
PITCH-Workshop 10.-13. september 2019 
Basert på fjorårets erfaringer med pitcheverkstedet vil vi gjennomføre et tilsvarende 

arrangement i 2019, men vil utvide det med en ekstra dag, der innholdet også gjøres 

tilgjengelig for øvrig bransje. På den måten gir vi et spesialisert og godt tilbud til deltakerne 

på verkstedet, samtidig som vi når fram til andre i bransjen som vil ha stor nytte av 

ekspertenes kunnskap. Hovedvekt på siste dag legger vi på klipp, men ser også om vi kan 

samarbeide med Nordkapp Filmfestival om å få inn en regissør som har film på festivalen. 

European Documentary Network er med oss denne gangen også, og vi diskuterer 

oppdatering av innhold og valg av foredragsholdere med dem. 

Planen ser slik ut: 

DAG 1 

12:30-13:30  Innsjekk hotell 

13:30-14:30  Lunsj på Perleporten Kulturhus 

15:00-15:30  Velkommen, gjennomgang av programmet 

15:30-19:00  Presentasjon av prosjekter i plenum 

Deltakerne presenterer sine prosjekter og viser trailere. 

6 prosjekter, 30 minutter hver (kaffepause underveis) 

19:00   Middag på perleporten kulturhus 

DAG 2 

08:00   Frokost 

09:00-12:00  Gruppearbeid/Individuelle møter 

A: Gruppearbeid med pitch-instruktør. Prosjektene diskuteres et for et i 

gruppen. Både presentasjonen fra dag 1 og den skriftlige presentasjonen vil 

bli kommentert. 

B: Prosjektene forlater gruppen etter tur for individuelle møter med 

klippeveileder. 2 prosjekter, 1 time per prosjekt. 

12:00-13:00  Lunsj på Perleporten Kulturhus 

13:00-17:30  Gruppearbeid/Individuelle møter 

A: Gruppearbeid med pitch-instruktør. Prosjektene diskuteres et for et i 

gruppen. Både presentasjonen fra dag 1 og den skriftlige presentasjonen vil 

bli kommentert.  

B: Prosjektene forlater gruppen etter tur for individuelle møter med 

klippeveileder. 4 prosjekter, 1 time per prosjekt. (kaffepause underveis). 

17:30-18:30  Avrunding. Gjennomgang av program for dag 3 

19.00  Middag på Perleporten kulturhus 

 

 



DAG 3 

08:00   Frokost 

09.00-10.00  Forslag til pitch og pitch-trailer (eksempler vises) 

10:00-11:00  Deltakerne forbereder egen pitch. 

Veiledere er tilgjengelige for individuell rådgivning. 

11.00-13.00  Pitch og diskusjon i plenum. 

3 prosjekter, 40 minutter per prosjekt 

13:00-14:00  Lunsj på Perleporten kulturhus 

14:00-16:00  Pitch og diskusjon i plenum 

3 prosjekter, 40 minutter per prosjekt 

16.00-17.00  Avrunding 

19:00  Åpning Nordkapp Filmfestival med påfølgende fest og mat. 

 

DAG 4 

09:00-14:00  Distribusjonsseminar med Vibeke Skistad 

Ett eksempel fra pitcheverkstedet blir gjennomgått av Vibeke Skistad. Hun 

presenterer i tillegg iHuman sammen med regissør Tonje Hessen Schei 

 


