
Goddag, jeg hedder Nick Degn Pedersen og jeg er 19 år gammel 
 
Mit navn er Sean Petersen, jeg er 22 år 
 
Goddag, mit navn er Jonas Olsson og jeg er 23 år gammel 
 
Til sammen der er vi ”4more productions” 
 
Vi mødte hinanden på Odense Tekniske Skole hvor vi gik på grundforløbet sammen. 
 
Vi blev sat i samme gruppe og skulle arbejde med et projekt og prøve at lave en 
reklamefilm for at såkaldt firma. Og det endte så med at vi fandt sammen og nu 
arbejder vi sammen. 
 
Efter vi har fuldført grundforløbet besluttede vi os for at danne et firma sammen som 
vi kalder ”4more productions” 
 
Fordelen ved at vi har mødt hinanden på Odense Tekniske Skole er at der har været 
gode mulighed for at kunne låne udstyr. 
 
Vi har fået god vejledning, plus at vi har haft frie tøjler til at gøre de ting vi gerne har 
villet gøre, så lang tid der har været et fornuftigt fagligt indhold i det. 
 
Efterhånden har vi etableret et godt venskab og er nu i gang med at åbne firma 
 
Vores firma kommer til at tilbyde en lang række produkter så som.. Indenfor video 
kommer vi til at kunne tilbyde promotion videoer, bryllupsvideoer og vi kommer til at 
kunne tilbyde musikvideoer, og messevideoer. 
 
Inden for grafisk design kan vi blandt andet tilbyde produktion af hjemmesider, flyers, 
visitkort, plakater, brochurer, DVD covers og CD covers. 
 
Men ud over det har vi også en lydside, det vil sige vi lægger speak på forskellige 
ting. Vi producerer musik, laver jingles og underlægning til de diverse film som vi 
også laver 
 
Vi har lavet mange forskellige ting i årets løb. Blandt andet har vi lavet en musikvideo 
for sangerinden ”Gilos”, vi har dog ikke færdigklippet den helt endnu, men regner 
med eventuelt at tage til Barcelona til sommer og filme de sidste optagelser og klippe 
den helt færdig 
 
P.t. er vi i gang med at lave yderligere en musikvideo for en gruppe der hedder Chris 
Greys hvor vi har fået det meste i kassen indtil videre og fået det filmet med 
forsangeren Chris Greys på to locations og mangler stadig et par stykker endnu 
 
Ud over det har vi lavet en promotion video for en dansegruppe der hedder ”Genetic 
Tension” som de bruger til at booke shows 
 
Vi har også lavet en stald-vasker video, som er mere en form for reklamemesse-video 
de bruger på diverse stande, når de skal sælge deres maskiner. 



 
 
Vi har en fotograf i gruppen så vi kan også tilbyde fotografering og billedbehandling 
 
vores force er at vi kan samle alle de ting i et firma også og hvor vi kan buffe for 
hinanden og bruge hinanden som freelancere  
 
I fremtiden håber vi på at kunne komme ud og tjene nogle penge med firmaet 4More 
Productions ved at producere videoer og lave alle de andre ting som vi tilbyder 
indenfor mediefag. 
 
Tilsammen der er vi ”4more productions” 
  
 
 
 
 
 
 


