CU - Toga CU
af
Martin Riise Nielsen og Jonas Baujault Borresen

INT. KONTOR - EFTERMIDDAG
MARTIN og JONAS sidder over for hinanden med hver deres
computer foran sig. Bag dem står en masse filmudstyr. De ser
fortvivlede ud.
MARTIN
OK, nu skal vi have lavet den aller
sidste CU-film for i år. Emnet er
toga, hvad gør vi?
JONAS
Hvad med at vi laver en rap om
togaer?
KLIP TIL:
EXT. SKOLEGÅRD - DAG
En RAPPER står i skolegården iført toga, bling, kasket og
solbriller.
RAPPER
(Dårlig rap!)
Jeg står her i skolegården med en
toga på.
Alle ser på mig, men jeg siger bare
YOLO.
INT. KONTOR - EFTERMIDDAG (FORTSAT)
Martin og Jonas sidder stadig ved computerne.
MARTIN
Nej, nej, nej, nej, nej. Det lyder
jo ad helvede til.
JONAS
Hvad foreslår du så?
MARTIN
Hvad med at vi laver det som en
reklamefilm?
KLIP TIL:

2.

INT. VED EN HVID VÆG - DAG
Kuhlman står ved en hvid væg med et lagen i hænderne.
KUHLMAN
Goddaw mit navn er Peter Kuhlman og
jeg har et godt tilbud til dig. På
onsdag er det årets sidste CU, og
det fejrer vi med et brag af en
toga-fest.
(Holder lagenet op)
Se bare her: indgang kun 50 kr.
Vi ses på onsdag, til CU.
INT. KONTOR - EFTERMIDDAG (FORTSAT)
JONAS
Har man ikke ligesom set det før?
MARTIN
Nå jo, det er også rigtigt.
JONAS
Vi skal også huske at have en
Q-joke med.
MARTIN
Er det virkelig nødvendigt? Er de
ikke joke nok i sig selv?
JONAS
Det kan du selvfølgelig have ret i.
Hvad så med at vi bare tager nogle
hotte piger fra skolen, ifører dem
en toga og lader dem rende rundt på
en mark?
MARTIN
Hmm... Fantastisk ide! Så mangler
vi bare at sige at festen først
slutter klokken et og at øl koster
15 kr.
JONAS
Super!
FADE TIL:

3.

EXT. MARK - DAG
Til lyden af Vangelis’ "Chariots of Fire" ser man CU-pigerne
komme løbende i slow-motion hen over en mark.

