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Præmis, Log-line:
-

Use your research and Basic Vision, to create

a concept statement.

Præmis: Lad dig ikke styre af andres forventninger, men af egen passion
Log-line: Martin Jensen er ejer af High Voltage og fortæller om sin passion for rock og hvordan det har
været med til at forme hans liv.

Koncept:



-

A very brief summary of the theme and basic story outline of the video you will do. - Aprox. 10 lines.
Martin Jensen (Love Gun) er ejer af High Voltage og har en kæmpe passion for rock. Til daglig driver han
Danmarks største rockklub og han er kendt som Københavns førende ambassadør for genren ’pikrock’.
Han har i forbindelse med High Voltage hjulpet flere upcoming rockbands og på baggrund af det har han
klubben modtaget kulturstøtte fra Københavns kommune.
Love Gun har tidligere drevet to andre rockklubber og har efterhånden været i branchen i 13 år. Han er så
at sige en garvet pikrocker. Men hvad er det der driver hans passion?

Interviewguide:
●
●

Hvem er du?
Hvad står du for?
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Interesser?
Hvorfor rock/metal?
Hvad er passion for dig?
Hvorfor har du valgt at åbne High Voltage?
Hvad er High Voltage for et spillested?
Hvordan har din passion for rock været med til at forme dit liv og din hverdag?
Rockkulturen i dag (hvilken udvikling har der været i miljøet)
Hvad er pikrock?
Er det vigtigt for dig at bruge din krop og udstråling som udtryksform?

●

Hvordan blev du engageret i rockmiljøet?

●

Hvad betyder det for dig at hjælpe upcoming rockbands?

●

Hvad betyder det for dig at have opnået kulturstøtte med High Voltage?
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