København, januar 2020

Information om filmoptagelser!
Kære beboer(e)
Apple Tree Productions producerer i øjeblikket TV serien ”Eqiounox” for Netflix.
”Equinox” er baseret på den danske podcastserie ”Equinox 1985”. Serien er skrevet af
Tea Lindeburg og konceptuerende instruktør er Søren Balle. Genren placerer sig et sted
mellem en overnaturlig thriller og et forsvindingsdrama, og laves i 6 afsnit.
I den forbindelse skal vi optage nogle scener på Niels W. Gades Gade
Torsdag den 30.01.2020, kl. 08.00 – 12.00 samt 17.00 – 22.00
(i mellemliggende periode optager vi på Kuhlausgade,
dog kan der forekomme aktivitet og klargøring mellem 12.00 – 17.00 på Niels W. Gades Gade)

Scenerne vil skal optage på jeres vej omhandler bl.a. momentvis afspærring af trafik ca. 5 minutter ad
gangen. Aftenscenen vi skal lave, skal forestille en pige, der har mareridt og ender med at stå på gaden,
hvor hun skriger/råber indtil hendes far kommer og trøster hende. Til denne scene laver vi regnvejr fra en
tankbil og lift. Derved kan der forekomme vand i forhaverne, så undlad at hænge tøj til tørre og lign. i
forhaverne i ovenstående periode. Derudover lyssætter vi gaderne fra en lift placeret på Berggreensgade.
Scenerne foregår i 1999, og da stilen og gaden skal kunne matche op med dette, opsætter vi derfor
parkering forbudt tavler på Niels W. Gades Gade, samt et stykke af Berggreensgade for at undgå moderne
biler mv. i billedet.
Det vil være en stor hjælp for os, hvis I slukker for jeres julelys i forhaver mv. i ovenstående periode.
Filmholdet består af ca. 30 personer. Herudover medbringer vi en række udstyrsbiler, som vil blive parkeret
på Kildevældsgade.
Vi vil naturligvis gøre hvad vi kan for at være til så lidt gene som muligt, men håber på forståelse for vores
tilstedeværelse. Eventuelle spørgsmål kan til enhver tid rettes til nedestående e-mail.
På forhånd tak for hjælpen.
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