
                                       København, april 2021 
                      

Information om filmoptagelser!   
Kære Beboere, 
 
Good Company Films producerer i øjeblikket TV serien ’Alle Andre Dage’ for TV2. 
Serien skal vises ifm. ’Knæk Cancer’ ugen til efteråret 2021. 
 
I den forbindelse skal vi optage nogle scener, på Veddelev Havn, hvor vi bl.a. laver nogle stuntscener, 
hvor vores skuespillere skal hoppe ud fra en lift.  
 
   Optagelserne finder sted:  
 

mandag d. 26. april 2021, kl.14.30 - ca. 23.00 
 

tirsdag d. 27. april 2021, kl. 12.00 - ca. 20.30 
 

onsdag d. 28. april 2021, kl. 09.30 - ca. 19.00 
samt 

torsdag d. 29. april 2021, kl. 08.00 - ca. 16.30 
 
 
I den forbindelse vil vi holde med vores biler på Havneområdet. 
Dette er aftalt og godkendt af Veddelev Sejlklubs bestyrelse. 
 
Serien er en fiktionsserie i seks afsnit og skrevet af Ida Maria Ryden (’Dicte’, ’Nikolaj & Julie’ & ’Når 
Støvet har lagt sig’.) & Ina Bruhn (’Den som dræber’, ’Tinka & Kongespillet’ & ’Rita’.)  
Instruktør er Kasper Gaardsøe (’Dicte’, ’Lykke’, ’Lærkevej’ & ’The Rain’.) 
 
Otte kræftoverlevende er samlet på et rehabiliteringskursus, hvor de gennem fem intense døgn, bliver  
konfronteret med deres største frygt: Livet. For hvordan genvinder man fodfæstet efter en alvorlig 
kræftsygdom? Kursets to ledere, der selv har en kompliceret fortid sammen er uenige: Skal mennesker i 
krise holdes kærligt i hånden - eller skal de have et hårdt skub? Kursisterne når at opleve begge dele, og 
finder på hver deres måde modet til at forlade dem, de var, og i stedet se frem mod dem, de kan blive.  
 
Selvom kræft er et alvorligt emne, så er dette en varm og humoristisk serie med højt tempo både i 
handling og dialoger. Det skal være sjovt, rørende - med indslag af spænding og fysisk action. Vi har ikke 
sygdommen og dens behandling i centrum, men derimod menneskers reaktioner på en livsomvæltende 
krise. Dermed handler serien om de store eksistentielle spørgsmål i livet, som ikke kun gælder for 
kræftpatienter. Vi skal alle sammen dø - spørgsmålet er, hvordan vi er i livet indtil da.    
 
Vi beklager ulejligheden og håber på forståelse for vores tilstedeværelse.  
Vi vil naturligvis gøre, hvad vi kan for at være til så lidt gene som muligt. 
Er der nogle spørgsmål overhovedet er man også meget velkommen til at kontakte nedenstående.  
 
På forhånd tak for hjælpen 
 
Med venlig hilsen  
pva. Good Company Films 
 
Ronni Husmand 
Location Manager 
+45 6093 9453 
ronnihusmand@gmail.com 
------------------------------------ 
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