VIDEO PRODUKTION
New Years Eve

Ideas: dark, dustert, uheld, angst, panik, fortid, fuld, 
ideas 2: sjov, glæde til nytår, ambitøs omkring det, kæresten slår op, humor.

Christian glæder sig til nytårs aften, 

Script:
Kamerat kører op fra nederst venstre, til at christians hovede er øverst til højre og hans krop er nederst højre.
Han sidder ved et skrivebord med headset på og skriver. Så kommer en anden person hen fra venstre side, hvor persons hovede er øverst venstre, og kroppen nederst venstre.
 Mathias siger ”Christian, er du klar til i aften?!” 
 Christian siger ”Ja det er jeg! Jeg har alle mine sikkerheds ting, briller, handsker, sikkerhed afstands       måler!”
Mathias siger ”Ja okay, altså briller er vel fint nok”

Christian laver et sjovt-vredt ansigt og siger ”Nej! Sikkerhed først! ”
Mathias ryster på hovedet og siger ”Åårh altså” og følger efter

Mathias siger til Christian ”Hva, hvor går vi egentlig hen?”
Christian siger ”Vi skal da advare alle folk om faren omkring fyrværkeri, og hvor sikre de skal være!”

Christian åbner en dør til et klasselokale og råber ind i lokalet ”Husk sikkerhed! Pas på jeres øjne, hænder, OG HAR I HUSKET JERES SIKKERHEDS AFSTANDS MÅLER?! ” og lukker døren igen

Mathias har et overrasket men forvirret ansigts udtryk og siger ”Christian, prøv lige at ta’ en slapper, ingen grund til at spille mor”
Christian siger ”Vidste du at der er mindst 45 LIVSTRUENDE skader hvert eneste år, pga at folk ikke husker sikkerheden?! ”

Mathias siger ”Jamen en sikkerheds afsta-whatever du kaldte det! Du går måske lidt for langt”

Christian siger ”NÅ! Jamen så kan du bare holde din egen nytårs aften UDEN en SIKKERHEDS AFSTANDS MÅLER”  

Christian går vredt sin vej .
Kameraet går tæt på Mathias, og Mathias lavet et forvirret ansigts udtryk imens han ryster på hovedet og så ser man at Mathias følger efter ham.

Man skifter til at Christian er udenfor, og står ude på en græsplæne og står og kigger på fyrværkeriet. 

Han tager nogle sikkerheds briller på, og siger på en nørdet måde ”TJEK”, han tager nogle handsker på og siger igen ”TJEK”, og så tjekker han sine lommer/krop, så siger han lavt til sig selv ”Hvor gjorde jeg af den måler?”

Man ser så at Mathias kommer bagfra
Mathias siger ”Christian, hvorfor er det at du går SÅ meget op i sikkerheden?”
Christian siger ”Mathias.. Je.. Jeg mistede min ene tekstikel i et uheld for 2 år siden..”
Mathias kigger overrasket og skræmt på Christian uden at sige noget

Christian siger ”Mathias? M—Mathias? Jeg er altså okay, jeg vil bare advare folk at det sker oftere end man tror?”

Mathias kigger stadig overrasket 
Christian vender sig om og ryster på hovedet, og kigger op imod skyerne.

