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Pressemeddelelse

Fyn er film
I morgen får LAG SØM fint besøg, når Danmarks bedste line-producer Mouns Overgaard gæster
Fremtidsfabrikken i Svendborg.
I samarbejde med FilmFyn afholder LAG SØM fyraftensmøde, hvor der er et ganske særligt fokus på et af
LAG SØMs mål i udviklingsstrategien: at støtte iværksættere og udvikling af virksomheder, der supporterer
den fynske filmindustri.
Mouns Overgaard er line-producer og den der får filmproduktioner til at hænge sammen - sådan set fra en
økonomisk synsvinkel. Så han ved om nogen noget om, hvad der skal indkøbes på et filmset. Mouns
Overgaard arbejder både i det store udland og har været med i mange danske produktioner. Han har ofte
samarbejdet med Regnar Grasten og derfor finder man også hans navn i rulleteksterne i fx 'Kun en pige',
'Familien Gregersen' og Anja & Viktor-filmene.
På mødet kommer også Jannich Grønnemose. Han er svendborgenser og indehaver af Lonely Tree Film og
filmarbejder og ved, hvad det vil sige, at være iværksætter og levere til og samarbejde med filmindustrien.
Og selvfølgelig er både FilmFyn og LAG SØM på med korte indlæg. Der er lagt op til et par interessante
timer i filmens verden, hvor de tilmeldte får mulighed for at få et indblik i, hvad film også er og måske får
nye udviklingsmuligheder i deres virksomheder. I hvert fald vil LAG SØM gerne medvirke til vækst- og
jobskabelse i Svendborg, Nyborg og Faaborg-Midtfyn kommuner, også inden for filmindustrien.

Torsdag den 22. oktober, kl. 17-19.00 på Fremtidsfabrikken. Tilmelding til koordinator@lag-soem.dk

LAG SØM har årligt i omegnen af 4,5. mio. kroner til udvikling i Svendborg, Nyborg og Faaborg-Midtfyn kommuner herunder til både jobskabelse og forbedring af rammevilkår.
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