Content på Vestkysten
I løbet af 2018 producerer Frame & Work / Korsager Studio billeder og film fra forskellige steder og områder på
Vestkysten, til fri brug ved turismerelateret markedsføring og kommunikation.
Der produceres i alt 38 ”historier”, som hver består af 30 s filmklip + nedklip (10s og 5s) plus 10-15 billeder.
Alt materiale kan hentes og downloades på https://www.skyfish.com/p/vestkysten (opdateres løbende)

> Siden er opdelt i undermapper efter de tre deltagende projekter (hhv. Blokhus/Løkken, Kultur- og fødevarer samt
RKSK / Varde - vækstklynge)
> Under hvert projekt findes en navngivet mappe for hver historie
> For hver historie kan downloades filmklip og billeder i JPEG format. Ved ønske om adgang til råmateriale eller
billeder i TIF format se kontakt nederst på siden.
_______________________________________________________________________________________________

Overordnet stil & tone
o
o

”Et spadestik dybere” – tæt på mennesker, aktiviteter, destinationer og attraktioner
Tæt på – langt fra. Nære skud – og hel-totaler. Vi forsøger så vidt muligt at undgå halv-totaler, optaget på
mellemdistancen for at understrege storheden på den ene side, og nærheden og detaljer på den anden side
o Vi arbejder med naturligt lys
o ”Den ægte natur”: Vi arbejder med et ægte og realistisk portræt af Vestkysten, herunder også en visning af vind
og vejr som det opleves som turist henover en hel sæson
o ”Varme” optagelser – en varm, ægte billede- og farveprofil der ikke overdriver virkeligheden, men samtidig
fremhæver teksturer, strukturer og detaljer
o ”Udefra-ind”: vi tager udgangspunkt i de enkelte locations historie og arbejder igennem hele projektet med at
vise mennesker og steder, som de vil opleves af besøgende og udefrakommende
_______________________________________________________________________________________________

Rettigheder og brug
Al materiale produceret indenfor projekterne, herunder alle tekster, billeder og film er ejet af Dansk Kyst- og
Naturturisme og kan frit distribueres og benyttes til relevante aktiviteter og turismeformål, uden yderligere vederlag.
Ved brug af materialet, både i form af enkelte fotos og filmklip skal ophavsmanden krediteres tydeligt:
o Fotos – Thomas Høyrup Christensen
o Fotos – Emil Spangenberg (kun Thorsminde Fiskeauktion + Hirtshals Fiskefestival)
o Christian Korsager (alle filmklip)
______________________________________________________________________________________________

Spørgsmål og kontakt
For spørgsmål vedrørende materialet eller ved behov for rekvirering af råmateriale eller billeder i TIF format kan
man kontakte Mette Trads hos Partnerskab for Vestkystturisme på +45 21 14 19 29 eller på
mtn@kystognaturturisme.dk

Projekterne er i et samarbejde finansieret af Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Region Nordjylland, Ringkøbing-Skjern
Kommune, Region Midtjylland, Varde Kommune, Region Syddanmark samt Dansk Kyst- og Naturturisme / Partnerskab for Vestkystturisme

