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FILMDRØMME: 
Instruktør Fabian 
Wullenweber har 
fået blod på tan-
den efter sit første 
selvstændige film-
projekt, der så småt 
er ved at være på 
plads.

Af Thøger Raun

PRÆSTØ: - Ninna er mur-
brækkeren, som skal bane 
vejen for flere film. Sydsjæl-
land og Møn har alle de loca-
tions, man skal bruge til at 
fortælle gode historier. 

Filminstruktør Fabian 
Wullenwebers tanker van-
drer så småt. 

Selv om første scene stadig 
mangler at blive skudt til in-
struktørens første solopro-
jekt, filmen »Ninna«, er pla-
nen, at der skal mere gang i 
den lokale filmindustri. 

- Jeg er tilbudt mange op-
gaver både hjemme og i ud-
landet, men der er nu noget 
helt særligt ved at arbejde i 
Præstø, siger Fabian Wul-
lenweber og tilføjer: 

- Og med Højskolen Møn 
og Steffen Steffensens enga-
gement er miljøet også til at 
lave mere film lokalt, lyder 
det fra instruktøren, som 
dog ikke kan løfte sløret for, 
hvornår næste projekt går i 
gang.

- Nu starter vi foreløbig 
optagelser til Ninna 12. fe-
bruar og regner med at have 
premiere inden jul, men 
hvad der så skal ske, ved jeg 
ikke. Drømme kan man jo 
altid. 

Nørd med stort N
Drømme var også det, der 
startede Fabian Wullenwe-
bers karriere.

- Jeg var lidt langsom til at 
komme i gang med at tale, 
da jeg var barn, men til gen-
gæld læste og skrev jeg me-
get. Da jeg var omkring 12 år 
opdagede jeg film for alvor, 
og i biografen har jeg haft 
masser af gode oplevelser, 
lyder det fra instruktøren, 
som til tider tog film-kigge-
riet til nye højder:

- Jeg havde lidt en særlig 
tilgang til film. Jeg så for 
eksempel Blade Runner 17 

gange, og da Milos Formans 
Amadeus havde premiere 
herhjemme, var jeg i bio-
grafen og se den samme film 
syv aftener i træk, siger han 
med et grin. 

»Ninna« er derfor ikke sat 
søen for pengene eller be-
rømmelsen. 

- Min kone og jeg har sat 
penge af til at arbejde gratis 
i tre måneder, hvis det ikke 

skulle lykkes at få finansie-
ringen på plads. Men den 
er nu i hus, siger den glade 
filminstruktør.

Han understreger, at det 
ikke var nemt at komme i 
gang.

- Det sværeste var rent 
mentalt. At man skulle sæt-
te sig selv i gang frem for at 
vente på én, som kom forbi 
og smed en opgave. Men jeg 

er glad for, at jeg gjorde for-
søget, lyder det. 

Masser af hjælp
Instruktøren er imponeret 
over, hvor mange der har til-
budt hænder med mere til at 
få filmen på lærredet.

- Det er helt vildt med den 
opbakning, vi har fået lo-
kalt. Lige fra Duevangs, som 
sponserer en god håndfuld 
frokostbilletter, til det hus, 
vi har fået lov at låne til vo-
res møder. Det er som om 
alle gerne vil bidrage til, at 
vi får »Ninna« på gaden, og 
det har jeg ikke oplevet før, 
lyder det fra Fabian Wul-
lenweber, der sædvanligvis 
arbejder i København.

- Det er nemmere at kom-
me i gang hernede sammen-
lignet med hovedstaden, 
hvor man er mere vant til 
filmoptagelser. Omkost-
ningerne er mindre, og folk 
accepterer bedre, at de skal 
gå en omvej, fordi en gade er 
spærret på grund af filmop-
tagelser, siger instruktøren, 
som også nyder oplevelsen 
med at arbejde lige uden for 
sin egen hoveddør.

Filmnørd satser på Præstø

PRÆSTØ: Har man haft en 
rolle i amatørteater og skole-
forestillinger og nydt det, er 
der nu mulighed for at brede 
sine skuespilpræstationer 
ud til et større publikum.

Instruktør Fabian Wul-
lenweber, der er godt i gang 
med sit filmprojekt »Ninna«, 
er på jagt efter statister til 

optagelserne i Præstø, som 
starter 12. februar. 

Fødselsdag og grillbar
- Vi søger cirka 200 menne-
sker, der har lyst til at med-
virke i scener, som foregår i 
byen. Det kunne være som 
deltagere ved den 18-års 
fødselsdag, som er én af de 

scener, hvor der er mange 
mennesker deltager, siger 
instruktøren og fortæller 
videre.

- Eller det kunne være som 
kunder i den grillbar, hvor 
hovedpersonen Ninna ar-
bejder. Vi skal bruge man-
ge personer, så det ikke er 
de samme ansigter, der går 

igen og igen, lyder det fra in-
struktøren.

Ingen løn til statister
Fabian Wullenweber under-
streger, at for statister bæ-
rer arbejdet lønnen i sig selv. 

- Det giver ikke penge, men 
man giver en hjælpende 
hånd til at sætte Præstø på 

landkortet, lyder opfordrin-
gen.

Man kan henvende sig på 
mailadresse: casting@nin-
nafilmen.dk, hvis man er in-
teresseret i at medvirke. 

thør

Instruktøren søger 200 statister i Præstø 

Instruktør Fabian Wullenweber er ansvarlig for, at juletræet bliver stående til ind i februar. Han er imponeret over den velvilje, han har mødt 
blandt præstøboere, som gerne vil bidrage til hans filmprojekt.  Foto: Thøger Raun

FAKTA

n Fabian Wullenweber 
er filminstruktør ud-
dannet fra filmskolen i 
København og bosid-
dende i Præstø

n Sammen med sin 
kone, skuespiller Su-
zanne Juhasz, har han 
skrevet manuskript til 
en film »Ninna« som 
foregår i byen. Tidli-
gere har han blandt 
andet stået bag flere 
afsnit af Badehotellet

n Blandt de medvirken-
de er kendte navne 
som Peter Gantzler, 
Jesper Asholt med 
flere

n Det er første af flere 
filmprojekter, som 
ifølge Fabian Wul-
lenweber skal tage 
udgangspunkt i den 
sydsjællandske køb-
stad

Grillbaren på Svend Gønges Torv får en fremtrædende placering i fil-
men Ninna, da det er her, hovedpersonen arbejder. Hun spilles af Fa-
bian Wullenwebers kone, skuespiller Suzanne Juhasz. 

»  Jeg så Blade Runner 17 
gange, og da Milos Formans 
Amadeus havde premiere, 
var jeg i biografen syv afte-
ner i træk.

Fabian Wullenweber

VORDINGBORG: Efter en god 
start i efteråret udvider Co-
ding Pirates Vordingborg 
for at gøre plads til at flere 
børn, der kan lære at kode 
og programmere. Derfor 
indkaldes der til et uforplig-
tende informationsmøde for 
potentielle frivillige tirsdag 
16. januar fra klokken 17 til 
18.30 i Kulturarkaden, Syd-
havnsvej 6, Vordingborg. 
Her kan man få en snak med 
det lokale team af frivillige 
kaptajner.

- Mødet er for alle, der har 
lyst til at hjælpe Coding Pi-
rates. Det er ikke et krav, at 
man er underviser eller pro-
grammør, men det er en for-
del, at man har interesse for 
programmering, spil og ro-
botter. Og så skal man kun-
ne hjælpe nogle tirsdage fra 
klokken 16.30 til 18.30 i løbet 
af foråret, fortæller Lena 
Høyer fra Coding Pirates 
Vordingborg og tilføjer, at 
man som frivillig også selv 
bliver klogere på teknologi-
er og design sammen med 
børn, unge og andre voksne.

Coding Pirates er en for-
ening skabt af udviklere, læ-
rere, programmører, forske-
re og entreprenører, der alle 
ser et behov for et tilbud til 
børn og unge, der vil styrke 
deres it-kompetencer og kre-
ativitet. Det sker via ugent-
lige klubaftener, workshops 
og online kollaboration 
samt udvikling af under-
visningsmateriale sammen 
med andre Coding Pirates 
afdelinger. Coding Pirates 
Vordingborg kan kontaktes 
på vordingborg@codingpi-
rates.dk eller telefon 4037 
2233 / 2815 8023.

Pirater mangler 
kaptajner

Coding Pirates har vind i sejlene 
og vil gerne udvide. Derfor søger 
de nye besætningsmedlemmer.
 Pressefoto

Musikandagt i 
Frue Kirke
VORDINGBORG: Vor Frue 
Kirke i Vordingborg lægger 
torsdag aften rum til en mu-
sikandagt med salmedigte-
ren Thomas Kingo som om-
drejningspunkt.

Thomas Kingo skrev sine 
salmer i 1600-tallet, og en del 
af dem vil blive sunget som 
fællessang samtidig med, at 
der bliver fortalt om hans liv 
og samtid.

Sognepræst Therese Niel-
sen, organist Rikke Juul 
Morild og kirkens pigekor 
vedvirker ved andagten.


