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Vores emne og en kort beskrivelse
Dåseringe i samarbejde med carlsberg. Man kan ved hjælp af dåseringe, hjælpe folk med at få 
proteser

5 sek video
Åbning af øl

15 sek video
mand vågner med tømmermænd og donere sin dåsering

30 sek video
Dreng er i supermarked og køber øl.
Han cykler til fest og skal indløse sine dåseringe som ‘kyssebilletter’.
Han bliver afvist og bruger dem mere fornuftigt... nemlig at donere dem til proteser.

Vores målgruppe
16 - 30 år
Mænd (alle)

Budskabet
Gør nytte af dåseringe

Vores mål
Skabe interresse i projektet 

Vores hovedperson/Persona
Ung mand i 20’erne
Desperat
Social

Medier
Instagram
Tiktok
Youtube reklame
Tv2 play (i forbindelse med fodbold)



Gantt
Vi har valgt at lave en gantt, da vi mener det 
passede bedst til vores projekt da en oversigt og 
strukturering af vores tid, vil give os de bedste 
forudsætninger for at nå vores deadline.

Video Script

Project Title: Dåsering
Description: Dåseringe i samarbejde med 
Carlsberg.

Man følger en dansk ungdomsfest hvor en 
dreng prøver at indløse “kyssebilletter”, han 
lærer at han kan bruge dem til noget bedre. 
Man ser ham dagen efter med tømmermænd og 
en reparationsbajer, herefter kommer teksten 
”kan øl få dig til at gå igen” og man ser en person 
med protese.

For (client): Dåseringe.dk og Carlsberg
Location: I et supermarked og til en fest.
Props: Øl, cykel
Additional Notes: Vi bruger Carlsbergs slogan 
”probably” og til den har vi fundet på vores egne 
slogans ”kan øl få dig til at gå”, ”kan kyssebillet-
ter bruges bedre” og ”reparationsbajer”



5 sek 
Scene 

Narra�on 
(voiceover, 
dialogue) 

Audio (music, 
sound FX) 

Video 
(ac�on) 

Visuals 
(Set. 
props, 
visual FX) 

Timecode For 
the 
editor 

Dreng ligger på 
sofa med 
tømmermænd 

Repara�onsbajer 
(hair of the dog) 

S�lle 
baggrundsmusik 
(voiceover) 

S�ll shot 
Full shot 

Øl 
Dåseringe 
Chips 

0,5 sek 

Dreng vågner og 
har det dårligt 

S�lle 
baggrundsmusik 

Medium shot -//- 0,5 sek 

Dreng åbner en 
repara�onsbajer 

S�lle 
baggrundsmusik 

Medium shot Øl 1 sek 

Fokus på dåsering Kan en øl få dig �l 
at gå igen… 
(can a beer make 
you walk again) 

S�lle 
baggrundsmusik 
(voiceover) 

Extreme 
close-up 

Dåsering 2 sek 

Person med 
protese 

…probably S�lle 
baggrundsmusik 
(voiceover) 

Medium 
close-up 

1 sek 

Dreng drikker øl S�lle 
baggrundsmusik 

Medium 
close-up 

Øl ? 

15 sek 
Scene 

Narra�on 
(voiceover, 
dialogue) 

Audio (music, 
sound FX) 

Video 
(ac�on) 

Visuals 
(Set. 
props, 
visual FX) 

Timecode For 
the 
editor 

Supermarked S�lle 
baggrundsmusik 

Full shot Øl 

Øl på en hylde -//- Close-up -//- 

Øl på kassebånd -//- Close-up -//- 

Dreng cykler med 
øl hen �l fest 

-//- Medium shot Øl 
Cykel 

Hus udefra S�lle fest musik Full shot 

Øl, dåseringe og 
chips på bord 

Fest musik Close-up Øl 
Dåseringe 
Chips 

Dreng åbner øl -//- Close-up Øl 

Dreng bliver afvist 
af pige 

-//- Medium shot Dåsering 

Fokus på dåsering Kan man bruge en 
kyssebillet bedre… 

-//- 
voiceover 

Extreme 
close-up 

-//- 

Dreng kaster 
dåsering 

-//- Close-up -//- 

Person med 
protese 

…probably Voiceover Medium 
close-up 



30 sek 
Scene 

Narra�on 
(voiceover, 
dialogue) 

Audio (music, 
sound FX) 

Video 
(ac�on) 

Visuals 
(Set. 
props, 
visual FX) 

Timecode For 
the 
editor 

Supermarked S�lle 
baggrundsmusik 

Full shot Øl 

Fokus på Tuborg, 
dreng bryder 
frame og rækker 
over �l Carlsberg 

-//- Medium shot Øl 

Øl på en hylde -//- Close-up -//- 

Øl på kassebånd -//- Close-up -//- 

Kondom på 
kassebånd 

-//- Close-up -//- 

Dreng cykler med 
øl hen �l fest 

-//- Medium shot Øl 
Cykel 

Dreng cykler -//- Close-up -//- 

Hus udefra S�lle fest musik Full shot 

Sko bliver smidt -//- Medium shot Sko 

Øl, dåseringe og 
chips på bord 

Fest musik Close-up Øl 
Dåseringe 
Chips 

Beerpong -//- Close-up Øl 
Plas�k krus 
Dåseringe 

Dreng åbner øl -//- Close-up Øl 

Dreng kysser 
dåsering for held 

-//- Close-up Dåsering 

Dreng bliver afvist 
af pige 

-//- Medium shot -//- 

Dreng er ked af 
det 

-//- Close-up 

Fokus på dåsering Kan man bruge en 
kyssebillet bedre… 

-//- 
voiceover 

Extreme 
close-up 

-//- 

Dreng kaster 
dåsering 

-//- Close-up -//- 

Person med 
protese 

…probably Voiceover Medium 
close-up 

Tekst Aflever din 
dåsering hos os 

Voiceover 



Storyboard 30 sek

Ung mand går i supermarked

“Der er de jo, 
kyssebillettens moder”

Han ligger øllene på båndet

klip til pedaler ankommer til hus om aftenen
kan høre musik

Masser af sko i gangen.

“wow, der er allerede mange”

klip til et bord med fest der er god stemning og spil. Han åbner en øl

han rækker ud efter øl

han smidder lige kondomer på 
også

“kunne jo være, kyssebilletten 
virkede

Han cykler afsted

man tror han vælger tuborg,
men vælger carlsberg



Han kysser dåseringen 
“for good luck”

holder dåseringen op

tekst:
Kan man bruge en kyssebillet
bedre?

Neutral baggrund

Tekst:
A�ever din dåsering
og støt op om projektet

dåseringen.dk

Bliver afvist

kaster dåseringen man går med protese.

tekst:
Probably..

han er sku�et



Storyboard 15 sek

Han ligger øllene på båndet

ankommer til hus om aftenen
kan høre musik

klip til et bord med fest

Han åbner en øl

Ung mand går i supermarked

“Der er de jo, 
kyssebillettens moder”

han rækker ud efter øl

Han cykler afsted

holder dåseringen op

tekst:
Kan man bruge en kyssebillet
bedre?

Bliver afvist

kaster dåseringen man går med protese.

tekst:
Probably..



Storyboard 5 sek

Mand ligger i sengen Tydelige tømmermænd

mand med protese

tekst:
Probably..

Mand drikker sin øl 
med god samvittighed

Han åbner en øl zoom på dårsering

tekst:
Kan en øl få dig 
på benene igen?



Shotlist
 

SCENE # 
 

VIDEO 
 

SHOT 
TYPE 

 
MOVEMENT 

 
LOCATIO

N 

 
EXT / INT 

 
SOUND 

 
SHOT 

DESCRIPTION 

 
CAST 

 
PROPS 

 
DATE 

1 15+30 sek Medium Stationær Butik INDE 
Dag 

NEJ Supermarked vises   14/11 

2 15+30 sek Medium 
close-up 

Stationær Butik INDE 
Dag 

NEJ Øl vises Drengen Øl 14/11 

3 30 sek Medium 
close-up 

Track Butik INDE 
Dag 

NEJ Drengen udvælger 
specifikt Carlsberg 

 Forskellige 
øl 

14/11 

4 15+30 sek Medium 
close-up 

Stationær Butik INDE 
Dag 

NEJ Øl kører på båndet  Øl 14/11 

5 30 sek Medium 
close-up 

Stationær Butik INDE  
Dag 

NEJ Drengen har 
kondomer med på 
båndet, men 
fortryder og fjerner 
dem igen 

 Kondomer, 
øl 

14/11 

6 15+30 sek Medium Dolly Vej UDE 
Aften 

NEJ Drengen cykler til 
fest 

Drengen Cykel (med 
kurv), bil (til 
dolly), øl 

15/11 

7 30 sek Close-up Track Vej UDE 
Aften 

NEJ Der zoomes ind på 
pedalerne for 
ekstra effekt 

Drengen Cykel 15/11 

8 15+30 sek Establishin
g shot 

Stationær Hus (hos 
Marie) 

UDE 
Aften 

NEJ Huset, hvor festen 
holdes vises 

  15/11 

9 15+30 sek Close-up Panning Hus (hos 
Marie) 

INDE 
Dag 

NEJ Tomme dåser mm. 
vises 

 Øl, chips, 
tomme 
dåser, 
alkoholflas
ker mm. 

15/11 

10 30 sek Close-up Stationær Hus (hos 
Marie) 

INDE 
Dag 

NEJ Der er masser af 
sko i entréen 

 Mange sko 15/11 

11 30 sek Close-up Stationær Hus (hos 
Marie) 

INDE 
Dag 

Bordtenn
isbold 
rammer 
bordet 

En bordtennisbold 
rammer bordet 

 Bordtennis
bold, øl, 
chips, 

15/11 

12 5 sek Medium Stationær Værelse INDE 
Dag 

NEJ Stationært shot af 
‘drengen’, som 
ligger I sengen 
med tømmermænd 

Drengen  16/11 

13 5 sek Medium 
close-up 

Stationær Værelse INDE 
Dag 

NEJ Drengen sætter sig 
op i sengen 

Drengen  16/11 

14 5 sek Close-up Stationær Værelse INDE 
Dag 

Måske 
dåselyd 

Drengen åbner en 
øl 

Drengen Øl 16/11 

15 5 sek Close-up Stationær Værelse INDE 
Dag 

NEJ Dåseringen holdes 
foran kameraet.  

Drengen Dåsering 16/11 

16 5 sek Medium 
close-up 

Stationær Værelse INDE 
Dag 

NEJ Drengen drikker 
øllen 

Drengen Øl 16/11 

17 15+30 sek Close-up Stationær Indenfor INDE 
Dag 

NEJ Dåseringen tages 
af 

Drengen Øl 16/11 

18 15+30 sek Medium Stationær Indenfor INDE 
Dag 

NEJ Drengen bliver 
afvist, da han 
prøver at give sin 
’kyssebillet’ 

Drengen, 
Pige 

Dåsering 16/11 

19 15+30 sek Close-up Stationær Indenfor INDE 
Dag 

NEJ Close-up på 
dåsering, med 
tekst 

 Dåsering 16/11 

20 15+30 sek Medium Stationær Indenfor INDE 
Dag 

NEJ Dåseringen 
afleveres 

 Dåsering 16/11 

21 30 sek Extreme 
close-up 

Stationær Indenfor INDE 
Dag 

NEJ Drengen kysser 
dåsering ”for good 
luck” 

Drengen Dåsering 16/11 

22 30 sek Close-up Stationær Indenfor INDE 
Dag 

NEJ Close-up af 
drengens ansigt da 
han bliver afvist 

Drengen  16/11 

 




