
Vi har brug for din hjælp 
til optagelserne af 

politidramaserien Norskov

– så vi kan få de sidste meget store scener ‘i kassen’!
Tirsdag d. 2. juni og mandag d. 29. juni optager vi de hidtil største scener til tv-serien, rent statistmæssigt. 

Det drejer sig om en fiktiv ishockeykamp, hvor vi primært skal filme publikum. 
Optagelserne finder sted i Frederikshavn. Tv-serien vises på TV 2 til efteråret.

Vil du hjælpe med at agere ishockeyfan en eller to dage?
Du må også meget gerne samle din klasse, klubkammerater, arbejdskollegaer til begivenheden 

– så kan I evt. tilmelde jer på én gang (med én kontaktperson).
Vi optager på Scanel Ishockey Arena:

Tirsdag d. 2. juni, fra midt på formiddagen til ca. kl. 18.

Mandag d. 29. juni, fra morgen til sidst på eftermiddagen.

Du behøver ikke kunne deltage begge dage.
Vil du med -  så mail/ring til én af nedenstående:

Der ydes ikke honorar for at medvirke, men I får forhåbentlig en spændende oplevelse! Der gives naturligvis 
forplejning undervejs. Alle modtager en lille gave, som tak for hjælpen.

Om tv-serien Norskov
Til efteråret kan danskerne glæde sig til et helt nyt politidrama ‘Norskov’, der udspiller sig i en industriby i det nordlige Danmark 

langt fra København. Serien følger politimanden Tom Noack (Thomas Levin), der vender hjem til den by, han voksede op i og forlod 
for snart 20 år siden. Her tvinges han hurtigt tilbage i gamle relationer, og da han involveres i en narkoefterforskning, der kommer 

ganske tæt på hans gamle venner og familie, må han tage stilling til, hvad hans opgave og ansvar i virkeligheden er. ‘Norskov’, 
som optages i Frederikshavn, handler om at blive voksen og tage ansvar. En serie om sammenhæng og tilhørsforhold. En serie, 

der beskæftiger sig med, hvad den enkelte kan gøre for fællesskabet, og hvad fællesskabet kan gøre for den enkelte. 
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