Vil du arrangere en forevisning af dokumentaren UNREST?

ME Foreningen har købt licens til at vise amerikanske Jennifer Breas prisvindende MEdokumentarfilm UNREST (2017) ved offentlige forestillinger i Danmark. Det betyder, at
foreningens medlemmer sammen med andre selv kan arrangere visninger af filmen, enten som et
hjemmeparty eller som en offentlig filmforevisning i din lokale biograf eller lignende.
Læs om filmen her: https://www.unrest.film/
ME Foreningen råder over én Blu Ray Disc og en DVD med danske undertekster. Filmen varer 90
minutter. Filmen kan i øvrigt lejes på Vimeo for en periode på 48 timer for 34 kr.
For alle UNREST-visninger gælder det, at ME Foreningen skal stå som officiel arrangør, hvad enten
de foregår i private hjem eller i lokalgrupper via et Vimeo-link eller i en biograf, et bibliotek eller
lignende på Blu Ray Disc/DVD.
Der er mulighed for, at ME Foreningen kan støtte økonomisk op om arrangementer efter aftale.
Sådan arrangerer du en filmforevisning
ME Foreningen har udarbejdet en guide til, hvordan man kan arrangere en UNREST-visning. Ikke
alle trin behøver at være relevante for netop din forevisning:
Først og fremmest er det en god ide at begynde i god tid, da et arrangement kræver lidt
planlægning.
1. Beslut om du vil vise filmen hjemme, eller måske du vil spørge din lokale biograf, dit
bibliotek, din undervisningsinstitution, lokalforening m.m. om at vise filmen (helst
gratis), evt. betale en symbolsk leje af lokalet.
2. Få en aftale med Anette Olsen på ME Foreningens sekretariat om at låne filmen.
sekretariat@me-foreningen.dk, tlf. 44 95 97 00.

Sekretariatet kan også hjælpe med informationsmateriale. Du/I kan få tilsendt flyers til
uddeling på cafeer og mødesteder i nærområdet. Kontoret har også roll-ups, plakater
og T-shirts fra ME Foreningen og #MillionsMissing, der kan lånes til arrangementet.
3. ME Foreningen kan i øvrigt kontaktes for økonomisk hjælp (symbolsk beløb) til dækning
af leje af lokale. Indsend budget til godkendelse hos ME Foreningens bestyrelse, inden
du laver faste aftaler. (Sendes til sekretariat@me-foreningen.dk ) Aflæg regnskab med
bilag efter endt arrangement.)
4. Hvis du ønsker yderligere hjælp til planlægning af arrangementet, så kontakt Helle
Rasmussen på facebooksiden #Millionsmissingdenmark eller på mail
millionsmissingdk@gmail.com Du kan også tilmelde dig facebookgruppen "UNREST DK"
for udveksle ideer og få hjælp af andre, som arbejder for at få vist UNREST-filmen i
Danmark www.facebook.com/groups/Unrest.dk.
5. Invitér gerne oplægsholdere, borgmester, lokalpolitikere, socialforvaltning, jobcenter,
lægehuse, venner, lokalavis etc. til offentlige forestillinger med efterfølende debat eller
spørgerunde. Aftal med ME Foreningens sekretariat, om det kan hjælpe med kontakt til
en læge eller anden ME-faglig person, der vil stille op til debat efter filmen.
6. Skaf omtale af filmforevisningen. Du kan selv skrive en tekst om filmforevisningen (tid,
sted, hvorfor du viser filmen) og bede din lokale avis/distriktsavisen, lokalradio og evt.
andre medier bringe den. Du kan også få hjælp til at skrive omtalen, pressemeddelelse
og/eller personligt interview. Kontakt journalist Else Marie Andersen på mail:
ema@me-foreningen.dk for ideer og gode råd til presseomtale og evt. hjælp til den. Se
omtale i ME nyt.
7. Spred budskabet om filmforevisningen på sociale medier. Kontakt sekretariatsmedarbejder Anette Olsen på sekretatiat@me-foreningen.dk for at få filmforevisningen
oprettet som en begivenhed/event på ME Foreningens Facebookside og på
Facebooksiden UNREST DK. Husk kontaktoplysninger for tilmelding eller køb af billetter.
Spred info via netværk, Facebook m.m. ME Foreningens sekretariat kan hjælpe med at
promovere arrangementet i medlemsbladet ME Nyt.
8. Ved selve filmforevisningen beder vi dig tage billeder og efterfølgende sende en lille
beretning til sekretariatet, så omtalen kan komme i ME Nyt og gerne også til
Facebooksiden #MillionsMissing. Skriv kort: Hvor mange mødte op? Var der mange
spørgsmål efter filmen, kort sagt: Beskriv, hvordan filmforevisningen gik?
9. Aflæg regnskab med bilag efter endt arrangement. Sendes til mail@me-foreningen.dk.

