Medvirkende til dokumentarserie om sjældne diagnoser
Pipeline Production søger medvirkende til en dokumentarserie om sjældne diagnoser til TV2.
Serien, som har arbejdstitlen ’De Sjældne Danskere’, laves i fire afsnit af 26 minutter, som
skal sendes på TV2 i 2018.
Kort om serien
I ’De Sjældne Danskere’ følger vi en gruppe danskere, som har det til fælles, at de er født med en
sjælden sygdom, og for flertallets vedkommende er tilknyttet Center for Sjældne sygdomme på
Rigshospitalet i København. Fælles for dem vi følger er, at de lever et liv på trods. At de på trods af
deres ofte alvorlige sygdomme og på trods af, at de ofte ser anderledes ud, formår at leve livet og
fokusere på andet end deres sygdom. Serien er således tænkt som en hyldest til vores karakterer,
et indblik i, hvordan lægerne forsøger at hjælpe dem og en opfordring til os andre om at fokusere
på andet end vores problemer.
Fokus
Vores hovedfokus er børn og unge. Derfor søger vi en familie, hvor et barn eller ung er
diagnosticeret med Marfan Syndrom. Det må også gerne være forekommen i flere generationer i
familien, så vi har mulighed for at portrættere hele familien. Hovedpersonen skal helst være i et
forløb på hospitalet eller stå overfor en anden udfordring, som relaterer sig til sygdommen - dette
er dog ikke et krav.
Hvornår
Vi følger vores karakterer på udvalgte dage fra starten af oktober og frem til jul. Optagelserne vil
som udgangspunkt følge naturlige begivenheder i de medvirkendes liv og vil ikke komme til at tage
meget tid ved siden af. I alt ca. 4-6 dage. Hvilke begivenheder der filmes, findes ud af i samarbejde
med familierne.
Hvor
Serien laves efter aftale med Rigshospitalet herunder kommunikationsrådgiver på Juliane Marie
Centeret, Linda Svenstrup Munk. Familien skal gerne være tilknyttet Rigshospitalet, men det er
ikke krav. Så vi hører gerne fra familier fra hele landet.
Kontakt
Hvis du og din familie er interesseret i at høre mere om projektet, er I velkommen til at kontakte
tilrettelægger Christina Moltke på mail christina@pipelineproduction.dk eller på telefon:
29903882.

