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Ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget i Herning Kommune
vedr. økonomisk støtte til kortfilmen
’Når man elsker nogen’
Mit navn er Yasmin Wearing. Jeg er 22 år og arbejder som handicaphjælper, både privat
og på Fuglsangsø Centret. I min fritid er jeg frivillig ungerådgiver i headspace Herning.
Det seneste år har jeg også holdt foredrag, både offentligt, på skoler og
uddannelsesinstitutioner, om mit liv. Et ungdomsliv med mobning, angst, depression og
ensomhed. I mine foredrag kommer jeg ind på et skelsættende kapitel, nemlig tiden
hvor jeg var i et parforhold styret af psykisk vold, jalousi, kontrol og manipulation. Et
parforhold der endte med at give mig endnu flere ar på sjælen.
Jeg har længe ønsket at visualisere dette kapitel. At sætte ord, lyde, billeder og farver
på, hvordan mit liv var i denne periode. NÅR MAN ELSKER NOGEN er en virkelig
historie. Det er min historie og en vigtig historie! Jeg har skrevet manuskriptet og skal
instruere filmen, som forventes at gå i optagelse til august/september 2020.

PITCH
19-årige Mina stadig mærket af flere år med mobning og depression, da hun forelsker
sig i den jævnaldrende Niklas. Han giver hende den tryghed og opmærksomhed hun
savner og de flytter hurtigt sammen. Men opmærksomheden har en pris. Ham der
skulle være hendes livs kærlighed viser snart sin sande person. En person hvor kontrol,
dominans, jalousi og trusler er altoverskyggende.

FORMÅL
Et af filmens formål er således at iscenesætte og påpege problematikker, der sjældent
ses eller tales om. Psykisk og fysisk kærestevold er stadig et tabu og noget man oftest
holder for sig selv. Man er bange for andres reaktion, man er bange for at stå alene og
man er særligt bange for den person der udøver volden.
Derfor er målet også, at den vil kunne bruges som undervisningsmateriale i folkeskolen
og på gymnasierne. Derfor vil jeg forsøge at få filmen godkendt, til at blive en del af
Filmcentralen.
Den færdige film tænkes også at blive tilbudt forskellige foreninger og forbund som har
til formål at forebygge og oplyse omkring psykisk og fysisk kærestevold.

FAKTA
 Psykisk vold er den mest udbredte form for vold i Danmark.
 Psykisk vold udvikler sig til at mønster, hvor partneren begrænser den måde, den
udsatte lever sit liv på.
 Knap fire ud af hundrede er kvinder, knap én ud af hundrede er mænd er udsat
for psykisk vold. Yngre kvinder er dog den største risikozone: 4,5 % kvinder
mellem 16 og 29 år har det seneste år været udsat for psykisk vold.
 Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og
selvtilliden.
Kilder: VIVE og Socialstyrelsen

MÅLGRUPPE
Filmen tager fat om det tabubelagte tema; psykisk vold. Med sit tematiske indhold, der
kredser om kontrol, dysfunktionelle forhold, løgn, autoritet og svigt, henvender filmen sig
i høj grad til unge i risikogruppen.
Det vil sige unge, i aldersgruppen 16 til 29 år, men har grundlæggende set relevans for
alle.

FILM I HERNING
Når man taler film og film talent, tænker de fleste på København, Aarhus, Odense og
Aalborg hvor filmmiljøerne er mange og konstant spirende. Med NÅR MAN ELSKER
NOGEN vil bl.a. jeg vise, at Herning også kan være med på filmfronten. Vi er så heldige
at bo i en kommune som vægter kulturen højt og værner om den, særligt når det gælder
kunst, musik og teater. Men kultur er også når en gruppe mennesker mødes, og
sammen skaber en film med et vigtigt budskab. Samtidig vil jeg erhverve mig både ny
og mere viden og erfaring inden for film og film produktion. Derfor har jeg også allieret
mig med flere professionelle folk i skabelsen af dette passions projekt.
Til filmen ansøger jeg hermed om:
7000 kr.
Beløbet vil blandt andet blive brugt i det lokale erhvervsliv, i forbindelse med forplejning,
overnatning etc.
Filmen udspiller sig i Herning og der skal optages i bl.a. Brændgårdsparken, Gullestrup,
Dronningens Boulevard, Dalgasgade, Gl. Ringkøbingvej og gågaden.

I tilfælde af støtte vil Herning Kommune fremgå med både logo og navn to gange i
filmens rulletekster; under ’Med støtte fra’ og i ’Tak til’. Herning Kommune vil ligeledes
fremgå med logo og navn på filmens plakat, filmens Facebook side og presse materiale
der produceres i forbindelse med filmen.
Der er søgt produktionsstøtte hos Aarhus Filmværksted, hvor jeg pt. afventer endeligt
svar.
NÅR MAN ELSKER NOGEN er et passions projekt med et realistisk og yderst vigtigt
budskab som andre unge kan lære af. Derfor er det mit store håb og ønske, at mit
projekt kan opnå støtte fra Herning Kommune. Sammen kan vi sætte fokus på psykisk
vold, og oplyse og advare andre i unge i risikogruppen. Samtidig kan vi få Herning på
filmlandkortet og vise, at vi også kan være med når det gælder vedkommende historier,
og professionel filmproduktion. Dette vil uden tvivl også være en inspiration for andre.

LANCERI NG



Offentlig premiere i Bio City Herning.
Visning i Ikast Bio

Filmen sendes efterfølgense til udvælgelse ved følgende kortfilms festivaler
(rækkefølge varierer afhængig af tilmeldingsfrist):








Prague Short Film Festival (Tjekkiet)
International Short Film Festival Oberhausen (Tyskland)
Brest Short Film Festival (Frankrig)
LA Shorts International Film Festival (USA)
Filmkraft (Danmark)
Copenhagen Short Film Festival (Danmark)
Odense International Film Festival (Danmark)

Slutteligt vil filmen blive indsendt til Ekko Shortlist – Filmmagasinet Ekkos respekterede
kortfilmsplatform, hvor brugerne kan stemme på filmen og forhåbentlig kan den blive
nomineret til Ekko Shortlist Awards 2021.

Se vedhæftede bilag:

Med venlig hilsen
Yasmin Wearing
Dalgasgade 13C, st tv
7400 Herning
Tlf: 22160015

Synopsis · Manuskript · Filmboard · Budget

