
Tv-serie
optages
måske i
Horsens
Borgmesteren
hiller planer
om tv-serie
velkommen

Af Ben to Just

HORSENS - I løbet af

efteråret afgør ledel-
sen for TV 2 om en stør-
re tv-serie skal optages
i Horsens.

Det drejer sig i givet fald
om en serie i seks afsnit, og
den skal fortælle om fod-
bolddrenges hverdag,
fodboldtræningen, ambitio-
ner, kammeratskab, kære-
ster, jalousi og intriger.

Den far form af en fami-
lie-underholdningsserie,
og far horsensianske dren-
ge og unge mænd i roller-
ne. Det er TV Syd, der har
fostret ideen, men produk-
tionen tænkes gennemført
i et samarbejde med TV 2.

Hvis projektet far tv-le-
delsen ja, tænkes serien
sendt i vinteren 95/96, li-
gesom den vil blive forsøgt
solgt i udlandet.

Brainstorm
I denne uge har

mændene bag film-projektet og re-
præsentanter for blandt
andet kommunen og
sports-organisatiioner
ret samlet til mode i Hor-
sens.
Formålet var ideudveks-
ling og "brainstorm"

TV Syds's folk, manu-
skriptforfatter, instruktør
og producent kom for at
fortælle om projektet og
hente ideer til emner, per-
soner og locations forud
for den indspilning, der ef-
ter planen skal foregå næ-
ste Sommer.

PR for byen
Samtidig orienterede

TV Syds direktør, Helge
Lorenzen, om ideen bag
projektet. Og mødet
afslø-rede blandt de lokale hur-
tigt en begejstring og in-
teresse for film-projektet.

TV Syd's planer hilses
velkommen både at Hor-
sens kommune og afde lo-
kale sportsklubber.

- Film-projektet er en fin
ide. Og det er godt for Hor-
sens, at vi bliver kendt i en
bredere kreds. Hvis serien
realiseres bliver Horsens
ikke alene landskendt,
men måske også kendt i
udlandet.

- Og det vil vi i givet fald
følge op med markedsfø-
ring af byen som turist-

siger borgmester
Vagn Ry.

- I øvrigt er det dejligt at
se, at det er muligt at mo-
bilisere mange gode, frivil-
lige kræfter til projektet.

- Vi bakker op med al
den service, som kommu-
nen nu er istand til at yde
tv-folkene. Men der er
grund til at understrege,
at kommunen ikke er
nomisk involveret i projek-
tet.

Lokal baggrund
Grunden til, at optagel-

serne skal ske i Horsens, er
primært, at manuskript-
forfatteren Steen Jorgen-
sen er vokset op i Horsens
og selv spillede fodbold i
HFS, inden han for 20 år
siden flyttede fra byen.

- Det var dejligt at
ke den positive stemning
og begejstring. En forud-
sætning for sådan et pro-
jekt er jo netop, at vi har
byens borgere med pa ide-
en, siger Helge Lorenzen
efter mødet.

- Alene sådan en lille
ting som at skulle fylde
stadion til en optagelse vil-
le vre meget dyrt, hvis vi
skulle ud og lobe statister.
Så ville projektet blive
nomisk uoverskueligt.

- Men kan vi istedet reg-
ne med at fa de lokale klub-
ber til at tromme en masse
frivillige tilskuere sam-
men, er det til at have med
at gore.
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