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Til
Herøy Kommune v/ordfører Elbj ørg Larsen
Radhuset - Silvalveien 1. 8850 HERØY
SØKNAD OM STØTTE TIL PRODUKSJONEN AV DOKUMENTARF ILMEN OM
SANDSUNDVÆR-ULYKKE N 22. JANUAR 1901.
«Ifølge kildene skal det ha ve rt 254 mennesker ifi skeværet denne dagen, da uvær og storm i
kombinasj on med sp ringflo utløste katastrof en og skyllet mennesker og hus p å havet. 34
mennesker mistet livet i uværet, ni av disse ble aldr if un net. 21 av dem som døde ble gravlagt
p å Herøy kirkegård og fi re ble gravlagt i Leirfj ord. »
Nå ønsker j eg a lage en dokumentarfilm om denne tragiske hendelsen, og det er tre aspekter
som er viktige for meg :
1. Jeg vil hedre kystfolket -og sliterne langs kysten, de som mistet livet på havet - og
deres pårørende !
2. Jeg vil dokumentere - og ta vare på historien for kommende generasjoner !
3. Jeg vil markedsføre Helgelandskysten !
For nærmere info om egen bakgrunn, prosj ektbeskrivelse og framdriftsplan; viser j eg til
vedlagte prosj ektbeskrivelse! (se vedlegg)
Jeg søker med dette Herøy Kommune om et tilskudd på; kr. 200.000.-, til
produksj onen av filmdokumentaren om Sandsundvær-ulykken.
Et eventuelt tilskudd kan betales inn til enkeltpersonsforetaket: Leif Larssen
Formidling, organisasj onsnummer; 923 964 908 med kontonummer: 1506 32 74582
Tillatelser og samarbeidspartnere.
Liv Berglj ot He stmo, som i dag er eier av Sandsundvaer, er inform ert om filmpro sj ektet og har
gitt sin tillatelse til at dokumentaren lages og at det vil bli filmet på øygruppen. Reidar
Moursund fra Herøy, som har skrevet heftet om Sandsundvær-ulykken, har sagt seg villig til a
være med i dokumentaren. I tillegg er j eg i samtaler med filmprodusentselskapet; Deadline
Media, som vil være produksj onsselskap for dokumentaren. Se vedlagt bekreftelse.
Framdriftsplan.
Så fremt ikke pandemien utvikler seg til det ven e, vil det bli j obbet etter følgende tidsplan:
A. V inter /var 202 1:

Konseptutvikling, manus & finansiering

B. Sommer/Høst 202 1:

Preproduksj on/ casting/ tilrettelegging

C. Januar 2022 & Juni 2022 :

Opptaksdager

D. August - Oktober 2022 :

Postproduksj on med redigering/etterarbeid m.m.

E . N ovember 2022

Premiere & visning

Markedsføring og visning.
Når filmen er ferdig er planen a kunne vise den på kino, i alle fall på Helgeland. Dessuten vil
vi satse paa selge den inn til N RK/TV2? Filmen vil også bli gjort tilgjengelig for kommunene
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Når filmen er ferdig, er planen akunn e vise den på kino, i alle fall på Helgeland. Dessuten vil
på
Helgeland
vi satse
pa aselge den inn til NRK/TV2? Filmen vil også bli gjort tilgjengelig for kommunene

Et armet viktig bruksområde blir skolene. Filmen vil formidle viktig historie fra
Helgeland og vil fangere som et aktivum i historieundervisning for nær sagt alle alderstrinn. I
fortellingen om Sandsundvær -ulykken vil også filmen bidra med vakre sekvenser av Herøy,
Herøy kirke og Helgelandskysten. Etter den forste visningsfasen vi] filmen også kunne gjøres
tilgjengelig pa VimeoPro, sosiale medier og eventuelt Y ouTube.
" udsjettkalkyle for dokamentarfilmen om; «SANDSUNDVE R.ULq

INNTEK
TER

a

KR
200 000
Dønna kommune
40 000
Alst adhaug kommune
40 000
40 000
M anus - ut viklingstilskudd

150 000

Sponsing næringsliv
260 000
Bidrag fra Sparebankst ift elsen

i 270 ooo

Bidrag fra andre

80 000

t

KOSTNADER

Herøy kommune

Leirfj ord kommune

pn,

KR
i Research

35 200
Ut vikling manus

53 000
Pr e produksj on
50 600
Oppt aksdager; 8 dager

112 000

Teknisk produksj on
140 000
Crew; opphold & honorar

80 000

Visual effect s

322 500
Post produksj on, redigering
: M arkedsføring, PR

215 000
45 ooo

Administ rasj on

SUM INNTEKTER

1 080 000

26 700
SUM KOSTNADER

1 080 000

' Se vedlagte prosj ektbeskrivelse for ytterligere informasj on vedr. kostnadene.
Utgangspunktet er å ha all finansiering på plass i løpet av varen 202 1, slik at vi kan holde
tidsplanen og gå over i neste fase med; Preproduksj on/casting og tilrettelegging m.m. AII
produsert
. har bidratt økonom isk vil Ja tilsendt revidert regnskap når filmen er ferdig
aktører som
Jeg håp er på et raskt og positivt svar.
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