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Casper Emil Graulund Larsen og Oliver Bruun Rasmussen er i disse dage i fuld gang med
optagelserne til filmen om Hærvejsklyngen i Bække, Gesten, Gjerndrup, Lindknud og Hovborg.
Foto: Steen Rasmussen
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Dette er en PLUS-artikel kun for abonnenter

Hærvejsklyngen har fået en statslig bevilling til en video om de
fem landsbyers fortræffeligheder. Oliver Bruun Rasmussen, som
er opvokset i Vejen, og hans kompagnon, Casper Emil Graulund
Larsen, har vundet filmopgaven i en budrunde.
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lave.
Den kun 19-årige filmfotograf
Oliver Bruun Rasmussen er næsten vendt hjem til udgangspunktet både
geografisk og erhvervsmæssigt, når han i disse dage samme med sin
kompagnon Casper Emil Graulund Larsen optager snesevis af sekvenser
til en film om Hærvejsklyngen - samarbejdet mellem Bække, Gesten,
Gjerndrup, Lindknud og Hovborg.
Han er nemlig opvokset i Vejen - geografien - som søn af Per
Rasmussen, der i sin tid drev byens daværende biograf og siden "Pers
Video" på Rådhuspladsen gennem en årrække - det med erhvervet.
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Sønnen kiggede sin far over skulderen og legede allerede som ganske
lille med video og fotografi. Det har altid været hans store interesse, og
nu håber han, at det også kan blive en levevej.
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De to kammerater driver filmfirmaet Birds Eye Pictures, som har adresse
i København, med produktion af først og fremmest reklamefilm. Det kan
man også godt kalde filmen om Hærvejsklyngen.
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- Drømmen er selvfølgelig en gang at komme til at lave spillefilm,
fortæller gutterne.

-75%
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Skær ned på
varmeregningen

I mellemtiden må Oliver Bruun Rasmussen, der har haft job på TV og
været fotograf og klipper hos Jens Arentzens produktionsselskab,
supplere indtægterne med et job på et lager, mens den 20-årige Casper
Graulund arbejder i en butik, som sælger tegneserier.

SE DEAL

VARDE

Jeg har altid elsket at lave film. Jeg
har en kæmpe passion for at
fortælle historier gennem billeder.
Jeg stræber efter at kunne finde den
vinkel, som ingen andre ser. Lave det
billede, som ingen andre tør lave.
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Oliver Bruun Rasmussen
Roadmovie
Klyngefilmen er finansieret med en bevilling fra Erhvervsministeriets
Landdistriktspulje på 60.000 kroner. Optagelserne begyndte fredag
formiddag på turistkontoret og i kirken i Bække og på Klebæk Høje.
Skuespillerne Sofie Elisabeth Løvendahl Funder og Anders Andersen
binder bogstavelig talt filmen sammen, når de går fra by til by og møder
nogle af de lokale.
I Gesten besøger de forsamlingshuset, i Gjerndrup er der fokus på
Naturparken, i Lindknud er det blandt andet Oplevelsesparken og i
Hovborg er der blandt andet planlagt optagelser fra kroen og
campingpladsen.
https://www.jv.dk/vejen/Landsbyerne-gaar-til-filmen/artikel/2652567
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Filmen skal efter kontrakten være færdig i januar. De mange optagelser
skal klippes ned til fem minutter. Der er endnu ikke sat dato på
gallapremieren.
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