Jubilæum for den dansk-tyske grænsedragning 2020
Sörup, 08.01.2019

Kære,
100-års jubilæet for den dansk-tyske grænsedragning finder sted om to år, og den er en vigtig
dato for vores region. Vi fra Forward Filmproduktion vil gerne tage jubilæet som anledning til, at
så mange mennesker som muligt får henledt deres opmærksomhed på denne hændelse, dens
historiske dimension og særligt dens indflydelse på vores liv i grænselandet i dag.
Vi mener, at det bedst kan lade sig gøre, hvis vi giver ordet til de mennesker, der har noget at fortælle om det. Mennesker som dig. Kort og godt: Vi vil gerne gøre dig begejstret for vores "Projekt
2020 - En grænse. Dens mennesker. Deres historier." – og vi vil gerne interviewe dig.
For at give dig et indtryk af, hvad vi planlægger med vores egenproduktion og hvilken rolle du vil
kunne spille i den, giver vi dig på de følgende sider nogle oplysninger om os og om projektet.
Hvis det er lykkes for os at overbevise dig, ville det glæde os at mødes med dig til en uforpligtende indledende samtale.
Jeg ser frem til at høre fra dig.

Din
Thomas Dethleffsen
Administrerende direktør for Forward Filmproduktion GmbH & Co. KG
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Projekt 2020 – En grænse. Dens mennesker. Deres historier.
Vi tager 100-års jubilæet for den dansk-tyske grænsedragning i 2020 som anledning til en filmproduktion om det, der skete i forbindelse med denne hændelse. Ikke med historiske tilbageblik
eller som faglige analyser, men på baggrund af personlige historier, erindringer, der er videregivet i familierne, og personlige erfaringer om livet ved grænsen.
Hvad betød grænsedragningen for menneskerne dengang? Hvilke forandringer skete der i regionen? Hvordan lever menneskerne i grænseområdet i dag? – Vi vil interviewe mennesker i
Danmark og Tyskland omkring disse spørgsmål og vise offentligheden deres historier på film.
Projektet kommer til at bestå af flere små korte film, hvor de forskellige sider af grænsedragningen og dens konsekvenser kan opleves fra flere forskellige vinkler. Danskere og tyskere bliver
hørt, unge og gamle, fra den ene og den anden side af grænsen.
Vi mener, at vores film kan bruges i mange forskellige sammenhænge, for eksempel på udstillinger og museer, som en del af et foredrag eller et arrangement, på internettet på de sociale
medier og – gennem inddragelse af en samarbejdspartner – også i de regionale biografer.
Og netop det er tanken: At introducere emnet til et så bredt publikum so muligt. I selve jubilæumsåret, men også før og efter.
Vi har allerede realiseret et lignende koncept med vores projekt "Projekt R", der er en filmisk
hyldest til den region, vi lever i. Besøg os gerne på: www.projektR.de.

Om os
Forward Filmproduktion med hjemsted i Sörup har siden 1996 produceret virksomheds- og
imagefilm – fra koncept til færdig film. Vi er allerede flere gange blevet hædret internationalt
for vores arbejde. Du er også meget velkommen til at kaste et blik på vores tidligere produktioner og selv danne dig et indtryk af, hvem vi er: www.forward.sh
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