
NY FILM OM ODDER
Filmen, der produceres hen over sommeren i 2023, har fået titlen

"Odder - et dejligt sted at bo og besøge, info-dokumentar 2023 ."

Her kan du læse om

KULTURINDSLAGENE



• Filmens varighed bliver ca. 45 minutter og det kulturelle indhold kommer 
til at fylde ca. 1/3 af filmen, altså ca. 15 minutter.

• Kulturelt dokumentarisk indhold bliver opdelt i 3 kategorier: 

”Generelt”, ”Kunst” og ”Bygnings- og Landskabskultur”: 

1. "Kultur i Odder Kommune, generelt”:

Vi besøger formand for Udvalget for Kultur & fritid 
Marianne Hundebøll som vil fortælle os vise os hvad 
kommunen kulturelt byder på. Mens Marianne fortæller, 
vil vi - i klassisk rolig dokumentarstil - vise optagelser med 
”action” fra kulturaktiviteter og oplevelser i kommunen: 
Musikskolen, Den kreative skole, Aftenskoler og frivilligt 
foreningsliv, Idræts- og fritidsfaciliteter, museet, biblioteket 
og Odder Kulturforening. 



2. ”Kulturtur” med Jørgen Søes Hejlsvig fra Odder Kunst Forening & Samling.

Først lidt om Odder Kunstforening og dens virke, mens vi filmisk vil vise mange af de 
flotte og vidt forskellige kunstværker, som byrummet i Odder byder på. Jørgen Søes 
Hejlsvig viser rundt og fortæller anekdoter om især fire af værkerne, som vi vil dvæle 
ved og vise de fire værker spredt igennem info-dokumentaren, sådan at indslagene 
med virksomheder bliver afløst af kulturoplevelser. 



3) "Bygnings- og Landskabskultur” v. formand for By og Land Odder Anne Midtgaard Jønsson.

Vi vil opleve 5 interessante og karakteristiske kulturmiljøer i Odder Kommune. De bliver vist enkeltvis 
sådan at det veksler mellem virksomhedsportrætter og kulturelle indslag.

Over Randlev, som denne korte film omhandler, er et af disse kulturmiljøer, og vises som et eksempel på 
den dokumentariske stil, som filmen generelt bliver lavet i.

https://www.youtube.com/watch?v=TqBnXZxU5Wo


Åkær og Uldrupgården, Kanalhuset, Horsens Fjord samt Sondrup Bakker og Sondrup by. 

Vi vil fortælle om og vise optagelser fra det bevaringsværdige kulturmiljø omkring Åkær: Hovedbygning, avlsbygninger, 

inspektør- og elevboliger, Uldrupgård (”Schäfergården” – oprindeligt til fåreavl), Teglhuset, Kanalhuset. Naturen -

Horsens Fjord, Uldrup- og Sondrup Bakker. Vi vil vandre på de afmærkede stier og nyde den smukke udsigt over 

Horsens Fjord på Blakshøj i Sondrup Bakker. Den er det højeste udsigtspunkt i området og ligger 73 meter over havet. 

Her står der en mindesten for proprietær Chr. Søltoft, der sammen med andre af egnens folk startede plantningen i 

området.

Sondrup bærer præg af de naturgivne betingelser for landbrugsdriften med de mange små velbevarede huse og enkelte 

gårde. Landsbyens struktur er intakt.



Odder Torv. 

Torvet i Odder er byens centrum med bevaringsværdige bygninger. 
Torvet er udtryk for byens vækst omkring år 1900 og de ambitioner man havde. 

Hvis igangværende planer vedtages om at bringe Centralhotellet, Teatersalen og Torvet mere 
i spil til glæde for Odders borgere og bylivet i midtbyen, vil vi inkludere dette i de kulturelle afsnit. 

I et særskilt afsnit vil vi også vise hvad ”Folkeparken” ved Rådhuset byder på.



Odder Vand- og Dampmølle og Mølledam. 

Museumsleder Klaus Markmann vil vise rundt og fortælle om de autentiske 

og velbevarede bygninger samt landskabsmiljø omkring dammen. 

Odder Vand- og Dampmølle repræsenterer en overgang fra håndværk til industri inden for møllerierhvervet. 

Møllen fremstår velholdt og autentisk med stuehus, staldbygning, mølledam, kanal og øvrige bygninger samt anlæg.



Slippen (Rosensgades vestlige ende).

For enden af Odders gågade, som løber fra Torvet og mod vest, finder vi Slippen. På den nordlige side 

af gadeforløbet ligger en husrække fra midten af 1800-tallet, der i sin tid husede små håndværksdrivende, 

arbejdere og daglejere m.fl. Husene havde typisk baghuse, der kunne bruges til mindre erhverv eller beboelse.

I kontrast har sydsiden af denne del af Rosensgade et helt andet udtryk. 

Her ligger flere store villaer med haver på jord, der oprindelig var ejet af godset Rathlousdal. 



Klik på billedet for at se et eksempel på stilen i et virksomhedsindslag.

Denne produktion som vi har lavet for Pakhuset i Odder i 2021, er en traditionel præsentationsfilm. 
Den er helt uden de personlige fortællinger, som vi vil opleve i info-dokumentaren om Odder. 

https://www.youtube.com/watch?v=n_OKj-otxWU&


"Odder - et dejligt sted at bo og besøge, info-dokumentar 2023 .”

VIL DU VÆRE MED?

• Vi søger 15 virksomheder og attraktioner til at medvirke i info-dokumentaren om Odder, som vi forventer får en varighed på ca. 45 minutter.  Hvis 

du selv er interesseret eller kender til en virksomhed eller attraktion, der kunne tænke sig at være med i filmen, så kontakt os.

TIDSPLAN:

• FOR-PRODUKTION / RESEARCH: Juli 2022 – maj 2023

• TILMELDING FOR VIRKSOMHEDER:  Januar - maj 2023 

• FILMOPTAGELSER:  Maj - august 2023

• POST-PRODUKTION:  August – september 2023

• PREMIERE:  Medio september 2023

• PRISEN for at deltage i et 1½-minuts indslag er 9.500 kr. plus 25% moms.



"Odder - et dejligt sted at bo og besøge, info-dokumentar 2023 .”

SOM DELTAGER FÅR DU:

1. Al forberedelse, filmoptagelse og produktion af dit ca. 1½-minuts indslag, som skal indgå i info-dokumentaren og samtidigt være dit eget individuelle virksomhedsportræt, som du kan bruge i din daglige 
markedsføring. Du fortæller om hvorfor du bor i Odder, og/eller har valgt at have din virksomhed her. Vi skal naturligvis høre om dig og din virksomhed og det bliver bedst når du fortæller noget 
interessant om det du virkelig brænder for i den forbindelse. Så fortæl om episoder der har været spændende eller skelsættende for dig. Noget som vil fange seerens interesse. Du skal på forhånd 
overveje hvad du vil snakke om, men det skal være så naturligt som muligt og du skal derfor ikke skrive manuskript, men du kan godt have stikord at støtte dig til. Det er ikke reklamefilm i gængs 
forstand. Det er et virksomhedsportræt i dokumentarstil, som virker meget bedre for alle parter end en kort reklamefilm. Optagelserne foregår i en afslappet atmosfære og vi bliver ved til vi er tilfredse. 
Selvom du ikke er vant til at stå foran et kamera, skal ikke være nervøs for at snuble over ordene: Vi tager det enten om eller klipper alt ud der ikke præsenterer dig allerbedst!

2. Dit indslag bliver passende flettet ind i filmens indhold. Dit navn, din titel og din virksomheds navn bliver vist når vi ser dig første gang i filmen. Firmaets logo og kontaktoplysninger bliver vist i 
kreditlisten til slut i filmen, og oplysningerne med links vil kunne ses på vores hjemmeside.

3. Du får en separat individuel film med dit indslag hvor der er lagt en kort begyndelse og afslutning på med virksomhedens logo og hjemmeside adressse, så filmen fremtræder som en selvstændig 
produktion om dig og din virksomhed. Hvis du ønsker det, kan du integrere både din egen individuelle version og selve info-dokumentaren på din hjemmeside. Begge kan også deles på de sociale 
medier og internettet generelt.

4. Info-dokumentaren vil ligge på UPNOW’s YouTube-kanal med over 1.200.000 visninger og 2.200 abonnenter.

5. Info-dokumentaren vil blive vist på sociale medier, inklusive relevante Facebook-grupper med tusindvis af medlemmer



www.UPNOW.dk


