
U L Y K K E N 



Kort om filmen 

Filmen ‘Ulykken’, der er baseret på virkelige hændelser, handler om utilpassede Kristian der i en tidlig alder mister begge sine 

forældre. Kristian finder sit nye hjem hos sin bedste ven, Tobias. Tragedien gentager sig 10 år efter da Kristian angiveligt slår Tobias 

ihjel i et trafikuheld. Skadet og forladt, må Kristian nu kæmpe for tilgivelse hos dem han har nærmest. 

Budget & Tidslinje 

Filmens totale budget er på 2 mio. danske kroner, hvoraf 1,2 mio. allerede er fundet hos private investorer samt Sikker Trafik. I den 

kommende tid søger vi at afdække de sidste 800.000 kroner, og søger dermed også et samarbejde med Gribskov Kommune. 

Perioden mellem November og Januar kaldes pre-produktion, og det er her vi forberede alt til filmens optagelser. Disse måneder går 

med at låse skuespillere og alle lokationerne vi vil skyde i. Det er også i denne periode vi vil have et klart indtryk af i hvor stort omfang 

vi skal bruge Gribskov Kommune som praktisk partner i forløbet. Februar måned skyder vi filmen, og vi forventer omkring 25 

skydedage. Marts til August kaldes post-produktion og er hvor filmen bliver behandlet, farvelagt og lydmixet. Det betyder at vi til 

september forventer at være klar til at afholde premiere. 

Vi søger… 

Vi søger 300.000 kroner af Gribskov Kommune til at kunne realisere dette projekt under de rigtige rammer. Derudover ønsker vi et tæt 

ad-hoc samarbejde om de praktiske rammer, såsom at facilitere lokationer og statister. 

Et spændende initiativ for Gribskov Kommune 

Der er flere aspekter for værdien i sådan et projekt for Gribskov Kommune. Først og fremmest er det en fantastisk mulighed for at vise 

at Gribskov kommune støtter uafhængige filmprojekter, og dermed den kunstneriske frihed. Da denne film laves udenom filminstituttet 

vil der være meget presseomtale på projektet, hvor vi ved enhver lejlighed også vil klargøre at det er Sikker Trafik og Gribskov 

Kommune der har gjort filmen til en realitet. Sidst men ikke mindst vil vi (før filmen vises nogen andre steder) afholde en kæmpe 

gallapremiere i Gribskov Kultursal hvor vi inviterer pressen og alle skuespillerne til en rød løber. 

 

Hvem står bag?  

Bag filmen står brødrene Mehdi og Milad Avaz, der begge er vokset op i Helsinge og har haft et personligt forhold til de involverede i 

ulykken. Mehdi har førhen i årevis været aktiv i ungdomsorganisationer i Helsinge. Han har bl.a. været med til at starte 

musikforeningen, Noden, der anskaffede musikcontainerne ved ungdomshuset. Mehdi har også været med til at starte teaterklubben, 

Dramaterne. Nu bor brødrene i Hollywood, Los Angeles hvor de producerer og instruerer en dansk TV-serie og en amerikansk 

spillefilm, omhandlende politivold i USA. 

Pilot Link. 

På følgende link ses piloten til spillefilmen: https://vimeo.com/138429842  

Kode: ulykken
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Tak for Deres tid.

 

De bedste hilsener,

Milad Avaz

Producer


Crossing Lines Pictures


T: 31 31 34 07 
M: milad@crossinglines.dk
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