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Statistinformasjon – Håkon Banken-dokumentar   
Opptak: Hof Samfunnshus, 2266 Arneberg (lørdag 17. april)  

 
Aller først: 

COVID-19: Det første som skjer når du kommer til oppmøtestedet (Hof Samfunnshus) er at du blir testet med 
en COVID-19 hurtigtest. Hurtigtesten er en prøve fra nesen. Det vil være en test fra hvert nesebor. Hvis du 
tester negativt vil du kunne være med på innspillingen. Om du tester positivt vil du bli sendt hjem. Hvis du har 
symptomer på COVID-19 ber vi deg om å ta kontakt med oss så fort som mulig. På set skal du ha på deg 
munnbind over munn og nese til alle tider og holde avstand til andre. Du skal kun ta av munnbindet når du 
blir bedt om det, og alltid ta det på igjen når vi sier at du skal det. Det er svært viktig med god håndhygiene, 
sørg for å vaske hendene ofte og bruk Antibac. På grunn av COVID-19 er det svært viktig at du ikke beveger 
deg rundt på set, men oppholder deg der vi ber deg om å være. Dette er for å skape en sikker arbeidsplass for 
alle på produksjonen.   Teststasjonen vil være tydelig merket.  (Og les nøye smittevern-veilederen – link 
nederst i dokumentet).  
 

OPPMØTETIDER OG KOSTYMEPULJER 
 
Generelt: Ta gjerne med egne klær som kan gå for å være anno 1977. Det trenger ikke å være klisjé-
70-talls, men viktig at det ikke er for moderne. Også viktig at alle kommer usminket (det er lov å ha på 
egen maskara). Ta gjerne med flere forslag til skift. For de som ikke har, har vi klær. Ta gjerne kontakt 
med kostymør June Myrén dersom du vil diskutere klesvalg (mobilnummer: 98666240) 
 

Kostymepulje 0 
Oppmøte: Fredag 16. april klokka 16:15 (test først!) 

Ole Martin Medgården, Svein Arne Hugsten, Nina 
Berg, Eivind Lie Nitter (hvis tid), Sven A. Storberget 
(hvis tid)  

Kostymepulje 1 
Oppmøte: Fredag 16. april klokka 17:30 (test først!) 

Maria Kristina Skoglund, Yngvar Sparbye, Ida Eline 
Jørgensrud, Thea Jørgensrud, Martin Tingvoll 

Kostymepulje 3 
Oppmøte:Lørdag klokka 09:30 ((test først!)–  

kostyme kl 10:00  
Roger Græsberg, Thomas Øian Mårud, Krister 
Skadsdammen,  

 

Kostymepulje 4 
Oppmøte:Lørdag klokka 10:30 (test først!) 

Kostyme kl 11:00 
Tommy Michaelsen, Aurora Michaelsen, Martin 
Alfredsen, Sebastian Michaelsen 

Kostymepulje 5 
Oppmøte:Lørdag klokka 11:30 (test først!) 

Kostyme kl 12:00 
Jørgen Sollien, Thomas Meiningen, Ida Bismo 
Lerudsmoen, Lars Erik Nordrum 
 

Kostymepulje 6 
Oppmøte:Lørdag klokka 12:30 (test først!) 

Kostyme kl 13:00 
Jørund Vålandsmyr, Pernilla Gunnarsson,  

Line Lungberg, Silje Kjenner 
 
 

 
Står du ikke på listen her? Da har vi forhåpentligvis ta kontakt med deg utenom, men hvis ikke; ta 
kontakt med Sven Arild Storberget (412 08 445 – sven@tradfilm.no) 
 
Informasjon om opptakene: Vi skal forsøke å gjenskape stemningen fra en Håkon Banken-
konsert anno 1977. På grunn av pandemi-situasjonen kan vi ikke ha så mange statister som 
vi gjerne skulle ha hatt, så derfor må vi gjøre opptakene på måter som gjør at vi likevel får 
det til å se ut som det er mange folk der. Dette vil dere få regi på. Dere vil bli brukt i flere 
sammenhenger; både som konsertpublikummere foran scenen, utenfor lokalet – ankomst 
– forskjellige glimt, som dere vil få mer informasjon om når dere kommer.  
 
Det blir en del venting – det kan være lurt å ta med seg en bok eller noe annet å lese på, 
eller andre tidsfordriv. Vi kommer til å opprette forskjellige ventesoner slik at det er mulig å 
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holde god avstand, og det er også meldt fint vær, slik at det går an å sitte ute. Det er lurt å 
ta med seg noe å drikke, en liten matpakke/enkel snacks, men dere vil få servert middag, 
samt enkel snacks og forfriskninger dagen gjennom.  
 
Vi skal filme på god, gammeldags film – for å skape autentisk 70-tallslook i opptakene. Slik 
film er dyrt, så det blir en del prøver før vi gjør de faktiske opptakene. Første halvdel av 
dagen går med til kostyme- og sminke og prøver. De forskjellige scener gjøres steg for steg, 
med pauser mellom, og dere vil underveis få informasjon om de forskjellige scenene. 
Prøvene varer fram til klokka 15:00. Da er det middag, og så starter selve filmopptakene fra 
15:30 – og vi kommer til å holde på fram til ca. 19:30.  
 
Dere kan egentlig forberede dere på være konsertpublikummere slik dere pleier – og så får 
dere regi på hvor dere skal være, hva dere skal gjøre/ikke gjøre underveis. Vi skal også fylle 
opp parkeringsplassen utenfor med tidsriktige biler og annet som var naturlig å se utenfor 
Bøndernes hus da det var konserter på 70-tallet.  
 

Lurer du på noe? 
Ta kontakt med Sven Arild Storberget (412 08 445) eller Eivind Lie Nitter (414 20 675) 
 
 

Viktig: Last ned våre retningslinjer for smittevern og les denne nøye: 
http://tradfilm.no/smittevern/ 

 


