELIGHEDEN

FILM- OG TV-BRANCHEN

Men hvordan skaber man
turisme omkring film og TV?
Det og andre spørgsmål giver
denne håndbog nogle bud på.
Den henvender sig til turistog filmbranchen, kommuner,
offentlige institutioner og
erhvervsliv – kort sagt alle, der
beskæftiger sig med kulturturisme og destinationsudvikling,
og som efterlyser inspiration
og konkrete råd.
At filmturisme betaler sig i
kroner, øre og brandingværdi,
er påvist adskillige gange. Når
turister skal vælge det næste
udflugtsmål, kan muligheden
for at komme bag om deres
yndlingsserie blive udslagsgivende for, om de vælger
Aarhus frem for Stockholm.
Men også på andre parametre
kan placeringen af spændende projekter i et område give

gevinst. I håndbogen kan
læseren eksempelvis få indblik
i, hvordan en film- eller TV-produktions narrative bidrag til
opfattelsen af et sted og dets
brand kan have en langsigtet
effekt.
Hvilken film- eller TV-produktion passer til netop jeres område? Det gælder om at tænke
projekterne ind i den fortælling, der i forvejen er skabt –
eller er ved at blive skabt – om
destinationen. Måske matcher
en ’Far til fire’-film perfekt til
jeres brand. Måske er det
mere velvalgt at arbejde på at
tiltrække andre produktioner.
Da Skive Kommune f.eks.
valgte at samarbejde med
holdet bag familiekrøniken
‘Tarok’, passede filmens undertitel, ‘Grib drømmen, mens
du kan’, fortrinligt sammen

med kommunens image som
iværksætterkommune.
Det betaler sig at tænke
strategisk og ikke mindst at
samarbejde. Et enkelt turistbureau eller en campingplads
kan umuligt løfte opgaven
alene. Vil man skabe resultater,
skal mange aktører involveres,
og opgaven skal forankres og
løbende udvikles.
Den første håndbog om filmturisme udkom i 2012, men feltet
udvikler sig hele tiden, og denne udgave rummer derfor nye
cases og aktuel inspiration.
Rigtig god læselyst!

INDLEDNING

KOMMUNEN

DESTINATION/TURISTBUREAU

FILMKOMMISSION

PRESSEN

TURISTAKTØR OG ERHVERVSLIV

Værdikædemodel
Mange typer af aktører kan skabe værdi for sig selv og deres område ved at arbejde med de
afledte effekter af en film- eller TV-produktion som f.eks. filmturisme. Disse aktører udgør filmturismens værdikæde. Hver produktion er forskellig, og dermed også de relevante aktører og
samspillet imellem dem.
Ofte vil der være muligheder for samarbejde på tværs af værdikæden både før, under og efter en
produktion – til gavn for alle aktørerne og til glæde for turisterne. Med håndbogen her vil vi give
eksempler på og inspirere til, hvordan relevante aktører i værdikæden kan samarbejde om at
skabe filmturisme. Værdikæden omkring en filmturismeindsats kan indeholde flere aktører end de
nævnte, men vi fokuserer i denne håndbog på de seks, der oftest vil spille en central rolle. For at
skabe et overblik har vi udarbejdet en model, hvor aktørerne bliver fremhævet efter relevans med
en bestemt farve gennem håndbogen.

PRESSEN

FILM- OG TV-BRANCHEN
Produktionsselskabet, TV-stationen,
Filminstituttet og andre partnere skaber filmens eller TV-seriens univers og
er de kreative og økonomiske kræfter
i produktionen. Det er her, aftalerne
laves om, hvad de enkelte samarbejdspartnere kan bidrage med, og hvad de
kan få tilbage fra samarbejdet.

FILMKOMMISSION
Kommissionen har interesse i at
tiltrække produktioner til en bestemt
region. Filmkommissioner fungerer i
denne sammenhæng som bindeleddet
mellem turistbranchen og film- og TVbranchen. I Jylland hedder filmkommissionen Den Vestdanske Film og
Mediekommission.

TURISTAKTØR OG ERHVERVSLIV

DESTINATION/TURISTBUREAU
KOMMUNEN
Kan hjælpe økonomisk og strategisk
med at tiltrække en produktion i et
tæt samarbejde med den lokale eller
regionale DMO og filmkommission.
Kommunen er en vigtig aktør, særligt
når det omhandler større organisatoriske og offentlige indsatser i forbindelse
med filmturismetiltag. Kommunen er
ofte en vigtig drivkraft i processen med
at skabe filmturisme.

Pressen bruges som en ressource til at
fortælle de omkringliggende historier
før, under og efter en produktion. På
hele formidlingssiden af filmturisme er
pressen selvfølgelig en nøglespiller.

Destinationen (DMO – destination
management organization) eller turistbureauet er den enhed, der arbejder
strategisk med turisme i en by, en region
eller et land med henblik på at øge
antallet af turister. Destinationen arbejder bredt inden for marketing samt
forretnings- og organisationsudvikling.
De har en værdifuld viden om det lokale
miljø, både hvad angår virksomheder
og locations, og er ofte en drivkraft i
processen med at skabe filmturisme.

Disse lokale aktører er meget vigtige for
at skabe en sund og bæredygtig filmturisme. Det gælder både dem, der møder
turisten i dagligdagen, og dem, som ikke
gør. De sidder med vigtigt lokalkendskab og nøglen til at skaffe økonomiske
fordele, hvis en produktion vælger lige
præcis deres nærområde. De rabatter
og aftaler, som indgås for at tiltrække
en produktion, kan komme tilbage via
øget turisme.

VÆRDIKÆDEMODEL
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Før, under og efter
Denne model viser idéen om, at arbejdet med filmturisme starter, lang tid før produktionen filmer. Under selve produktionen er der også mange muligheder for at lave et samarbejde mellem produktionen og destinationen. I tiden efter er
målet at fastholde interessen hos turisterne og skabe grobund for eventuelle fremtidige filmeventyr.
Læs meget mere i værktøjskassen på side 18.

Fasthold samarbejdet i arbejdsgruppen, og del jeres
viden og erfaring med lokalområdet
Research film- og TV-projekter

Lav filmsouvenirs

Undersøg jeres område for spændende
locations

Afhold foredrag og
temaaftener

Få fat i premieren, og sikr jer rettigheder – brug
jeres filmkommission som rådgiver
Promover destinationen via
filmen eller tv-serien

Skab samarbejde og u
 dveksling mellem
erhvervsliv og film/tv-produktionen

FILM- ELLER
TV-PRODUKTION

Tilbyd konceptferier

Etablér en arbejdsgruppe med nøgleaktører på tværs af værdikæden med et
fælles mål

Afhold premieren i jeres
lokalområde

Lav en mediestrategi, og planlæg indsamling af materiale under produktionen

Lav unikke events

Brug jeres filmkommission som
sparringspartner
Skab nye attraktioner, og få
fat i filmgenstande

Producér ’behind the scenes’-video og
interviews
Brug sociale medier til at
skabe fællesskaber omkring
filmen eller TV-serien

Brug de lokale – både som statister og
som værter for turisterne
Lav guidede ture
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FØR, UNDER OG EFTER
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Det stærkeste led i
værdikæden er samarbejde
En film- eller TV-produktion kan skabe værdi og omsætning hos en lang række aktører i det område, den bliver optaget,
både før, under og efter premieren. Alle disse aktører indgår i filmens værdikæde – ikke som konkurrenter, men som
gensidige forudsætninger for hinandens succes.

Uanede forretningsmuligheder
Der er stort set ingen grænser
for, hvilke virksomheder og
interessenter der kan indgå i
værdikæden for en film- eller
TV-produktion. De mest kendte
eksempler er virksomheder,
der sælger serviceydelser
til filmproducenten, såsom
materieludlejning, transportfirmaer, lagerudlejning, hotel- og
restaurationsbranchen og
cateringfirmaer. Men der er
mange flere, der kan skabe
værdi via en filmproduktion –
kun opfindsomheden sætter
grænser.
I denne håndbog vil du møde
en glaspuster, en zoologisk have, et landbrug, en
vinhandler, en travbane, et
hotel og mange flere, der har
skabt værdi med en film- eller
TV-produktion som løftestang.

Dertil kommer talrige turistorganisationer og destinationsudviklere, som har benyttet
filmens momentum til at skabe
positiv opmærksomhed, arbejde med de afledte effekter
og udvikle nye turismetilbud.
Hvordan de har båret sig ad,
kan du læse om i håndbogens
cases.

Samarbejdet skaber synergien
For at realisere det fulde potentiale af en film- eller TV-produktions afledte effekter er
der en række aktører, der skal
fungere sammen og udnytte
synergien i hinandens aktiviteter. Processen kan sammenlignes med en stor maskine med
mange tandhjul, som skal gå i
hak, for at maskinen fungerer
optimalt.
For at organisere samarbejdet

kan det være en god idé at
etablere en arbejdsgruppe bestående af lokale nøgleaktører
fra hele værdikæden.

‘For at organisere samarbejdet kan det være
en god idé at etablere en
arbejdsgruppe bestående
af lokale nøgleaktører fra
hele værdikæden.’

længe efter at premieren har
fundet sted. Her kan gruppen
danne ramme om at udvikle
og koordinere aktiviteter på
tværs samt dele erfaringer og
ny inspiration. Relationerne er
skabt, og fundamentet for at
tage imod den næste film- eller
TV-produktion er lagt.

Det kan være repræsentanter
fra kommunen, det lokale
turisterhverv, lokale virksomheder og attraktioner samt evt.
filmkommissionen i
området. Der kan også være
private ildsjæle og grundejere
involveret.
Arbejdsgruppen kan bl.a.
medvirke til at sikre en effektiv
kommunikationmed produktionsselskabet før og under
optagelserne. Men samarbejdet kan med fordel fortsætte,

DET STÆRKESTE LED I VÆRDIKÆDEN ER SAMARBEJDE
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Lad filmen finde sted
INTERVIEW MED JOAKIM LIND

Hvordan kan film påvirke
destinationers brand?
‘Film har en uovertruffen evne
til at skabe følelsesmæssige
bånd mellem et sted og et
publikum. Man behøver blot at
nævne Amélie fra Montmartre,
Berlin Alexanderplatz eller Taxi
Driver for at forstå, hvordan
en film kan knytte billeder og
følelser til et givent sted.
Disse billeder og følelser påvirker vores associationer, tanker
og handlinger. Der er ingen
samtidige kulturfænomener,
som har haft lige så markant
betydning for billedet af
Stockholm som Stieg Larssons
‘Millennium’-trilogi. ‘Millennium’ har helt sikkert hjulpet
turister til Sverige og Stockholm, men den større og mere
langsigtede effekt er baseret
på, hvordan Stieg Larssons
historier har bidraget til at forny
og modernisere billedet af
Stockholm og Sverige.
Filmens potentiale til at skabe
øget turisme vækker stor
interesse blandt destinationsudviklere over hele verden.

8

FILM SKAL SES I VIRKELIGHEDEN

FILM- OG TV-BRANCHEN

Men det er ikke alle film, der
har potentiale til at tiltrække
turister, selvom betingelserne
synes at være på plads.

‘Der er ingen samtidige
kulturfænomener, som
har haft lige så markant
betydning for billedet af
Stockholm som Stieg Larssons ’Millennium’-trilogi.’
Når vi diskuterer filmens destinationsfremmende virkninger,
bør vi tænke længere end bare
filmturisme. Turisteffekterne
kan være synlige i et par år,
men filmens narrative bidrag til
opfattelsen af stedet og dets
brand kan være meget større
og mere langsigtet.’

Hvad kan destinationsudviklere gøre for at udnytte
filmens potentiale til at
styrke stedets brand?
‘For at realisere det fulde potentiale er det en forudsætning,
at forskellige aktører slutter
sig sammen og samarbejder.
I dag ser vi gode eksempler
på vellykkede samarbejder

mellem filmbranchen, regionale destinationsudviklere og
erhvervsliv.
Spil-, forlags-, film- og
musikbranchen kan i denne
forbindelse tjene samme sag.
F.eks. bygger TV-serien ‘Game
of Thrones’ på en succesfuld serie af bøger, og der
er markedsført sidehistorier
inden for spil, tegneserier osv.
Det islandske band Sigur Rós
har optrådt i serien med sin
fortolkning af en sang, som
har betydning for historien.
Sangen er også udgivet som
single.

© Peter Eriksson

Joakim Lind
Joakim Lind er
analytiker og kommunikationsstrateg ved
Cloudberry i Stockholm.
Han forsker desuden i
international markedsføring og kulturøkonomi ved
Handelshøjskolen ved Åbo
Akademi i Finland. Joakim
Lind har tidligere studeret de
makroøkonomiske effekter af
Henning Mankells ‘Wallander’ og

De nye tendenser for samarbejde går hånd i hånd
med oplevelsesindustriens
økosystem af talrige platforme
og formater, som anvendes til
markedsføring og kanalisering
af fortællinger. Igennem denne
rejse, hvor man lader en fortælling folde sig ud, og hvor de
forskellige formater krydsbefrugter og styrker hinanden, er
de tværgående samarbejder
mellem forskellige brancher af
afgørende betydning.’

Stieg Larssons ’Millennium’.

Læs mere:
http://www.cloudberry.se
kommunikationsbureau i Stockholm
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© VisitDenmark

© Midtjysk Turisme

© VisitNordjylland

Janne Grønkjær Henriksen

Karen Buhl Slæggerup

Sisse Wildt

Marketingdirektør,
VisitDenmark

Kommunikationschef,
Midtjysk Turisme

Salgs- og marketingchef,
VisitNordjylland

Danske/nordiske film og
TV-serier er i disse år med til
at gøre Danmark og Norden
kendt i verden – både som
samfund og som rejsemål.
Mere end 30 mio. internationale turister i Europa vælger
deres feriedestination, primært
fordi de har set en film, der var
optaget i eller omhandlede det
pågældende land, og netop
det ser VisitDenmark store
muligheder i.

Der er ingen, der siger, at det
skal være ‘Ringenes Herre’.
Man kan sagtens få succes i
mindre format.

VisitNordjylland har været
heldige at arbejde med film
såsom ‘Min søsters børn vælter
Nordjylland’ og de helt store
produktioner som julekalenderne ‘Ludvig og Julemanden’
samt ‘Tvillingerne og Julemanden’, som alle har skabt
øget opmærksomhed omkring
Nordjylland.

For os gælder det om at få
internationale gæster til Danmark. Derfor har vi påbegyndt
sonderingen af, hvilke film og
TV-serier der har størst internationalt potentiale for Danmark,
og hvilke samarbejdsmuligheder der er i filmbranchen.
Vi testede f.eks. den franske
lancering af ‘En kongelig affære’ med den lokale producent
med god effekt. Derudover
er vi i dialog med regioner og
destinationer om at synliggøre
internationalt attraktive turismeprodukter: locations eller særlige oplevelser og stemninger,
som turisterne har lagt mærke
til i de danske film. Vi glæder
os til samarbejdet.

For Midtjysk Turisme handler
det om at se muligheder i alle
produktioner, for ligegyldigt om
filmen eller TV-serien bliver en
publikumssucces eller ej, så er
der forretningsmuligheder for
destinationerne – f.eks. i produktionsfasen. I Skive har man
f.eks. arbejdet med ‘Tarok’ og
skabt et link mellem filmen og
området ved at bruge locations
fra filmen til bl.a. guidede ture
og har herigennem oplevet stor
opmærksomhed fra fans i hele
landet.
Uanset produktionens størrelse
er et fokus på værdikæden
væsentligt for, at filmturismen
bliver en succes. I Midtjysk
Turisme er vi fortalere for at
indtænke og skabe samarbejde mellem de involverede
parter. Dette gælder både før,
under og efter produktionen.
Kilden til succes skal desuden
findes i en tydelig afklaring af
det formelle grundlag. På den
måde undgår man misforståelser og sikrer den bedste start
på et godt samarbejde.

For os er det ikke kun på det
nationale plan, at filmturisme
har et stort potentiale. Vores
område oplever lige nu stor
opmærksomhed fra både
Norge og Sverige, idet den
danske tv-succes ‘Badehotellet’ vises her og skaber stor
interesse for badehoteller i
Nordjylland. Vi kan se et boom
af antal besøgende på kampagnesiden, og vi arbejder
lige nu på at koble bookbare
produkter på.
Fællesnævneren for vores
projekter, og for at filmturisme
bliver en succes, er helt klart
samarbejde! Her gælder det
som med alt andet - at vi skal
løfte i flok for at opnå så stor
synergi som muligt. Gør man
det, kan selv et lille projekt
opnå store resultater.

3 UDTALELSER FRA
TURISMEBRANCHEN
3 UDTALELSER FRA TURISMEBRANCHEN
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Fremtiden for filmturismen set med globale øjne
Strategi, sociale medier og dedikerede fans kommer til at spille en stadig stigende rolle
for filmturismen, fastslår en af verdens førende eksperter på området, Martin Cuff.
© Martin Cuff

AF LENE HALMØ TERKELSEN
New Orleans. Honolulu. Australien. London. Og selvfølgelig
New York. De hotteste steder
at placere en filmproduktion
lige nu ifølge en specialist på
området.

ret. Derfor benytter de færreste
muligheden,’ fortæller han og
tilføjer i samme åndedrag:
‘Og så er det selvfølgelig også
nemmere at overbevise en
stjerneskuespiller om, at hun
skal tilbringe 6 måneder i London end f.eks. i Rumænien.’

Martin Cuff har i 20 år rådgivet
alt fra offentlige myndigheder
til attraktioner om filmturisme,
og han tøver ikke med at udpege favoritdestinationerne.

Namibia har succes med at
tiltrække filmproduktioner

‘Når folk vil filme i New York,
er det, fordi dér kan alt lade
sig gøre. Vil I have lukket en
vej? Godt, vi gør det. Men det
koster selvfølgelig en masse
penge,’ siger Martin Cuff, der
forklarer, at filmhold altid afvejer balancen mellem udgifter
og risiko.

FILM SKAL SES I VIRKELIGHEDEN

FILM- OG TV-BRANCHEN

De destinationer i verden,
som har størst succes med
filmturisme, er dog med helt
fra tilblivelsen af filmen, så de
i god tid kan skabe et holdbart
turismeprodukt, og på det
mere lavpraktiske plan har de

‘De destinationer i verden, som har størst succes med
filmturisme, er dog med helt fra tilblivelsen af filmen, så de
i god tid kan skabe et holdbart turismeprodukt.’

‘Det kan godt være, at det er
billigt at filme i Somalia. Til gengæld er det risikabelt, og man
skal selv medbringe alt udsty-
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‘Fury Road’ overvejer man at
udvikle en række turismetilbud
og events – fra vandreture til
store festivaler og solbilsracerløb.

Man behøver dog langtfra at
være en millionby for at tiltrække store produktioner. Martin
Cuff nævner det sydafrikanske
land Namibia, der lægger
ørken til den kommende Mad
Max-film ‘Fury Road’ som et
godt eksempel. I kølvandet på

sikret sig rettigheder til f.eks.
fotos, fortæller Martin Cuff og
nævner ‘Hobitten’, ‘Ringenes
Herre’ og Disney-produktionen
‘Brave’ som gode eksempler
på sådanne proaktive film- og
turismesamarbejder.

Sociale medier er vigtige for
filmturismen
Med Mad Max-filmen bliver
Namibia, der blot har to mio.
indbyggere, eksponeret for et
enormt publikum. Bl.a. takket
være filmens stjerne, Charlize
Theron. Hun har seks mio. fans
på Facebook, og allerede adskillige måneder før premieren
har mere end 350.000 mennesker angivet, at de ’synes godt
om’ filmen.
Generelt er de sociale medier
vigtige i fremtidens turismestrategi, fordi folk i stigende
grad vælger rejsemål efter
venners anbefalinger på f.eks.
Facebook. Men det er afgørende at bruge dem på den
rigtige måde, understreger
Martin Cuff. Det handler om
at skabe dialog, at involvere
brugerne og optimalt set at
skabe ‘co-creation’.

FREMTIDEN FOR FILMTURISMEN - SET MED GLOBALE ØJNE
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AKTIVER FANSENE
Loyale fans er klar til at betale mange
penge, rejse langt og ligefrem yde et stykke
praktisk arbejde for deres yndlingsserie
eller -film:

‘Man skal ikke sælge, men
samtale. Et hotel skal f.eks.
ikke skrive: ‘Kom og bo hos os.
Vi har lige malet værelserne
røde.” De skal i stedet skrive:
‘Vi tænker på at male vores
hotel. Hvilken farve synes I, det
skal være?’’
På samme måde kan filmfans
være med til at skabe fremtidens turistdestinationer, og
generelt ligger der et enormt
potentiale i at mobilisere fans,
vurderer Martin Cuff.

De strategiske indsatser har
størst succes
Da den romantiske ‘Old
Cinderella’ blev optaget i
Israel, brugte Israel filmens
hovedrolleindehaver som
turistambassadør i Kina. Det er
blot et af talrige eksempler på
filmturismens mange muligheder, fortæller Martin Cuff, der
forventer, at feltet om ti år er
langt mere professionaliseret
end i dag.
‘De største succeser i filmturismebranchen har været strate-

‘De største succeser i
filmturismebranchen har
været strategisk planlagt.’

gisk planlagt,’ som han siger
og nævner James Bond og
‘Robin Hood’ som eksempler
på, at man er gået metodisk
til værks.Skal myndigheder og
bevillingsgivere overbevises
om, at film er vejen frem, må
man kunne fremlægge en strategi og dokumentere effekterne, men det kan være svært,
indrømmer Martin Cuff.

efterfølgende afgøre, om man
rent faktisk nåede målet?
‘Først dér vil man for alvor
kunne skabe langtidsholdbare
resultater,’ siger Martin Cuff.

Martin Cuff
Martin Cuff er specialist i økonomisk
udvikling med et unikt
fokus på film- og mediesektorerne.
Han arbejder med regeringer og deres
agenturer globalt – fra Peru til Tanzania
og Serbien – for at udnytte de lokale

Ved hjælp af en større indsamling lykkedes
det for instruktøren Rob Thomas og
skuespilleren Kristen Bell at indsamle nok
penge til at kunne producere en ny Veronica
Mars-film. Flere end 90.000 fans skød mere
end 5.000.000 dollars i projektet.

Da ’Star Wars’-fans opdagede, at den
hvidmalede gård, som blev skabt i en ørken
i Tunesien til at være Luke Skywalkers hjem,
forfaldt, tog fansene initiativ til at restaurere
den og samlede penge ind via Facebook.

Til successerien ’House of Cards’ er der skabt
særlige pakkerejser målrettet mod fans, hvor
de får mulighed for f.eks. at møde seriens
skuespillere.

potentialer i film- og medieproduktioner.
Martin Cuff er førende ekspert inden for

‘Den største udfordring er, at
filmturisme er svær at måle. Er
jeg f.eks. filmturist, når jeg ser
en film i 2003 og beslutter mig
for at tage hen, hvor den er
optaget, men først gør det ti år
senere?’

filmturisme og tidligere administrerende
direktør for Association of Film Commissioners International.

Læs mere:

Han råder til, at filmturismebranchen præciserer begreberne: Hvilken type turister er
det helt præcis, man vil have
fat i? Hvad vil man opnå?
Hvordan vil man nå det? Hvem
er det nødvendigt at samarbejde med? Og hvordan vil man

www.martincuff.com
– Martin Cuffs officielle website
www.facebook.com/groups/
filmtourism/ – Martin Cuffs Facebook-gruppe om filmturisme
www.omaze.com/experiences/
house-of-cards – pakke til ’House
of Cards’
www.kickstarter.com/projects/559914737/the-veronica-mars-movie-project – crowdfundingprojekt til at sikre en ny
Veronica Mars-film
www.savelars.com - website for bevarelsen af Luke Skywalkers hjem
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Case

Stieg Larssons
Stockholm
Stieg Larssons ‘Millennium’-trilogi har haft gigantisk
international succes både som roman og som spillefilm.
‘Millennium’-trilogien har bidraget til at modernisere
Stockholms internationale brand.

En unik international succes
Stieg Larssons ‘Millennium’-trilogi har, siden den første bog
udkom i 2005, solgt mere
end 75 mio. eksemplarer i 60
lande og har ligget i toppen
af salgslisterne på de fleste
internationale markeder. Den
svenske filmtrilogi er nået ud til
et publikum på mindst 300 mio.
mennesker. Og den amerikanske filmatisering ‘The Girl with
the Dragon Tattoo’ med David
Fincher som instruktør og
Daniel Craig og Rooney Mara
i hovedrollerne er indtil videre
nået ud til et publikum på ca.
en halv mia. mennesker.

Stockholm i fortællingens
centrum
I ‘Millennium’-trilogien er
handlingen stedsspecifik.
Karakteren Mikael Blomkvist
bor på Bellmansgatan 1, på
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Mariaberget, med udsigt over
vandet og Gamla Stan. Et stykke derfra bor Lisbeth Salander
i en lejlighed på Lundagatan.
Kaffebaren på Hornsgatan 78
er Mikael Blomkvists stamsted
og var tillige Stieg Larssons
personlige stamsted i virkeligheden.

dringerne var størst i perioden
mellem 2010 og 2012, hvor
8-10.000 turister årligt gik med.
I dag er interessen mindre,
men ‘Millennium’-turene har
i vid udstrækning været med
til at revitalisere konceptet
om guidede byvandringer i
Stockholm.
‘Vi mærker fortsat en interesse
fra besøgende, som kommer til
Stockholm – først og fremmest
fra de udenlandske. ’Millennium’ er blevet noget, som man
kender til, og som turisterne
forbinder med Stockholm.’
– Sara Claesson, kommunikationschef på Stadsmuseet i
Stockholm

I 2008 gennemførte Stockholms Stadsmuseum otte byvandringer. I 2009 var tallet oppe
på 222, og i 2010 toppede populariteten med
284 byvandringer.

Byvandringerne afsluttes på Stadsmuseet,
hvor der er etableret en udstilling med
originale rekvisitter fra filmatiseringerne af
trilogien.

De svenske og amerikanske filmproduktioner
har tilsammen omsat for flere hundrede mio.
i Stockholmregionen.

Der er skrevet flere bøger og biografier
om Stieg Larsson og ’Millennium’-trilogien.
Fortællingen er bl.a. sat op som teater og har
inspireret kunstnere, forfattere, designere,
musikere og filmmagere i hele verden.

Et løft for hele den kreative
sektor

‘Millennium’-trilogien har
medvirket til at opbygge den
De mange autentiske refereninternationale interesse, der
cer til Stockholms bybillede
er opstået for skandinavisk
er udnyttet af Stockholms
kriminallitteratur og kriminalfilm
gennem de senere år. Trilogien
‘Byvandringerne bygger på har også bidraget til at udvikle
en række forskellige temaer, de kreative erhverv i Sverige i
hvor fiktion og fakta væves almindelighed samt filmbransammen.’
chen i særdeleshed.

Læs mere:
www.stieglarsson.com/millennium-stockholm-map
- kort over Stieg Larssons Stockholm
www.visitstockholm.com/en/See-do/Guides/In-the-footsteps-of-Lis-

Stadsmuseum, som siden
2009 har udbudt byvandringer med fokus på de steder,
som er centrale i fortællingen.

Byvandringerne bygger på
en række forskellige temaer,
hvor fiktion og fakta væves
sammen. Interessen for byvan-

FAKTA

beth-Salander/ - Visit Stockholms
guide til at følge i Lisbeth Salanders
fodspor
www.stadsmuseet.stockholm.se/
In-English/Guided-tours/Millennium/- Stadsmuseets guidede ture til

© Thomas Karlsson

Millennium

STIEG LARSSONS STOCKHOLM
© Nordisk Film
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Case

Svenske mordgåder
med turismeappel
I 2003 udkom Camilla Läckbergs første roman, ‘Isprinsessen’, og derefter fulgte hele ni
krimiromaner, som alle udspiller sig i forfatterens hjemstavn, Fjällbacka. I 2011 blev
bøgerne filmatiseret som både
TV-serie og spillefilm, og flere
optagelser er allerede planlagt.
De 12 episoder, som udgør
TV-serien ‘Fjällbacka-mordene’, er alle optaget i området
omkring Fjällbacka og Tanumshede.
For tre år siden begyndte Ta-

© Tre Vänner

nums Kommune i samarbejde
med Det Vestsvenske Turistråd
og Svensk Destinationsudvikling at arbejde strategisk
med ‘Fjällbacka-mordene’
som et led markedsføringen af
området. Initiativet kom som en
reaktion på, at turister i området var begyndt at efterspørge
information om den populære
krimiserie.
Indsatsen fra turistorganisationerne har båret frugt. Antallet
af dagsturister er øget med
ca. 3.000 personer fra 2011 til

2014, og
hytteudlejningen i kommunen er
øget med 10 %.

‘Antallet af dagsturister er
øget med ca. 3.000 personer
fra 2011 til 2014, og hytteudlejningen i kommunen er øget
med 10 %. ’
Det er en udvikling, som ifølge
kultur- og fritidschef Eva Petterson i høj grad er en effekt af
Camilla Läckbergs popularitet
i både Sverige og resten af
verden.

© Tre Vänner

Læs mere:
www.enannansida.tanum.se/# - Kort over Läckbergs locations i Tanum
www.framsidan.net/2012/07/lackbergeffekt-aret-runt/ - Artikel om filmturismeindsatsen i
Tanum

Case

Jo Nesbø - Fra Norge
til hele verden
Den norske forfatter Jo Nesbø
er verdenskendt for sine
kriminalromaner om detektiven
Harry Hole, som udspiller sig i
Oslo. Nesbøs bøger er solgt i
over 25 mio. eksemplarer og er
oversat til mere end 25 sprog.
I 2011 kom filmatiseringen af

Jo Nesbøs roman ’Hovedjægerne’, og samme år begyndte
Visit Norway at tilbyde guidede
ture i Harry Holes fodspor. På
turene føres turister igennem
højdepunkter fra Harry Holes
verden, men vejen går også
forbi Oslos større turistattraktioner.

De guidede ture udbydes på
engelsk, tysk og russisk. Og
interessen er stor. Turene har
gennemsnitligt 20 tilmeldte om
ugen – de fleste fra udlandet.
Det hænder, at turister fra
Indien, Hongkong og Japan
slutter sig til.

historie samt ikke mindst
Nesbøs massive popularitet og
udbredelse i hele verden.

‘Turene har gennemsnitligt
20 tilmeldte om ugen - de
fleste fra udlandet.’
Læs mere:

Man arbejder dog ikke så
aktivt med Nesbøs univers i
markedsføringen af Oslo, som
man eksempelvis gør med
Camilla Läckberg i Fjällbacka.
Alligevel gavner Nesbøs
fortællinger turismen i byen,
alene i kraft af bøgernes finurlige detaljer om Oslo og Norges

www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/norway/9903140/JoNesbos-Oslo-Norway-my-kind-oftown.html - artikel fra The Telegraph
om Jo Nesbøs Oslo
www.economist.com/
node/21561109
- Artikel fra The Economist om
filmturisme i Skandinavien

SVENSKE MORDGÅDER MED TURISMEAPPEL & JO NESBØ - FRA NORGE TIL HELE VERDEN

© Harald Groven på flickr.com
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Hvad kan turisme gøre
for filmbranchen?
Turismen skal i dag tænkes ind som en del af mange film- og TV-produktioners økosystem. Det giver fordele til
produktionen, hvis det gøres strategisk og rigtigt.

En stærkere filmoplevelse
Det var kombinationen af den spirende masseturisme og de nye amerikanske blockbustere i 1970’erne og 1980’erne, der
for alvor åbnede for fænomenet filmturisme. Filmen ’Jaws’ fra 1975 bliver i nogle kredse betegnet som den film, der løftede
hollywoodproduktioner op til at være kulturelle populærfænomener og kommercielle forbrugsvarer i en helt ny liga.

på usædvanlige locations
i samarbejde med stedets
strategiske partnere kan både
skabe økonomiske fordele og
nye kunstneriske muligheder.

Gennem 1990’erne voksede
markedsføringsbudgetterne
drastisk på de internationale
filmproduktioner. Eksponeringen blev massiv, og turisters
lyst til at genopleve
hovedpersonens verden eller
filmens univers voksede støt.

‘At optage på usædvanlige locations i samarbejde
med stedets strategiske
partnere kan både skabe
økonomiske fordele og nye
kunstneriske muligheder.’
I dansk sammenhæng er det
måske ikke de store budgetter, der slår igennem over
for turisten, men for skabere
af film eller TV-serier er der
stadig mange muligheder i at
tænke filmturisme. At optage
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En filmproduktion kræver som
regel omfattende fundraising
af både offentlige og private
midler. Her kan destinationskontorerne trække på deres lokale netværk for at bane vejen
for finansieringen. Indsatsen
kan være den forskel, som
sikrer producenterne anden
TV-sæson eller en tredje film
i serien – på samme location,
naturligvis. Og det gavner begge parter.
Kunstnerisk kan filmturisme
understøtte, at dedikerede fans
leverer inspiration tilbage til

filmskaberne. Den hårde kerne
blandt filmens fans vil typisk
vide mere og søger derfor oplevelser, der går ud over selve
filmen. Her er filmturismen
en oplagt ny dimension, hvor
gruppen kan leve sig følelsesmæssigt ind i historien ved at
være til stede fysisk. Fanbasen
kan endda videreudvikle universet så meget, at producenterne kan bruge inspirationen
som brændstof til at skabe en
toer eller en forhistorie.

film på, så den ikke
begrænser sig til et
par timer hjemme
i stuen eller i
biografen.
Læs mere:
Bog: ’The Experiences of Film Location
Tourists’ af Stefan Roesch,
2009, Channel View Publications

Tiden er moden – turisterne søger det, og de
strategiske spillere er
forhandlingsvillige – nu er
det kun et spørgsmål om at
åbne sig for nye måder
at tænke den samlede oplevelse af
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© Filmby Aarhus

© Jeppe Gudmundsen

© VisitAarhus

Carsten Holst

Nikolaj Arcel

Peer H. Kristensen

Direktør i Filmby Aarhus

Filminstruktør

Direktør i VisitAarhus

‘Den rigtige location er i virkeligheden noget af det vigtigste
i en film, da den giver den
rigtige stemning og følelse i
forhold til historien. Hvis man
eksempelvis optager en film i
Randers eller Aarhus, så er det
klart, at det automatisk skaber
opmærksomhed om byen. Min
film ’En kongelig affære’ har på
den måde også fået gang i de
slotte, hvor Caroline Mathilde
har opholdt sig. Jo tættere
du kommer på historien, jo
stærkere bliver oplevelsen af
filmen. Det er selvfølgelig et
samarbejde, turistbranchen
kan indgå i.

‘Der er ingen tvivl om, at filmturisme er et felt i hastig udvikling,
og fra destinationernes side kan
man gå til emnet fra flere vinkler.
Filmturisme som arbejdsområde
har nemlig ikke kun potentiale til
at skabe innovative oplevelsestilbud til den almindelige turist;
der er i høj grad også tale om
erhvervsturisme.

‘Igennem mit tidligere
arbejde som producer for
Zentropa og leder af Filmby
Aarhus, det regionale filmog mediecenter i Jylland, har
jeg konkrete erfaringer med
at skabe de rette vilkår for, at
filmprojekter bliver realiseret.
Vi forsøger i Filmby Aarhus at
åbne op for nye samarbejder
på tværs af filmbranchen,
turistbranchen, erhvervslivet og
kommunerne. Vi arbejder på at
gøre hele Jylland mere filmvenligt og attraktivt ved at etablere
et stærkt netværk omkring film
og nye medier. Destinationerne
spiller en væsentlig rolle i dette
netværk, da de har mulighederne for at understøtte filmproduktioner igennem deres viden
om lokalområdet og forankring
blandt de lokale erhverv og
turistaktører. Et stærkt netværk,
som kan tiltrække og understøtte flere filmproduktioner,
betyder flere muligheder for
filmturisme og dermed vækst i
Jylland.’

Det er dyrt at flytte et filmhold
til en by, der ligger langt væk.
Derfor er det utrolig interessant, hvis turistbranchen kan
skabe et samarbejde med
de lokale hoteller og andre
relevante virksomheder og derigennem tilbyde økonomiske
fordele for filmholdet, mod at
byen eller lokalområdet tydeligt
bliver vist i filmen. Så får begge parter noget ud af det.’

At arbejde målrettet for at få
filmproduktioner til at placere
film- eller TV-optagelser i jeres
nærområde har også potentialet
til at skaffe en omsætning for
de lokale virksomheder inden
for eksempelvis overnatning,
transport og catering, og selve
produktionens tilstedeværelse
kan skabe helt nye arbejdspladser.’

3 UDTALELSER OM
FILMTURISME
3 UDTALELSER OM FILMTURISME
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Case

‘Tarok’ fik turismen
til Skive

FAKTA
Filmen genetablerede forbindelsen mellem
Skive og Tarok i danskernes bevidsthed. En
måling har vist, at ’Tarok’ er på 4.-pladsen
over de ord, som danskerne forbinder med
Skive.

Travhesten Tarok opnåede mytisk status i 70’erne. Siden
forstummede fortællingen om ’Dannebrog på fire ben’,
indtil en filmatisering i 2013 genoplivede Skiveegnens helt
egen vinderhistorie.

Potentiale for et gensidigt
samarbejde
Da filmproducent Regner Grasten havde sat sig for at filmatisere historien om Tarok, vidste
han, at Skiveegnen kunne
danne en fantastisk kulisse for
optagelserne. Taroks hjemsted,
Hagenshøj, eksisterede endnu,
og i stalden stod Taroks boks
stadig uberørt. Jørn Laursen,
der i sin tid sad i sulkyen bag
Tarok under 150 ud af 165
starter, boede stadig lige på
den anden side af vejen.
Birgitte Bahat, konsulent i
Skive Kommune, hørte om det
spirende filmprojekt og kontaktede straks producent Regner
Grasten. Birgitte Bahat vidste,
at en film af denne kaliber
kunne skabe nye muligheder
for egnen. Og Regner Grasten
vidste, at et godt samarbejde
med de lokale kræfter var
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Filmen gav Skive landsdækkende medieomtale til en beregnet værdi af 9,7 mio. kr.

Hagenshøj har i dag udviklet sig til en regulær
turistdestination med museum, Tarok-vandrerute, rideruter og salg af souvenirs. Stedet
har haft 4.000 gæster og udvikler fortsat nye
tilbud til de mange turister.
Det nye Tarok-museum på Hagenshøj, som
er bygget op i den originale filmkulisse, bugner af samleobjekter, som Ingelise og Jørn
Laursen har stillet til rådighed. Derudover
findes en række originale filmrekvisitter,
som dels er doneret af filmproducenten og
dels opkøbt af kommunen. Sidst, men ikke
mindst kommer en række Tarok-samlinger,
som private samlere og fans har doneret eller
udlånt til museet.

‘Birgitte Bahat vidste, at en film af denne kaliber kunne
skabe nye muligheder for egnen. Og Regner Grasten
vidste, at et godt samarbejde med de lokale kræfter var
afgørende for projektet.’
afgørende for projektet:
‘Vi ville have stemningen fra
området ind i filmen. Men det
er dyrt at rykke til Skive med
en hel filmproduktion. Kun ved
at etablere et tæt samarbejde
med de lokale kræfter kunne
vi lave så mange optagelser i
Skive, som vi gjorde.’
– Regner Grasten, filmproducent

Skibonitterne slog til
Byrådet i Skive bevilgede
600.000 kr. til projektet.
Pengene skulle gå til at sikre
optagelserne i Skive samt til at
afholde den nationale gallapremiere lokalt. Regner Grasten
kvitterede desuden for støtten

ved at nævne Skive, hver gang
han udtalte sig til pressen om
filmen.
Regner Grasten kontaktede
en række originale ‘locations’,
bl.a. Hagenshøj, hvor Tarok
blev født, levede og siden blev
begravet. De nuværende ejere
af gården gik med til at filme
på stedet, og de indgik aftale
med kommunen om at lade
filmkulisserne stå mindst et års
tid efter premieren. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
gik sammen med kommunen
ind i projektet og etablerede
et samarbejde med en række
lokale turismeaktører, dels for
at høste frugterne af det massive indryk af filmfolk og medier,
der stod på under optagelser-

Team Barok er konceptet bag hesten Barok,
som er originalt ’oldebarn’ efter Tarok, og som
i filmen spiller sin oldefar Tarok som føl. Barok
kommer ofte på besøg ved Hagenshøj under
arrangementer, og hun har fået sin egen boks
i sin oldefars gamle stald. Barok har sin egen
Facebook-side, hvor man bl.a. kan blive gratis
medejer.

ne, og dels for at skabe nye
turismeprodukter afledt af det
momentum, der var skabt for
film- og ‘hesteturismen’ i området generelt.

‘Regner Grasten kvitterede
desuden for støtten ved at
nævne Skive, hver gang han
udtalte sig til pressen om
filmen.’
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En sikker gevinst for Skiveegnen
Med ‘Tarok’-filmen fik Skive
skabt massiv medieomtale
samt omsætning i området
under optagelserne, og siden
har hele hesteturismen i området fået et løft i form af nye
rideruter og samarbejdsaftaler
mellem bl.a. Skive Fjord Camping, Skive Travbane, Team
Barok og Hagenshøj. Sidst,
men ikke mindst fik skibonitterne en mindeværdig oplevelse,
da hele Danmark
rykkede ind til gallapremiere
med grøn løber, gallaklædte
berømtheder og blitzende
pressefotografer.

Læs mere:
www.tarok.skive.dk
– Skive Kommunes website om
’Tarok’
www.facebook.com/tarokskive
– Facebook-side for filmturismeindsatsen
www.facebook.com/BabyTarok
– Facebook-side for Taroks barnebarn, Barok
www.skiveet.dk/visitskive/oplevelser/tarok – Skiveegnens Erhvervs-

© Geisnæs

og Turistcenters Tarok-oplevelser

BIRGITTE BAHAT, SKIVE KOMMUNE

– Det går stærkt, så vær forberedt
Hvad er din oplevelse af
samarbejdet med filmholdet?

flødeskummet oven på kagen,
og det er klart, at den slags
skaber velvilje lokalt.’

‘Det var utrolig positivt. Det var
drevet af gensidig velvilje hele
vejen. Vi havde selvfølgelig
en kontrakt, som definerede,
hvad vores midler skulle gå til,
og hvad vi skulle have igen.
Men kontrakten kom aldrig op
af skuffen, og vi fik konsekvent
mere tilbage, end vi havde
forventet. F.eks. valgte Regner
Grasten at afholde filmens
første pressemøde her i Skive,
hvor han præsenterede filmens
skuespillere. Og så måtte hele
den danske journaliststand
en tur ud på landevejen, hvis
de ville have deres billeder
i kassen. Det stod der ikke
noget om i kontrakten – det var

Hvad var afgørende for, at
I kunne bruge filmen som
platform for eksponering og
turismeudvikling?
‘Det mest afgørende var,
at vi indsamlede en masse
materiale fra filmen undervejs.
Vi optog video og indsamlede
rekvisitter, mens optagelserne
stod på. Det betyder utrolig
meget bagefter. Turisterne er
interesserede i selve historien
om Tarok, men de er også meget interesserede i filmen om
Tarok. De synes, det er sjovt at
komme bag om kulisserne.’

Var der noget, der overra-

skede dig undervejs?
‘Det var meget tidskrævende
at dokumentere optagelserne, og det er vigtigt at være
forberedt. Når filmholdet kører,
så kører de bare. Det er nu
og her og ikke i morgen, så
det er bare med at komme ud
af vagten og få indsamlet sit
materiale, mens de er der. Alt
i alt tog det mere tid, end jeg
havde forventet, men det var
det hele værd.’

Har du et godt råd til andre,
der vil samarbejde med en
film- eller TV-produktion?
‘Sørg for at definere, hvilket
materiale du vil indsamle fra
filmproduktionen. Vil du tage
billeder under optagelserne?

Vil du gerne bevare kulisserne? Vil du have adgang
til filmrettighederne i form af
små filmklip til en app eller en
oplevelsesrute? Sørg for at få
dette aftalt med producenten,
og husk at sætte ressourcer af
til at få indsamlet materialet.
Desuden vil jeg anbefale at
benytte Den Vestdanske Film
og Mediekommission som
sparringspartner og bruge
denne håndbog om filmturisme. Vi brugte den meget, da
vi forberedte os på ’Tarok’, og
det var en stor hjælp.’

‘Alt i alt tog det mere tid, end
jeg havde forventet, men
det var det hele værd.’

© Petit
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INSPIRATIONSLINKS
- LÆS ENDNU MERE OM FILMTURISME
www.film-tourism.com
– Stefan Roeschs eget website om filmturisme
www.thelocationguide.com – en gratis online database over nogle af verdens bedste locations
www.filmturist.dk
– FilmFyns eget website om filmturisme

Hvordan
kommer vi
i gang?

www.mixedreality.info – Ystads årlige konference om filmturisme og virtuelle verdener
www.filmbyaarhus.dk/wdfc
– Den Vestdanske Film- og Mediekommission
Bog: ’Wallanderland – medieturisme og skandinavisk tv-krimi’ af Anne Marit Waade, 2013,
Aalborg Universitetsforlag

På de næste sider findes værktøjskassen med 38 konkrete råd og forslag til at komme i gang med at skabe filmturisme.
De er rettet mod alle, der vil arbejde med området, og består af en god blanding af overordnet viden og lavpraktiske tips.

Filmturisme begynder længe
før premieren. Det er vigtigt
at tænke turismeindsatsen
ind, både før, under og efter
at en film- eller TV-produktion
ankommer til jeres område.
Derfor er værktøjskassen
inddelt i tiltag, der skal iværksættes før, under og efter
filmens tilblivelse. Hvert punkt
er markeret med en farve, som
matcher værdikædemodellen
på side 5.

Målet er at give et hurtigt
overblik over, hvem der er de
relevante aktører i den enkelte
sammenhæng.
Nogle tiltag hører til i alle tre
faser, men er i denne sammenhæng placeret, hvor de har
størst betydning. Flyt rundt, byt
ud, og tilrettelæg forløbet, så
det passer ind i jeres strategi. Der findes nemlig ikke én
simpel opskrift på succes med

filmturisme. Det vil være forskelligt, hvad der fungerer fra
sted til sted. Lad jer inspirere
af rådene i værktøjskassen, og
prøv jer frem.
En overordnet huskeregel
gælder dog: Vær imødekommende og på forkant. Hvis I vil
synliggøre, at jeres område er
filmvenligt, må I invitere de relevante film- og TV-skabere, og
locationmanagere til området

og sørge for at vise, at hos jer
har man ikke bare velegnede
rammer, men også vilje og
midler til at skabe spændende
projekter. Og gør det i god tid.
Ellers havner produktionen et
andet sted.
God arbejdslyst!
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føler, at de kommer med
bagom og får adgang til noget
helt særligt. Det kan være, man
har fået lavet en aftale med en
mand, som låser op til et helt
særligt rum, eller de kommer
med om i en afsides baggård.’

© Jette Schwartz

‘En tur skal være som
en god fortælling’
Inden vi går i dybden med værktøjskassen, kommer
her et godt eksempel på et konkret filmturismeprodukt i
Danmark. Lise Lotte Frederiksen har nemlig succes med
sine guidede ture, hvor hun bl.a. har taget tilhørerne med
gennem Borgens, Broens og Forbrydelsens København.

AF LENE HALMØ TERKELSEN

Find en engageret og veltalende guide. Noget godt fodtøj. En
rute uden alt for langt mellem
stoppene. Og en flok tilhørere,
der har lyst til at se og høre
mere om deres yndlingsfilm
eller favorit-TV-serie. Opskriften
på en guidet tur lyder simpel.
Men vil man mestre kunsten at
begejstre et vandrende publikum, kræver det ikke blot viden
og glæde ved at gå, fortæller
Lise Lotte Frederiksen fra virksomheden Peter og Ping, der
har specialiseret sig i byvandringer. Det er nemlig langtfra
nok. Turen skal bygges op,
så tilhørerne hele tiden bliver
drevet nysgerrigt videre.
‘En tur skal være som en god
fortælling. Den skal have en
progression. Deltagerne skal
føle, at noget bliver afdækket,
og de får ahaoplevelserne
undervejs, og guiden må sørge
for ikke at fyre alt krudtet af ved
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første stop,’ fortæller Lise Lotte
Frederiksen.
De sidste ti år har hun travet
ture med udgangspunkt i
litteratur, film og TV-serier, og
konceptet er populært blandt
både danske og internationale turister. Hun har taget
nysgerrige med til Københavns
Politigård, som de har set i
‘Forbrydelsen’, og besøgt
Birgitte Nyborgs ‘Borgen’.

‘Turen skal bygges op, så
tilhørerne hele tiden bliver
drevet nysgerrigt videre.’
Den vellykkede tur veksler
mellem genkendelige scener
og overraskende steder, understreger den erfarne guide.
‘Det handler om at have én
eller to locations på turen, som
de ikke selv ville have kunnet
finde frem til, så de virkelig

DEN GODE GUIDE
Ved alt om og brænder for sit stof

Sørger for sammenhæng og fremdrift i sin
fortælling

Bruger cliffhangers, som f.eks. ”Men hvordan
var det i virkeligheden, at …? Det får vi at vide,
når vi nu går videre til …”

Tænk i store scener og
særlige optrin

Går i dialog med deltagerne og tilpasser
sin formidling efter netop deres viden og
forventninger.

Den gode guide tænker visuelt
og finder frem til de flotteste
sights og bygninger.

DEN GODE TUR

‘Jeg gør meget ud af at få
stederne til at træde frem for
folk på en måde, så vi ankommer i den helt rigtige vinkel.
Man skal tænke i store scener
og særlige optrin og minde
deltagerne om det helt særlige
sted i filmen eller serien, hvor
karaktererne befandt sig
netop her,’ forklarer Lise Lotte
Frederiksen.

Afholdes for maksimalt 20-25 deltagere,
så det er muligt for guiden at være i kontakt
med alle

Har 10-12 stop og varer typisk halvanden time

Kan forkortes og forlænges afhængigt af
vejret
Har ikke for langt mellem stoppene
Byder på 1-2 steder, som deltagerne ikke selv
kunne have fundet på egen hånd

En anden vigtig pointe er, at
det aldrig må blive rutinearbejde, for det gennemskuer
(og keder) publikum med det
samme.

Kan arrangeres som planlagte ture med
forhåndstilmelding eller åbne ture, hvor folk
blot møder op.

‘Det handler om hele tiden
at udvikle turen. Måske kan
man lægge noget nyt ind eller
ændre på rækkefølgen af
stoppene,’ fortæller Lise Lotte
Frederiksen.
Personligt har hun samarbejdet
med et hotel om at udbyde
ture, og hun fremhæver, at
der er mange muligheder for
at samarbejde med andre
turistaktører, så man f.eks.
tilbyder turene som et led i en
pakkerejse.

Gør det til publikums tur
Når netop guidede ture er
velegnet til moderne turister,
er det, fordi man på turene
har mulighed for at tilpasse
formidlingen lige præcis efter
det specifikke publikum og
derved tilbyde et unikt produkt.

‘Det er ideelt, når deltagerne føler, at det er ‘deres’
tur. Det må aldrig blive en
metervare. En god tur er en,
man skaber i fællesskab.’

EN TUR SKAL VÆRE SOM EN GOD FORTÆLLING
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Er det nørder, der kender selv
den mindste detalje i seriens univers? Mere moderat
interesserede filmfans, som
har lyst til at komme med bag
kulisserne? Eller er det en flok
polterabenddeltagere, som
bare vil have en underholdende tur? Hvert publikum får
deres helt særlige oplevelse,
og derfor anbefaler Lise Lotte
Frederiksen også, at man ikke
satser på at guide alt for
mange deltagere på én gang,
så alle har mulighed for at stille
spørgsmål eller kommentere
undervejs.

‘Det er ideelt, når deltagerne
føler, at det er ’deres’ tur. Det
må aldrig blive en metervare.
En god tur er en, man skaber i
fællesskab.’
For et par måneder siden
specialiserede en af Lise Lotte
Frederiksens guider sig udelukkende i film- og TV-produktioner og skabte Nordic Noir
Tours. Firmaet markedsfører
sig via sociale medier, og Lise
Lotte Frederiksen kender andre
guider, der udelukkende reklamerer via Facebook og Twitter.

‘Så får de f.eks. lov at tage et
billede af deltagerne ved bestemte locations, og så spreder
det sig på f.eks. Facebook.’
Mulighederne er mange, men
at kunne lykkes med guidede
ture kræver dog først og fremmest én ting, understreger Lise
Lotte Frederiksen: en passioneret rejsefører.
‘Hvis du vil vise folk Borgens
univers, skal du selv brænde
for serien og elske at fortælle
om den.’

‘Hvis du vil vise folk Borgens
univers, skal du selv brænde
for serien og elske at fortælle om den.’

Læs mere:
www.peter-og-ping.dk
– Peter og Pings website
www.nordicnoirtours.com
– Nordic Noir Tours’ website
www.walks.com – guidede ture i
London

Engagement kan ske på flere niveauer
Ikke alle aktører i værdikædemodellen vil have lige stort
incitament, motivation eller
ressourcer til at deltage i et
samarbejde om filmturisme.
Heldigvis er det da også muligt
at være en del af en filmturismeindsats på flere niveauer
– lige fra den lokale borgers
tilfældige møde med filmturismen til kommunens strategiske
samarbejde med film- eller
TV-produktionen.
Engagementsmodellen nedenfor giver et overblik over
de samarbejds- og engagementsniveauer, der kan være
i forbindelse med en film- eller
TV-produktion i et område.
Det er ikke en fuldstændig
oversigt, men et vejledende
framework, der kan bruges til
at tale om en filmturismeindsats ud fra.

De tre nederste er uformelle
samarbejder eller initiativer fra
de aktører, der ikke nødvendigvis ønsker eller har behov
for at involvere film- eller

TV-produktionen i deres tiltag.
De tre øverste trin i modellen
er formelle og strategiske

Sponsor

Strategisk samarbejdspartnerniveau
(initiativer sammen med film- eller
tv-produktionen)

samarbejder mellem aktører og
TV- eller filmproduktion.

En kommune bevilger et sponsorat til en filmeller tv-produktion.

Værdipartner

En DMO samarbejder strategisk med film- eller
tv-produktion for at give produktionen let
adgang til lokalområdet.

At samarbejde om
fælles værdier

Leverandør
At levere en ydelse til film-, tv-produktion eller filmturismeindsatsen

Det lokale vognmansselsskab leverer
transportydelser til film- eller
tv-produktionen.

Bidragsyder
Aktørniveau (egne
initiativer)

At afholde en tematiseret/brandet aktivitet i
relation til filmen eller tv-serien

Ambassadør

En lokalforening afholder temaaften
omkring filmen eller tv-serien, hvor talere
breder emnet ud.

At støtte op omkring filmturismeindsatsen både kommercielt og ikke
kommercielt, f.eks. ved at fremhæve produkter eller ydelser, der passer
ind i filmen eller tv-seriens tema

Borger og aktørniveau

Vært
At yde godt værtskab ved at tage godt imod gæsterne, som besøger
området i forbindelse med en film eller tv-serie

En restaurant opfinder og sælger en ret
navngivet efter filmen eller tv-serien og
baseret på temaet.

En lokal fortæller om sine
oplevelser som statist, når vedkommende møder filmturisterne i
lokalområdet.

ENGAGEMENT KAN SKE PÅ FLERE NIVEAUER
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Kom godt fra start.

Undersøg løbende, hvad der sker lige nu, ikke mindst hvilke film- og tv-produktioner der er under
planlægning. Kontakt Filmby Aarhus og Mette Elmgaard på melm@aarhus.dk eller +45 89 40 48 73 for
at få et hurtigt overblik. www.dfi.dk (klik eksempelvis på ”Branche og Støtte” og derefter ”Støtte”) www.
filmbyaarhus.dk

Lær mere allerede nu.

Undersøg emnet, inden I går i gang med at arbejde målrettet med filmturisme. Udover denne håndbog
er der en del muligheder for at lære mere om filmturisme, og om hvordan I kan komme i gang med at
udvikle nye turistoplevelser.

Undersøg jeres områdes
spændende filmlocations.

Promover jeres unikke og spændende film-locations gennem Filmby Aarhus’ Filmkommissionsplatform.
Derved bliver jeres område en del af den lettilgængelige oversigt over mulige filmlocations i Region Midtog Nordjylland. Locationdatabasen kan findes på www.filmbyaarhus.dk/wdfc.

Kom i kontakt med dem,
der finder film-locations.

Brug DFI-bogen til at finde location managers i Danmark og i lokalområdet. Besøg: www.dfi.dk/Branche_og_stoette/DFI-bogen.aspx. Overvej at arrangere guidede ture for location managers for at gøre
dem opmærksomme på jeres områdes særegne kvaliteter og stemninger.

Hjælp jeres location-ejere

Når en film skal optages i jeres område, involverer det en række locations. Disse locations kan være ejet
privat eller offentligt. En location-ejer vil typisk investere en del tid og ressourcer i at muliggøre filmoptagelserne. Det kan være, at der skal bygges særlige kulisser, at ombygningsplaner må udskydes eller at
stedet må lukkes for gæster i en periode. Alt dette gør, at location-ejeren skal ’investere’ i filmen. Hjæp
jeres lokale location-ejere med at få overblik over, hvilken investering der kræves, samt at få aftalt med
filmproducenten, hvad der ”betales tilbage”, typisk i form af eksponering i filmen.

Overvej medlemskab
af Den Vestdanske
Filmpulje

Overvej et samarbejde mellem DMO og kommune om at blive medlem af Den Vestdanske Filmpulje. Et
medlemskab vil gøre jeres område mere filmvenligt. Produktioner, der opnår støtte fra Den Vestdanske
Filmpulje, medfører en regional omsætning - den er i gennemsnit 3,9 gange investeringens størrelse.
Medlemsskab af Den Vestdanske Filmpulje sikrede, at optagelserne til Ludvig og Julemanden samt
Tvillingerne og Julemanden lå primært i Hjørring og Aalborg Kommune, ligesom DVF var med til at sikre
Dicte-optagelserne i Aarhus. Find information om Den Vestdanske Filmpulje på www.filmbyaarhus.dk.

Brug video til at promovere jeres område.

Video er et kraftfuldt og vigtigt medie, når film- og tv-oplevelser skal formidles. Beslut derfor, hvordan og
hvornår I vil lave videomateriale. Lav eksempelvis små videoklip fra området, hvor filmholdet arbejder,
videointerviews med holdet bag filmen eller interviews med beboerne i området. Tilbyd også gerne
jeres hjælp med at lave ekstra materiale til filmens senere udgivelse på fysiske og digitale medier.

Organiser jer og læg en
strategi

Sørg altid for at koordinere samarbejde og kommunikation med filmproduktionen for at sikre en god
proces. Når filmholdet rykker ind, kan det være en god ide at have en arbejdsgruppe bestående af lokale
aktører, der er særligt involveret i filmproduktionen. Det kan være de location-ejere, som filmproducenten har indgået aftale med, kulturinstitutioner samt kommunen og det lokale turistkontor. Den første
vigtige opgave for arbejdsgruppen er at udvikle en strategi for indsatsen. Når det er bekræftet, at en
film/tv-produktion kommer til området, og I som område har besluttet, at I vil investere et beløb i at sikre
jer synlighed, så er næste skridt at lave et stykke strategisk arbejde omkring, hvad I vil bruge produktionen til? Hvad er målet, hvem er målgruppen og hvornår er anstrengelserne en succes?

Få fat i en premiere!

En af de ting, der kan forhandles om, hvis I bidrager til en filmproduktion, er premieren. Premieren kan
skabe en masse omtale, og der kan bygges flere ting op om selve eventen. Brug det også som et kick off
til de aktiviteter, I kan koble op på filmen efterfølgende, eksempelvis en ”Premiere-pakke m. hotel og
film”, og efterfølgende guidede tours i området.

Vær en hjælp for film
eller tv-produktionen.

Tilbyd som en service at hjælpe filmproduktionen med at indhente tilladelser, finde locations og stå
altid klar til at svare på spørgsmål. Udnyt, at I kender jeres nærområde bedre end de fleste producenter.

Invitér pressen indenfor.

Foreslå produktionen et samarbejde, hvor i promoverer både film- eller tv-produktionen og jeres
nærområde. Tænk filmen ind i jeres medieplan og opsøg aktivt pressen med info om, at produktionen
snart kommer til området. Overvej også at invitere pressen på en tur til de locations, I ved skal bruges i
produktionen - altid i samarbejde med producenten.

Skab et erhvervsnetværk.

Etabler et erhvervsnetværk af lokale virksomheder, der kan tilbyde rabataftaler eller anden assistance,
når en produktion er i området. Dette kan gøre jeres område attraktivt for filmproduktioner. I hjælper
produktionen, og produktionen promoverer jeres virksomheder eller kommune på eksempelvis filmholdets jakker.

Skaf rettighederne til det
materiale, I skal bruge før,
under og efter produktionen.

Find allerede før produktionen ud af, hvilken form for materiale I skal bruge til at promovere jeres
nærområde. Det kan eksempelvis være billeder, video eller interviews, som skal bruges til websitet eller
guidede tours-koncepter efterfølgende.
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I kan hjælpe jer selv ved allerede nu at tænke i, hvad der er særligt ved jeres lokale område:
- Særlige historiske begivenheder
- Særlige locations
- Særlige fordelagtige forhold, I kan tilbyde en filmproduktion
Ved en række artikler i denne håndbog er der indsat relevante links, hvor I kan læse mere. Overvej også selv at søge videre eller kontakte personerne fra de cases, du finder
ekstra interessante.
Tjek om jeres område er repræsenteret og hjælp gerne med at opdatere oplysningerne, så de altid er korrekte.

Find de mest professionelle location managers ved at læse deres CV på deres private hjemmesider, eller søg efter navnet på IMDB.com

Forventningsafstemning er et nøgleord. Eksempelvis skal der være helt klare aftaler om, hvorvidt en given location omtales med navns nævnelse i filmen. Film er jo ofte
fiktion, og derfor kan det være naturligt for manuskriptforfatterne at give filmens steder fiktive navne. Derved kan en del af eksponeringsværdien for den enkelte location
dog gå tabt. Overvej at invitere filmens manuskriptforfattere ud og opleve de pågældende locations så tidligt som muligt i forløbet.

Medlemskabet af Den Vestdanske Filmpulje er ikke gratis, men jeres område bliver mere filmvenligt, og dermed også mere attraktivt for produktionsselskaberne.
Kontakt direktør Carsten Holst (tlf.: +45 8940 4846) for spørgsmål vedrørende medlemsskab af Den Vestdanske Filmpulje.

Det kræver selvfølgelig planlægning og en klar aftale med filmproduktionen. Den korrekte kontaktperson vedrørende tilladelser er som hovedregel filmens producent.
Selvom I ikke får mulighed for at lave video i samarbejde med filmproduktionen, er der stadig rig mulighed for at tænke i små videoklip som kan bruges på jeres hjemmeside
og på sociale medieplatforme som Facebook, YouTube og Twitter. Se et par gode råd her: seismonaut.com/guides/videoguide
Det kan være en stor mundfuld, når et professionelt filmhold rykker ind. Filmholdet arbejder i ekspresfart og er 100 % fokuseret på at få optagelserne i kassen.
For at kommunikere effektivt kan det være en god ide at lade én repræsentant fra arbejdsgruppen varetage den primære kommunikation med producenten.

Selv hvis en filmproduktion vil placere den store premiere et andet sted, kan det være muligt at få fat i en mindre forpremiere i jeres lokalområde - inden den offentlige
landsdækkende premiere.

Det handler det om at være proaktiv og vise dem, hvad I kan tilbyde.
Tænk på, hvordan I kan tilbyde produktionen en hjælpende hånd med pressearbejdet via jeres ekspertise og lokalkendskab og brug filmens tiltrækningskraft til også at
markedsføre jeres interesser.
Filmens eller tv-produktionens distributør har en mediestrategi, som gavner produktet bedst muligt. Koordiner derfor altid med dem, inden I går til den lokale presse med
noget. Kom med forslag til vinkler og historier til distributøren/producenten, men send aldrig noget ud uden deres samtykke.
Sørg for at vise de lokale virksomheder, hvordan de kan promovere sig selv i lyset af en produktion. Relevante erhverv kan være alt fra transportsektoren (billeje, fly og taxa)
til håndværkere, byggemarkeder, lokal catering, hoteller, fitness-centre samt jakker og tøj til filmholdet. Alle former for finansiering og sponsorat har i princippet interesse
for produktionen.
Det kan være svært at gennemskue, hvem der sidder med rettighederne til de forskellige materialer. Få derfor i første omgang etableret en fast kontaktperson på produktionen, som kan pege jer i den rigtige retning. Et produktionsselskab vil ikke altid have tid til at lave ekstra ting til en produktion, så gå i første omgang efter at få fat i rettigheder til materiale, de allerede har tænkt sig at producere.
Via medlemsskab i Den Vestdanske Filmpulje sikrer I jer, at gunstige aftaler for jeres område overholdes via kontrakten mellem Den Vestdanske Filmpulje og produktionsselskabet.
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Hjælp med lokal casting.

Tilbyd at hjælpe med castingen. På den måde kan I både hjælpe produktionen og forankre den i lokalområdet. Foreslå, at I kan assistere ved faciliteringen og annonceringen af castingen og benyt jer af jeres
eksisterende kommunikationskanaler - både digitalt og i forhold til lokalpressen. Undersøg også, om en
virksomhed i jeres erhvervsnetværk vil lægge lokaler til.

Giv indblik i filmverdenen.

Afhold efter aftale med produktionsselskabet guidede tours under optagelserne. Inviter eksempelvis
jeres erhvervsnetværk indenfor som tak for støtte, hvis produktionsselskabet giver lov til at åbne op for
produktionen.

Skab opmærksomhed
under optagelserne.

Brug optagetiden til at opbygge hype omkring den kommende produktion, som kan smitte positivt af på
den efterfølgende filmturisme. Skab eksempelvis opmærksomhed ved at afholde presseevents, hvor der
løbende fortælles om produktionens status eller ved at få skuespillerne til at deltage i interviews under
optagelserne, hvor de taler om jeres område og produktionen hvis muligt.

Lav unikke events.

Udnyt at I har en samling af kendte og spændende personligheder samlet i jeres by eller region i en periode. Der er mange muligheder for at skabe unikke events for turister, men særligt også for erhvervsliv og
politikere. Overvej eksempelvis en VIP-fundraising middag med stjernerne fra filmen, der indledningsvis
har et oplæg fra instruktøren.

Producer ”Behind the
scenes”-video.

Under selve produktionsperioden er der virkelig gode muligheder for at lave videomateriale, der kan
bruges i lang tid efter, at filmen eller tv-serien har haft premiere. Sæt derfor ind her og inkluder indholdet
i jeres mediestrategi. Husk at klare aftaler med produktionen er afgørende.

Få interviews ”i kassen”.

Sørg for at smede, mens jernet er varmt. Hvis I får muligheden for at interviewe skuespillere, producenter og instruktøren i et ofte tætpakket produktionsprogram, så få både video, skrift og radiointerviews
på plads i samme interviewrunde. Kodeordet er planlægning!

Tilpas erhvervsnetværket.

Sørg for at matche produktionsselskabets behov i forhold til, hvad erhvervsnetværket kan tilbyde. Hvis
jeres erhvervsnetværk kan være med til at hjælpe med nogle her-og-nu-problemer i forbindelse med
produktionen, så kan dette skabe grobund for et endnu tættere samarbejde. Det vil komme jer til gode i
en eventuel fremtidig produktion med de samme mennesker. De personlige relationer er afgørende!

Musik til filmen?

Et mere alternativt indsatsområde kunne være musikken til filmen. Er der musikere i jeres nærmiljø, som
er med på at indgå en aftale med produktionsselskabet om at få musikværker med i filmen, ja så er der
igen en god PR-mulighed for musikeren og en god historie at fortælle om jeres område.

Tænk i samarbejde og
udveksling.

Overvej hele tiden, hvad I kan gøre for at hjælpe produktionen for til gengæld at få materiale eller samarbejdsvillighed retur.

Hold øje med særegne
filmgenstande.

Hold øje med filmgenstande under optagelserne, som I kan drage nytte af efterfølgende. Eksempelvis
har Børglum Kloster købt julemandens værksted fra Ludvig og Julemanden. Det har givet en helt ny og
meget populær attraktion til lokalområdet. Sådan en investering kan vise sig at være meget værdifuld.

Udvikl nye attraktioner.

Brug produktionstiden til at danne jer et billede af, hvilke nye oplevelsestilbud, I kan give turisten. Brug en
halv dag på at lave en workshop med de medarbejdere, der synes emnet er spændende, og eventuelt
nogle lokale samarbejdspartnere og begynd at finde på ideer til nye tours, nye produkter og nye attraktioner, som I kan udvikle.
Lav øvelsen: Hvordan bliver en interesseret turist mødt, hvis hun googler din destination og filmens
titel? Er der produkter/oplevelser, hun kan forfølge eller ”bag om”-info?

Overvej eksponering
efter filmens premiere

Tænk allerede nu på, hvordan I kan eksponere jeres interesser via filmen eller tv-seriens levetid på
VOD, DVD, BluRay etc. Det kan være via videomateriale, logoer trykt på coveret eller særlige indlæg i de
fysiske medier, som henviser til jeres og samarbejdspartnerenes produkter.

Brug de nye og sociale
medier.

Brug de nye og sociale medieplatforme til hurtigt at nå ud til den enkelte turist og det globale marked.
I kan eksempelvis med fordel lave en Facebook-side, der er unik for jeres arbejde med produktionen,
hvor I lægger jeres indhold på løbende og interagerer med turisterne.
Det er ikke nødvendigvis en let og hurtig opgave at kommunikere via sociale medier, men start med at
lave en plan over det indhold, I vil lægge ud på nettet i løbet af eksempelvis filmens produktionstid. På
den måde har I en fælles forståelse og et fælles overblik.
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Det er selvfølgelig afhængigt af den pågældende produktion, hvorvidt der er brug for casting i lokalområdet.

De guidede tours skal aftales nøje med produktionsselskabet, så de ikke kommer i vejen for optagelserne. Forbered jer i god tid og vær realistisk med forventningerne filmholdet har ikke meget tid, når de først er gået i gang med optagelserne.
Selvom en produktion ikke er færdig, så er der stadig en masse nyheder, som kan bruges til at tiltrække turister under og efter produktionen. Husk at koordinere alt pressearbejde med distributør/produktionsselskabet.

Kun fantasien sætter grænser for udviklingen af events. Ideer til events: Masterclasses med instruktøren eller skuespillerne, filmvisning i en lokal biograf af skuespillernes
eller instruktørens tidligere film, guidede tours på filmsettet etc.

Tænk i materiale til forskellige formål. Overvej eksempelvis: Korte videoer til socialt medie-indhold, video til en samlet promovering af jeres nærområde og video til det
ekstramateriale, som er med på den digitale og fysiske udgivelse af filmen eller tv-serien.
Allier jer evt. med de lokale medier, når mediematerialet skal produceres. Måske kan de være behjælpelige mod, at at I hjælper dem med at få adgang til produktionen.

Hold øje med, om nye virksomheder kan være relevante at tilføje, og se det hele tiden som en mulighed for at udvide jeres berøringsflade med det lokale erhvervsliv - dvs.
virksomheder, som ikke er de klassiske turistaktører. Det kan også komme jer til gavn i andre sammenhænge.

Musik er et af mange virkemidler, man bruger i film og tv. Derfor skal det selvfølgelig have en vis kvalitet. Søg derfor et samarbejde med lokale eksperter på området - eksempelvis lokale spillesteder, lokal presse eller uddannelsesinstitutioner indenfor musik.
Filmbranchen er vant til at indgå byttehandler og få tingene til at fungere. Så husk at jeres ydelser og produktionens attraktionsværdi også er forhandlingsvaluta!
Filmturisme handler både om at formidle og brygge videre på filmens fortælling, men også om at fortælle historien om filmen i sig selv. ”Sådan blev filmen til”-oplevelser er
en meget populær del af filmturismen.
Tag eventuelt kontakt til jeres filmkommission for ydeligere vejledning på emnet.
Der findes mange muligheder for nye tiltag. Overvej eksempelvis nye typer madvarer og andre brugsprodukter, som kan sælges på baggrund af filmen eller ”gå i hovedrollens fodspor” - byvandring eller guidede ture.

Her er filmkommissionen også et godt sted at søge vejledning.

Tjek altid, hvem der styrer den overordnede pressestrategi for filmproduktionen. Måske kan I bidrage eller blive en del af noget, der vil øge jeres synlighed. Det er vigtigt at
vide, hvad man må og ikke må i forhold til rettighedshavere af produktionens univers.
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PREMIEREN!

Premieren er den altoverskyggende begivenhed i forløbet - i særdeleshed når det handler om en filmpremiere. Det er jeres mulighed for at få lokalområdet på landkortet.

EFTER PRODUKTION

Gør det til en event, at premieren er hos jer, og gør det til noget særligt ved at udnytte de lokale kompetencer eller en særlig location - det behøver ikke være en biograf! Gør begivenheden mindeværdig ved
at indbyde eksempelvis filmhold, lokale politikere, erhvervsliv og skuespillere til middag. Lav en pakke
til journalisterne, så de ud over middag og film får overnatning, foredrag, besøg på locations, eksklusive
interviews med lokale aktører, eller hvad der ligger i naturlig forlængelse af filmen. I skal selvfølgelig sørge
for, at forhandlingerne om premieren kommer i spil tidligt i forløbet, således at I kan sikre jer den, men I
kan også selv lave en markant begivenhed, selvom I ikke har fået den officielle premiere. Skive lavede for
eksempel en stor event ud af premieren i Skive, der fik landsdækkende TV2 Nyhederne til at sende live
fra byen.
Skab et online fællesskab.

Selvom I har haft en tilstedeværelse på de sociale medier både før og under produktionen, så er det for
alvor nu, at offentligheden får øjnene op for filmen eller tv-serien. Vær derfor klar til at servicere og pleje
det publikum, som produktionen får, på platforme som Facebook eller Twitter.

Markedsfør destinationen.

Der er mange gode muligheder for at lægge sig i slipstrømmen af en film eller tv-series opmærksomhed.
Udnyt dette til at fremme jeres egne tiltag eller attraktioner.

Fasthold erhvervsnetværket.

Hold fast i arbejdet omkring filmturisme ved at fortsætte arbejdet i erhvervsnetværket. Selvom det
spændende forløb før og under filmen eller tv-seriens produktion nu er overstået, så giver det stadig
god mening at arbejde med udvikling omkring film- eller tv-produktionen - det er nu, frugterne af alt det
hidtige arbejde skal høstes.
Vær klar til at handle på reaktioner på premieren, en uventet efterspørgsel fra turister eller andre, som
kan være svært at forudse.

Tænk videre i nye oplevelseskoncepter.

Forsæt arbejdet, I startede før og under produktionen, hvor I tænkte i nye attraktioner og oplevelser
for turisten. Men vær også klar til at gribe den respons, der kommer fra publikum, når de ser filmen eller
tv-serien. Deres reaktion kan nemt åbne op for helt nye krav til de oplevelser, I skal udbyde til dem.
Find inspiration til at skabe sammehængende tilbud på s. 16-17, hvor filmturismeindsatsen omkring
Tarok-filmen bliver gennemgået.

Konceptferiepakker.

Brug filmens nyhedsværdi til at udbyde særlige filmrejser til jeres område. Det kan både være store og
små pakker - det afgørende er, at I kan eksperimentere med, hvad I er særligt gode til at tilbyde turisten,
og samtidigt bygge ferien op omkring den oplevelse, det er at genopleve filmens eller tv-seriens særlige
aura.

Arranger foredrag og
fortællinger.

Tænk hele tiden i events. Har I fået en finger med i filmen eller tv-series soundtrack, så er der måske
også her mulighed for at bygge en event op. Brug kunstnerne fra soundtracket og lav en koncert i jeres
lokalområde - eller måske en danmarkstour.

Brug filmens soundtrack.

Tænk hele tiden i events. Har I fået en finger med i filmen eller tv-series soundtrack, så er der måske
også her mulighed for at bygge en event op. Brug kunstnerne fra soundtracket og lav en koncert i jeres
lokalområde - eller måske en danmarkstour.

Sælg filmens souvenirs.

Souvenirs og små brugsgenstande, der kan repræsentere koblingen mellem filmen eller tv-serien og
området, er endnu en mulighed for at tænke i nye produkter. Gennemgå mulighederne for at udvikle,
producere og sælge produkter, som kan skabe omsætning i jeres lokalområde.

Uddel goodie bags.

Giv jeres gæster et minde at tage med hjem. En samling af filmmerchandise og sponsorgaver kan være
en effektfuld gave at give til premieregæsterne, men også til dem, der eksempelvis køber en filmpakkerejse til jeres område.

Arbejd med filmen tema.

Tag udgangspunkt i filmens eller tv-seriens historie eller tema. Hvis eksempelvis en film kredser omkring
en historisk begivenhed fra området, så kan I bruge dette som en ”ramme” for de tilbud, I laver til
turisten.

Tænk videre til den
næste film.

Det er vigtig, at jeres erfaringer ikke går tabt, især hvis I har valgt at kaste mange ressourcer ind i at
arbejde med filmturisme. Sæt jer derfor ned efterfølgende og snak om, hvad der gik godt, og hvad der
gik dårligt. På den måde er I allerede et skridt foran næste gang, der opstår en mulighed for at arbejde
med filmturisme. Husk at dele erfarinerne med Filmkommissionen, som er jeres videncenter indenfor
filmturisme.
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I skal sikre jer tilstedeværelse af skuespillere og instruktør til premieren - dette er ikke en selvfølge! Og det er stjernerne, der trækker pressen.
Finansieringen af premieren kan evt. komme i stand ved at lave sponsorater med det lokale erhvervsliv; her kunne biografspots i forbindelse med premieren over hele
landet eksempelvis komme i spil.

Det handler om at skabe et fællesskab omkring filmen eller tv-serien. Gør særligt brug af jeres kernekompetencer, nemlig viden om det område, produktionen er optaget
i - og giv på baggrund af det noget, publikum at samles omkring.
Det er vigtigt, at I har en aftale på plads med produktionsselskabet og distributionsselskabet. Prøv evt. at lægge op til et samarbejde omkring samannoncering.
De erfaringer, I har gjort jer i jeres samarbejde, må ikke gå tabt, så husk at evaluere på det og tænk evt. frem mod nye projekter. Tænk gerne allerede nu på, hvordan finansieringen af næste film- eller tv-projekt kan falde på plads.

Brug de sociale medieplatforme til at få input fra publikum selv. Få dem til at fortælle, hvilke oplevelser de kunne tænke sig i jeres nærområde. Og lav eksempelvis en fokusgruppe, hvor I tænker videre sammen med publikum - beløn dem eventuelt med billetter til filmen.

Brug jeres erhvervsnetværk til at skabe nye feriepakker - eksempelvis hvis I har haft samarbejde med helt nye partnere, som kan tilføre nye elementer til pakkerejserne.
Undersøg desuden muligheden for at bruge en fra filmholdet som guide, da det øger autenticiteten i oplevelsen. Husk i øvrigt, at busture undervejs med fordel kan bruges
til at vise klip fra de enkelte locations, så længe I har sikret jer rettighederne, eller fremvise rekvisitter.
Hvis I har en lokal musikfestival vil det være oplagt at undersøge et samarbejde her.

Hvis I har en lokal musikfestival vil det være oplagt at undersøge et samarbejde her.

Tænk også gerne i alternative souvenirs. I Ystad i Sverige har de haft stor succes med Wallander-kagen.

Det handler ikke nødvendigvis om, at det skal være dyrt at producere, men det må meget gerne være eksklusivt - det vil være med til at forstærke oplevelsen.

Et filmtema kan bredes ud i mange retninger - udvælg dem, der passer bedst til både film/tv-serie og jeres destinations turister og brand. Eksempler på temaer: Oplægget
(f.eks. bogen, digtet, kortfilmen eller tv-serien), Danmarkshistorisk perspektiv, lokale fortællinger, historiske eller fiktionelle personer og genrer som drama, krimi, gyser eller
komedie.
Denne håndbog indeholder flere interviews med personer fra turisterhvervet, der har arbejdet med filmturisme. Kontakt evt. dem og få en hurtigt snak om deres erfaringer
med emnet.
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Faglige netværk
understøtter
filmturismen

© Simon Jeppesen

SAMMENSKREVET INTERVIEW MED STEFAN ROESCH, PH.D. OG FILMTURISMEKONSULENT
Filmturismen har som
begreb fået en masse
opmærksomhed i de
seneste år, hvilket
især skyldes det
stigende antal af film
og TV-serier, der har
øget turismen verden
over. Mange regionale filmkommissioner
har i lang tid set fordelene ved filmturisme og
søger derfor at etablere
et professionelt samarbejde med lokale og regionale
turistorganisationer.
Hvis filmturisme skal lykkes, er
det yderst vigtigt at opbygge
et fagligt netværk blandt de
relevante aktører. Igennem
sådan et netværk vil turistorganisationer opnå ny viden og
blive uddannet i, hvordan man
kan integrere filmturisme i markedsføringsarbejdet, herunder
forstå faserne i produktionen,

og hvad de betyder for samarbejds- og indtjeningsmulighederne. F.eks. er det vigtigt,
at destinationerne bliver involveret i en produktion helt fra
starten, for at udnytte det fulde
potentiale. Dette kan gøres
ved at etablere et professionelt
samarbejde med de involverede location scouts og den
ansvarlige locationmanager.
På den måde har destinationens marketingkoordinator en
større chance for at sikre sig
rettighederne til filmrelateret
markedsføringsmateriale. Det
vil måske endda være muligt
at få positive udtalelser fra
skuespillerne om destinationen.
Filmkommissioner kan hjælpe
destinationerne med at opbygge en værktøjskasse med redskaber, der kan tages i brug,
når en produktion kommer
til nærområdet. Igennem et

fagligt netværk kan filmkommissioner også informere om
kommende film og TV-serier,
som kunne være relevante for
destinationerne at involvere
sig i. TV-serier bliver mere og
mere interessante i forhold til
filmturisme: TV-serier har generelt en længere levetid end
en spillefilm og strækker sig
ofte over flere sæsoner. Dette
gør det lettere for destinationerne og filmkommissionerne
at skabe et længerevarende
samarbejde med produktionsselskabet.
Flere og flere lande og regioner er begyndt at konkurrere
om at tiltrække filmproduktioner ved at tilbyde væsentlige
skattelettelser. Til gengæld
skal produktionsselskaberne
levere markedsføringsmateriale, der understøtter filmturisme
til destinationerne. Destinationerne, regeringerne og

filmkommissionerne bliver på
den måde mere involveret i
markedsføringen af en film. De
kan f.eks. optræde i filmens
rulletekst, eller de kan gennem
forhandling få bynavne eller
andre navne på locations skrevet ind i manuskriptet, hvilket
eksempelvis filmkommissionen
i Genova-Liguria, Italien, havde
succes med i filmen ’Inkheart’
fra 2008.
Dog vil alle film(turisme)projekter være unikke og kan derfor
ikke behandles ens. Det er
derfor vigtigt at få skabt et fagligt netværk med den regionale
filmkommission, DMO’erne og
de regionale turistaktører for
at få mest ud af filmproduktioner i forhold til filmturisme.
Filmturisme rummer en masse
potentiale, men det er en
særlig genre, der skal forstås
og arbejdes med, før gevinsten
kan hives hjem.
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Case

‘Dicte’ åbner nye
forretningshorisonter
TV 2’s populære krimiserie om journalisten Dicte er
optaget i Aarhus og omegn. Det har givet den lokale
filmbranche et løft og har skabt nye forretningsmuligheder
i erhvervslivet.

Den største medieproduktion i Aarhus nogensinde
Fortællingerne i Elsebeth
Egholms Dicte-bøger udspiller sig i Aarhus, og det var
derfor et naturligt valg for
producenterne hos Miso Film
også at lade TV-serien om
Dicte være forankret i byen.
Økonomisk støtte fra Aarhus
Kommune, Region Midtjylland
og Den Vestdanske Filmpulje
som supplement til den øvrige
finansiering sikrede, at både
location- og studieoptagelser
fandt sted lokalt. Studie 1 i
Filmby Aarhus dannede ramme
om seriens hovedkulisser, og
med et stort antal jyske filmfolk
ansat på settet og to gange et
halvt års optagelser er ’Dicte’
den største medieproduktion
i Aarhus nogensinde. Det har
for alvor sat fokus på byen som
en filmby og støttet det lokale
miljø.

‘Cirka 35 jyske filmfolk og 50
runnere, statisthjælpere og
hjælp til afspærring har været
ansat på 2. sæson af Dicte-produktionen i kortere og
længere tid, og været en del
af et topprofessionelt hold. Produktionen har givet en kæmpe
afsmitning på miljøet lokalt, og
alle – lige fra kommunen til turistorganisationen og erhvervslivet – har fået erfaring med at
facilitere en stor medieproduktion og drage nytte af den.’
– Mette Elmgaard, projektleder, Filmby Aarhus

Nye forretningsmuligheder
for erhvervslivet
En række lokale virksomheder skabte sig også en god
forretning. 40 filmfolk har boet,
spist og transporteret sig rundt
i byen i 14 måneder. Hotellet
Scandic Aarhus City indgik
en aftale med produktionssel-

skabet om at huse mange af
skuespillerne og filmfolkene, og
inden længe åbnede samarbejdet nye forretningshorisonter for
hotellet. Scandic Aarhus City
opdagede, at ‘Dicte’ skabte
gode eksponeringsmuligheder:
Da der skulle filmes en scene
i en hotellobby, faldt valget
på Scandic Aarhus City som
location, og siden fik hotellet
plads på bannerreklamerne
på det fodboldstadion, hvor
der skulle optages en central
fodboldscene. Den gode
relation mellem hotellet og produktionsselskabet har været
værdifuld for begge parter,
og der er skabt grobund for at
videreudvikle samarbejdet ved
fremtidige produktioner.
‘Dicte’-produktionen i Aarhus
har desuden resulteret i nye turismetiltag. Via forskellige platforme kan turister i dag opleve
byen igennem Dictes univers.
TV-serien viser Aarhus som
en mangefacetteret lille storby
tæt på skov og strand og giver
seeren en indgang til byens
turistattraktioner såvel som den
mindre polerede del af byen.
Dertil kommer den massive
eksponering af Aarhus både
nationalt og internationalt.

FAKTA
’Dicte’ er TV 2’s største fiktionssucces i
mange år med 1,2 mio. danske seere pr.
afsnit i sæson 1 og en share på 4,3. Serien er
foreløbig solgt til Norge, Sverige, Benelux og
Tyskland.
Sæson 2 har benyttet ca. 80 locations i
Aarhus og omegn.
Sæson 2 har benyttet ca. 2.800 lokale statister under optagelserne – 720 af dem til en
stor fodboldscene på stadion i Aarhus NRGi
Park & Arena.
Cirka 35 jyske filmfolk og 50 runnere, statisthjælpere og hjælp til afspærring har været
ansat på sæson 2 i kortere eller længere tid.
Første sæson af ’Dicte’ gav Aarhus landsdækkende medieomtale til en beregnet
værdi af 15 mio. kr.
Epinion har lavet en potentialeanalyse på
det svenske marked, der viser, at sandsynligheden for, at svenske turister vil besøge
Aarhus, øges hvis de har set Dicte.
Samme analyse viser, at kendskabet til ’Dicte’
i Sverige er relativt stort, men at koblingen
mellem Aarhus og ’Dicte’ kan hjælpes mere
på vej.
Guidede ture i kulisserne var en stor succes.

Læs mere:
www.itunes.apple.com/app/
west-danish-film-walks-filmgui.de/
id626802588?mt=8 – download
appen ’Film Walks’ i App Store
www.visitaarhus.dk/dictes-aarhus
– VisitAarhus’ officielle website om
’Dicte’
www.dicte.tv2.dk
– TV 2’s website om TV-serien
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FILM SKAL SES I VIRKELIGHEDEN

‘DICTE’ ÅBNER NYE FORRETNINGSHORISONTER
© Per Arnesen /TV2
© Per Arnesen /TV2
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TURISTAKTØR OG ERHVERVSLIV

Case

Familien Danmarks
jul i Nordjylland
Med julekalenderen ‘Tvillingerne og Julemanden’ fik
Aalborg og Nordjylland en ekstra platform for eksponering
og turismeudvikling. Julekalenderens familievenlighed
og positive historie passer perfekt til områdets brand og
turismestrategi.

En positiv familiefortælling
TV 2’s populære julekalender
‘Tvillingerne og Julemanden’ er
en videreudvikling af kalenderen ‘Ludvig og Julemanden’
fra 2011. Fortællingen udspiller
sig i Nordjylland med en række
kendte destinationer og locations som omdrejningspunkt.
Produktionen er støttet af Den
Vestdanske Filmpulje, Aalborg
Kommune m.fl.
Motivationen for at trække
julekalenderen til Aalborg og
tilbyde medfinansiering var
både erhvervs- og kulturpolitisk: Julekalenderen skaber
eksponering og øget omsætning for lokale virksomheder
og turismedestinationer, og
samtidig er julekalenderen i
sig selv et kulturprodukt med
en god og positiv fortælling for
hele familien.
Julekalenderen adskiller sig på
denne måde fra eksempelvis
krimiserier, der normalt rummer

mere dystre fortællinger og ikke
er velegnet som familiestof.
‘Med julekalenderen får vi
fortalt en rigtig god og positiv
historie, der udspiller sig her i
vores område. Samtidig skaber
selve formatet en meget intens
eksponering. Vi taler 24 afsnit
og 24 genudsendelser på 24
dage – i bedste sendetid for
hele familien Danmark. Det er
noget helt unikt.’
– Tina Pedersen, Sundheds- og
Kulturforvaltningen i Aalborg
Kommune

Stor opbakning fra lokale
aktører
Erik Peitersen, der er en
garvet TV-handymand, var
ansat som regissør, og han
fik hurtigt skabt kontakt til en
lang række virksomheder og
turismeaktører, som med stort
engagement bidrog til optagelserne. Eksempelvis blev
Lysets Sten fremstillet af den

lokale glaspuster Anne Flohr,
og stenen fik til huse i Stenens
Grotte, bevogtet af isbjørnene
i Aalborg Zoo. På denne måde
blev en lang række lokale aktører involveret og tog på hver
sin måde del i julekalenderens
værdikæde.
For at koordinere indsatsen og
styrke det strategiske samspil
mellem de forskellige aktører
blev der etableret arbejdsgrupper med locations, nordjyske
turistorganisationer og Aalborg
Kommune. Grupperne kunne
samle trådene og fremme
merværdien for området ved
at skabe en samlet ramme for
kommunikation og formidling.

‘For at koordinere indsatsen og styrke det strategiske samspil mellem de
forskellige aktører blev der
etableret arbejdsgrupper
med locations, nordjyske
turistorganisationer og
Aalborg Kommune.’

FAKTA
Julekalenderen er filmet i samarbejde med
turismeaktører i hele Nordjylland, inkl. Klarupgaard, Klithusegaarden, Skallerup Seaside
Resort, Thingbæk Kalkminer, Hirtshals Fyr,
Aalborg Zoo og Helligåndsklosteret i Aalborg.

Stenens Grotte fra julekalenderen kan stadig
opleves af gæsterne i Aalborg Zoo. Ligeledes
kan gæster på Klarupgaard gå på opdagelse i
mange af de originale filmkulisser fra julekalenderen.

© Lars Holm

‘forærende’ fra lokalområdet
– såsom glaskunst, isbjørne og
meget, meget mere.
Læs mere:
www.visitnordjylland.dk/tvillingerne-og-ju-

En gensidig værdiskabelse
‘Tvillingerne og Julemanden’ er
et godt eksempel på, at fiktionens verden og virkelighedens
turismeaktører kan krydsbefrugte hinanden med stort
gensidigt udbytte. Aalborg Zoo
og de mange øvrige locations,
som har medvirket i julekalenderen, har fået uvurderlig eksponering for kernemålgruppen.
Og samtidig har produktionsselskabet fået en masse stof

lemanden – VisitNordjyllands website om
julekalenderen
www.visitaalborg.dk/aalborg/tv2s-julekalender-i-aalborg-tvillingerne-og-julemanden –
VisitAalborgs website om julekalenderen
www.aalborgzoo.dk/aktiviteter-(1)/23-12-2013/besoeg-stenens-grotte-fra-tv-2s-julekalender.aspx
– besøg Stenens Grotte i Aalborg Zoo
www.instawebgram.com/i/anneflohrglas
– Instragram-profil for Anne Flohr Glas

FAMILIEN DANMARKS JUL I NORDJYLLAND
© Tina Pedersen
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KONTAKTINFO

Filmby Aarhus
Filmbyen 23, 1
8000 Aarhus C
www.filmbyaarhus.dk
Kontakt:
Mette Elmgaard
melm@aarhus.dk

Hold dig opdateret om filmturisme og
kommende arrangementer på vores website:
www.filmbyaarhus.dk
www.facebook.com/FilmbyAarhus
www.mediatourism.info

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

