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INTRODUKTION.

POLITI/MIL. Statister og relateret undervisning
til A/B Casts.
Træning og rådgivning til produktion og
skuespillere.
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STATISTER

Vi udlejer statister fra vores
nøje udvalgte pulje af erfarne
soldater og politimænd. Vores
statister har erfaringer inden
for emner som specialstyrker,
infanteri, ledelse,
observation,
efterretningsindhentning,
sanitet, fysisk træning mm.
Vi stiller med top moderne og
realistisk udrustning, som
anvendes af politi og militær
idag. Alle statister har i
øvrigt gennemgået et kursus i
grundlæggende skuespil.

!
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SKUESPILLERE

Det kræver mange års erfaring
at blive en dygtig kriger.
Derfor analyserer vi grundigt
det respektive manuskript,
således vi kan træne
skuespilleren målrettet mod
den pågældende rolle.
Helhedsbilledet af rollen er
altafgørende for et troværdigt
skuespil. Vi underviser i alt
fra våbenhåndtering, taktiske
bevægelser, reaktioner i kamp,
sindstilstand, sprog og
kommunikationsmåder.
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PRODUKTION

Vores netværk af kompetent
tjenestegørende personel, gør
os ideelle til rådgivning både
før og under optagelserne. Vi
kan støtte op om alt fra
forfattere til
kostumedesignere med både
planlægning og gennemførelse.
Vores indgående viden om
militær og politi hjælper Jer
til at opnå et perfekt
helhedsindtryk. Alt dette vil
hjælpe Jer med at øge
troværdigheden og skabe et
filmisk og teknisk flot
resultat.

S. 01.002

“Vi er et sammentømret hold af nuværende og tidligere soldater samt ledere fra nogle af Forsvarets
bedste enheder. Alle på holdet er uddannet enkeltkæmpere på højeste niveau og gennem årtier i det
militære system, har vi tilsammen gennemført og forestået utallige kurser og uddannelser både
nationalt og internationalt.”
“Vores unikke erfaringsbase kombineret med særskilte personlige kompetencer, kvalificerer os til at
give den enkelte skuespiller, instruktør eller produktion som helhed, værktøjer til at udarbejde et
yderst troværdigt produkt. Vi har været med både foran og bagved kameraet, og har haft stor succes
med implementeringen af virkelighedens nuancer i fiktionens verden.”
Daniel Hugo
Konsulent og medstifter

S. 01.004

STATISTER MED ERFARINGER FRA
SKARPE MISIONER.

Vi har sammensat et hold af 10 tidligere
kollegaer, som vi har vurderet egnet ud fra
erfaringsgrundlag, udseende og karakter.
Vi har grej til at figurere som alt fra
OPSTARTSGEBYR 750 KR.

politiets aktionsstyrke (AKS) til
specialstyrkesoldater såsom jægersoldat eller
frømand eller som almindelig soldat i det

PRIS PR. DAG 4000,00

danske forsvar. Ud over korrekt udrustning,

ALT INKL.

har vi som noget helt unikt, mulighed for at
skifte mellem de pågældende taktiske
standarder til at matche hver enhed.

Yderligere information vedr.

Vi ligger i Cold Bore stor vægt på at være

grej og materiel findes i

velforberedte og omhyggelige. Derfor indøver

materielkatalog.

vi også både teknisk og taktisk forud for hver
optagelse - dette uden ekstra omkostninger for
jer.
Ud over nogle yderst kvalificerede statister
der i øvrigt også kan hjælpe til med scenens
muligheder og udformning, vil vores
kontaktperson støtte kostume og regi på set,
med hvorledes påklædning og udrustning bør
sidde og se ud.
I sparer dermed også en masse tid på research
og omkostninger forbundet med arbejdstid til
kostumedesigneren og i indkøb af grej.
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FAGLIG TRÆNING OG UDDANNELSE TIL
SKUESPILLERE.

For skuespilleren er det vigtigt, at have en
rådgiver som man stoler på, og som kan være en reel
sparringspartner.
Vi udbyder derfor en kompetent personlig støtte og
PRIS AFHÆNGER AF OPG. OG OMFANG
OPSTARTSGEBYR 750 KR.

coaching sammen med en række fleksible teoretiske
og praktiske lektioner/øvelser. De største
udfordringer omhandler som oftest specialisering i
våbenhåndtering, kommunikation og taktiske
bevægelser, og vores kurser er derfor særligt
målrettet dette.
Vi tilrettelægger alle uddannelsesforløb ud fra det
specifikke manuskript. Når vi har et
produktforslag, gennemgår vi det med instruktørens
krav og forventninger og især skuespillerens egne
ønsker og forestillinger, således det endelige
produkt er fuldstændig tilpasset.
Træningen og uddannelsen foregår under sikre
forhold og i tæt samarbejde med produktionen.
Forløbet er komprimeret, målrettet og intenst hvor
intet er overladt til tilfældighederne.
Vi anbefaler klart vores 24-timers forløb, hvor
kursisterne på egen krop og sind kan mærke, hvordan
man håndterer stress og udmattelse på en rolig of
effektiv måde.
Skuespilleren lærer ikke kun noget om sig selv, som
også kan anvendes på settet, men kan lettere og
mere realistisk relatere til den forestående rolle.

Træning i grupper: !!

!

!

!

!
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One-on-one:!

Vi kan med vores instruktørpulje, håndtere en

Vi tilbyder et One-on-One coaching forløb til

større gruppe skuespillere og statister (op

A & B Casts, hvor et højere fagligt niveau

til 20). Vi analyserer os frem til nogle

skal være til stede for en troværdig

kerneværdier, som alle i gruppen vil kunne

præstation. Vi tilrettelægger en arbejdsplan

drage nytte af. Herefter ser vi på A & B

der tilgodeser de givende omstændigheder

Casts, som vi tildeler helt specifikke opgaver

skuespilleren står i, for at imødekommer de

som er bestemt ud fra Karakterens rang,

problemstillinger han/hun forventer at møde.

funktion og miljø. Resterende i gruppen kan

Det er vigtigt for os, at skuespilleren får

undervejs tilpasse deres pågældende rolle og

indarbejdet en naturlig forståelse for de

funktion til de mere fremtræde roller, som det

taktiske principper, så det uhindret øger

også vil være under indspilningen. Kurset

indlevelsen og dermed skaber rum til at

lægger op til en øget grad af

fokusere på replikker og detaljer.

selv-reflekterring, hvilket vi understøtter
med kyndig personlig vejledning.

S. 04.010

S. 05.011

Vores rådgivning til instruktør og produktion tager
POLITI & MILITÆR RÅDGIVNING TIL

udgangspunkt i et personligt samarbejde, hvor vores

PRODUKTIONEN.

team analyserer manuskriptet, sammenholder det med
virkeligheden, for på en effektiv og konstruktiv måde,
at kunne hjælpe til med optimering af produktet.

PRIS AFHÆNGER AF OPG. OG OMFANG
Vi har en bred vifte af eksperter tilknyttet, og kan
derfor tilbyde et yderst kompetent forum, hvor alle
OPSTARTSGEBYR 750 KR.

faglige spørgsmål besvares med den nyeste opdateret
viden på området.
Vores kernekompetencer ligger inden for skydning,
efterretningsindhentning, politi, nærkamp, taktisk
førstehjælp, patruljevirke, praktisk ledelse,
teamudvikling og coaching. Vi har som nævnt en masse
anden viden med i rygsækken, og hvis der opstår
tvivlsspørgsmål, som vi ikke selv kan afklare, så har
vi et stort netværk af fagfolk, hvor vi kan trække på
særskilte militær og politi specialistområder.
Vores mål er at skabe en fuldkommen og autentisk
følelse, som selv fagfolk vil kunne anerkende.
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TERMINOLOGI & LOGO

Logoet symbolisere en riffelgang som henviser til et “cold bore shot”, Cold bore skuddet

er det første skud en skytte

skyder med en kold og ren riffelgang. projektilet vil opføre sig anderledes end da den blev indskudt, da snavs og varme vil
nedsætte projektilets rotation om sig selv. Derfor er det vigtigt for skytten at vide hvor meget ved siden af, der hvor man
sigter, skuddet vil lande. således opnåes der præcise skud første gang, hver gang.
Vi er glade for dobbeltbetydningen, idet meget af vores uddannelse beror sig på, at gøre en overvejende indsats for at gøre
tingende rigtigt, første gang, hver gang.
Gennem riffelgangen på logoet ses et bjerg som illustrere de mange natur oplevelser der er forbundet med vores ydelser.
Bjerge skaber for os en fornemmelse af ro, omhyggelighed og beslutsomhed. Dette er noget vi forsøger at formidle vores
kursister, igennem mentalt overskud og en evne til at hvile i sig selv, selv når det går stærkt.
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FILMOGRAFI

...
GROW (TV-serie) - medvirkende & konsulenter
Kriger (TV-serie) - medvirkende
GreyZone (TV-serie) - medvirkende & konsulenter
The Rain (TV-serie) - konsulenter
Gidseltagningen (TV-serie) - medvirkende & konsulenter
Underverdenen (spillefilm) - medvirkende
Aminas breve (spillefilm) - medvirkende
Krigen (spillefilm) - medvirkende & konsulenter
BASE jumper (dokumentar) - medvirkende
Ung for evigt (kortfilm) - medvirkende
Brødre (kortfilm) - medvirkende
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ALT VEDRØRENDE FILM OG TV, KONTAKT VENLIGST :
DANIEL “HUGO” | KOMMUNIKATIONSANSVARLIG, KONSULENT & MEDSTIFTER AF C.B.G.
TELEFON: +45 5240 8240 | E-MAIL: HUGO@COLDBOREGROUP.COM

S. 06.016

COLD BORE GROUP | KONSULENTVIRKSOMHED
GRØNNINGEN 15 | 1270 - !KØBENHAVN K
TELEFON | +45 5240 8240 / +45 2889 5533
E-MAIL | CONTACT@COLDBOREGROUP.COM
CVR. | 38100769
HJEMMESIDE | WWW.COLDBOREGROUP.DK | INSTAGRAM @COLD_BORE_GROUP

C.B.G. 270543ZSEP16

