
 

 

 
 
 
 

Kvinde med downs søges til ny serie for TV2 
 

TV2 søger en pige i alderen 20-25, med downs der har lyst til at medvirke i en serie. De eneste kriterier er at man taler relativt tydeligt og forståeligt, 
samt at man går med en skuespillerdrøm i maven, og har lyst til realisere den. 

 
PITCH: 

 
“Vi følger 23-årige Nynne, der har downs og er en venlig, og smilende sjæl. Da Mark på 22 år starter som hendes nye besøgsven, beder hun ham om 

hjælp til at føle en forelskelse. Med løftet om at forblive venner, vil de tage ud i byen som et kærestepar, og sammen drager de ud på en varm og 
underholdende rejse. Alt ændres, da Mark forelsker sig i Nynne. Da han – imod råd fra vennerne – udtrykker Mark sine følelser for Nynne, skal det vise 

sig, at hun allerede har et kærligt forhold til en anden, og at hun vil holde sit løfte om venskab til Mark." 

PRAKTISK: 

Vi planlægger optagelse i slutningen af foråret, og produktionen består af en hyggeligt hold, der ønsker at normalisere forelske og kærlighed på alle 
leder og kanter blandt forskellige mennesker fra forskellige verdner. Instruktør Jonas Risvig, har en passion for at møde mennekser og fortælle deres 

historier. 

Rollen er lønnet og vi vil gøre vores bedste for at tilpasse optagelserne så de passer på specifikke krav man individuelt måtte have. Holdet har base i 
København, men vi er som førnævnt klar på at imødekomme meget for at finde vores “Nynne”. 

HENVENDELSE: 

Hvis dette fanger din interesse, eller du kender nogen der ville være perfekt til rollen, så send os en mail. Send en  kort beskrivelse af dig selv, og dine 
eventuelle erfarringer med skuespil, samt et par billeder af dig og et tilhørende telefonnummer. Vi tager alle henvendelser til efterretning, og vi invitere 

til casting i slutningen af Januar/start februar. Henvendelser bedes sendt til: mail@rasmuskoelbaek.com 

På forhånd tak og ha’ en god dag. 

Mvh.  

Rasmus Kølbæk 

Caster, TV2 


