
 

Galamiddag med Billy Kristall
Vi samlas på ”The Oswald Theatre” för kvällens 
galamiddag. Rummet är stilfullt dekorerat med 
röda mattor, backdrops, scen och två 2,5m höga 
Oscarsstatyer (original från Kodak Theatre LA). 
Den vältalige skådespelaren ”Billy Kristall” 
äntrar scenen till publikens jubel. Som kvällens 
värd leder han showen på ett trevligt och under-
hållande manér, självklart iklädd smoking.

Filmvisning och Awards ceremony
Mellan de olika rätterna visas sedan filmtea-
mens färdigproducerade filmerna på bioduken. 
Lagom till kaffet inleds så Oswald Awards. 
Deltagarna är nominerade i kategorier såsom 
Bästa manliga och kvinnliga huvudroll, Bästa 
film, Bästa biroll, Bästa foto och Bästa genre-
tolkning. Vinnaren i varje kategori får ta emot 
priset på scenen och hålla ett sedvanligt tacktal. 
Mycket nöje!!

I aktiviteten inkluderas:
- The Oswald Awards koncept
- Allt presenterat filmteamsmaterial 
- Professionell skådespelare (Bergfot/Kristall)
- Artist/sångerska (delar ut Awards o sjunger)
- Professionell filmredigerare
- Ljud- och ljussystem
- Storbildsprojektor och stor filmduk
- Scen, backdrop, röda mattor, 2 original Oscar
  statyer, tryckt material mm
- Ljud- och ljustekniker 
- Oscarsstatyetter till vinnarna (priser)
- Transporter

Oswald Awards bygger på att deltagarna gruppvis ska producera film. Det är en 
kreativ aktivitet där deltagarna släpper sina hämningar, samarbetar och umgås 
på ett lättsamt sätt. Till kvällen väntar belöningen i form av en galamiddag i 
bästa Hollywoodstil, där filmteamen i högsta grad själva bidrar med under-
hållningen! Låt kamerorna rulla… 

Introduktion
Mitt under konferensen knackar det plötsligt 
på dörren och en något disträ herre kliver in. 
Denne förvirrade man iklädd basker, manches-
terkostym och sandaler visar sig vara den store 
filmkreatören Inge Bergman! Han är en gigant 
i den moderna filmens historia

Filmteam
Inge delar in gruppen i filmteam om 8-10
personer. Uppgiften är att exempelvis produc-
era en reklamfilm åt företaget eller er variant 
av en känd Hollywoodproduktion (till exempel 
Pulp Fiction, Grease, Godfather och så vidare).

  Teamen ska sedan skapa tre scener i filmen, 
som i redigerat skick max får vara 90 sekunder 
lång. Filmteamen utser sedan efter eget bevåg 
kameraman, regissör, huvudroller, stuntman, 
specialeffektsteam och diverse övriga aktörer. 
  Filmteamen förses med följande utrustning: 

- Ett storyboard (manuskript)
- En basker och en megafon till regissören
- En filmklappa
- Digitalkamera, ljudbom och hörlurar
- Intruktionsmaterial
- Kläder, rekvisita, peruker, smink mm

Efter 2-3 timmars kreativt arbete lämnas  
råmaterialet till våra tekniker som redigerar 
alla filmer, lägger på ljudeffekter och specialef-
fekter – tillägg som verkligen förhöjer verken.
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