FOR PRODUCERENDE

Skuespillere & Statister
Dansk Skuespillerkatalog giver jer dele eller det hele…
Hvorfor lede flere forskellige steder når vi kan tilbyde det bedste, det hele eller dele af
jeres rekrutteringer af skuespiller og statister.
At finde skuespillere til sin filmproduktion er en kunst. Kunsten består ikke i at finde de
”bedste” skuespillere men de helt ”rigtige” skuespillere til rollerne. Hos DASK-online
kender vi vores skuespillere og statister, fordi de har været hos os i årevis, og fordi vi
uddanner vores medlemmer løbende. Vi giver jer sikkerhed for at sende dygtige folk på
opgave.
Siden 1999 har vi specialiseret os i både at formidle andres castings men også i selv at
caste. Kombinationen af begge funktioner gør, at vi har et stort netværk, samtidigt med at
vi har fagligheden. Vi ved, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. I den forbindelse har vi også
udgivet det eneste dansksprogede castinglitteratur. Med den viden og erfaring i
baghånden kan vi give en enestående service.
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2699 3313

INFO@DASK-ONLINE.DK

DELE AF PAKKEN
Vi løser kun den del af pakken, I
ønsker vi skal løse.
• Formidling
• Casting
• Aflønning
HELE PAKKEN
Vi løser den komplette opgave
Læs mere på
www.dask-online.dk

WWW.DASK-ONLINE.DK

Find dine statister, smart
Hvorfor gøre arbejdet selv når I kan få os til det?
Hvorfor få os til det når I kan gøre det selv?

1

Kontakt DASK telefonisk for
en aftale på 2699 3313

2

Login på: www.daskonline.dk

Der er mange måder at finde statister på. Vores erfaring siger os, at der er god og en
bedre måde at gøre det på - alt efter opgavens beskaffenhed.
Et er sikkert, du når altid længst ved at indgå mundtlige aftaler forud for en skriftlig.
Opslag på vores hjemmeside er en måde at finde statister på. Her skal man bare gøre sig
klart, at der kan komme mange henvendelser, også fra de forkerte. Tiden er bedre givet
ud, hvis du henvender dig til dem du gerne vil have med, telefonisk, fremfor at du håber
på, at de ”rigtige” ser dit opslag, og har lyst til opgaven.
At skaffe statister tager tid. Om du har et opslag eller
ringer rundt, så er tiden den samme. Du kan bare bedre
stole på dem du har talt med.
Hvis du ikke ønsker, at vi skal påtage os opgaven, kan du simpelt følge vores vejledning i
5-trins menuen til højre. Proceduren er den samme for kontakt til skuespillere.

Du får desuden:
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Søg efter emner i vores store
database med skuespillere
og statister.

Sorter de emner frem du
finder mest interessante til
opgaven.

Her er en skitse over det netværk du kan få adgang til, og som vi trækker på for at løse
opgaven hurtigt og effektivt.
•
•
•
•
•
•
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12.000 oprettede profiler.
75.000 tilmeldte på vores nyhedsmail.
200+ virksomheder på www.kulturpuljen.dk
6000 kreative filmskabere mv. på www.kortoggodt.info
2200 foreninger som DASK-online samarbejder med
Adgang til pressearkiv igennem www.pressport.dk

DET OFFENTLIGE KATALOG
Du kan fra forsiden af vores
hjemmesiden, se et lille udpluk af
profiler som er offentligt
tilgængelige. Denne del er en tro
kopi af den store database.

Vi uddanner vores aktører igennem vores koncept for:
• Online filmskuespillerskole (www.castselv.dk)
• Castinglitteratur for skuespillere og statister.
• Dubbing & stemmetræning igennem Audio Resort (KBH)
• Filmskuespillerskoler for unge mellem 14-18 år.
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Kontakt dem telefonisk
direkte fra deres profil og lav
en aftale.

I det offentlige katalog skal du blot
kontakte os for kontaktinfo på
aktøren.
2699 3313

INFO@DASK-ONLINE.DK

WWW.DASK-ONLINE.DK

