Fra: mads peter bliddal <mp@productionservice.dk>
Sendt: 17. maj 2022 16:00
Til: Plan, Teknik og Erhverv <pt@dragoer.dk>
Emne: Ansøgning film optagelse Wallbusch Dragør havn

Til rette vedkommende
Jeg skriver angående reklamefilm optagelse Dragør havn.
Jeg skal producere en reklamefilm for et tysk tøjfirma kaldet Walbusch.
Historien handler om 5 venner fra Tyskland der er 50+ som en gang om året tager på en oplevelses
ferie.
Denne gang går turen til Dragør og København.
De ankommer med vandflyver i Dragør og herefter skal de cykle i København.
Jeg har kigget på en location der ligger på bagsiden af Dragør havn.
Se vedlagte googlemaps kort
Vi skal optage enten d. 09 eller 10 juni.
Ved ikke om det er muligt at holde datoen åben pga vejret.
Ellers er det ikke vigtigt for os om det bliver den ene eller anden.
Optage tiden vil vare ca 6 timer og forventer vi starter lidt tidligt så solen ikke er på det højeste.
Måske start 7 eller 8 om morgen.
Vi omkring 30 personer.
Fordelt på ca 10 biler.
Og vil gerne have en filmbus og sminke trailer med også hvis muligt.
Ville gerne ansøge om at holde disse biler på p pladsen for enden af Færgevej.
Og jeg vil i den forbindelse også snakke med cafe/restaurant i samme område og frokost, kaffe etc.
Går ikke ud fra det har noget med film ansøgningen.
På vedlagte kort over Dragør havn har jeg markeret følgende:
Røde streger er parkering af biler.
Grøn cirkel er placering af vandflyver til optagelse.
Jeg har været i kontakt med trafik styrelsen angående landing af vandflyver.
Og er også i kontakt med kastrup flyve tårn om dette.
Vedlagt er også et manus på filmen så i kan se den generale historie.
Det var alt for nu.
Skriv eller ring gerne skulle der være oplysninger jeg ikke har tænkt på.
Mads Peter
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