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Der var et værre rend uden 
for døren ind til Banana 
MedieEvent. Midt imellem 
alle de fødder hoppede 
en lille fyr rundt. Det var 
Bent, Den Nysgerrige 
Banan. Og lige nu var han 
i overhængende fare for at 
ende som bananmos.

Heldigvis fandt han et bord, 
han kunne kravle op på. 
Her fik han øje på en stor 
hund.
»Hvad laver du her,« spurgte 
han hunden.
»Jeg skal være med i en 
reklamefilm for hundemad. 
Det er et godt job,« svarede 
hunden og logrede med 
halen.



Så kom Banan-folkene ud. Den ene af 
dem gik ind i et showroom med to herrer i 
jakkesæt. »Hvad skal de«, spurgte Bent.
»Det er marketingchefen og direktøren 
i en virksomhed. De skal godkende 
virksomhedens nye præsentationsvideo«, 
forklarede den anden Banan. Han var 
tilrettelægger.

»Er det noget, I har lavet,« spurgte Bent 
forundret.
»Ja da! Vi laver mange virksomhedspræs
entationer. Og den helt særlige måde, vi 
redigerer på, gør, at vi kan lave forskellige 
versioner til de forskellige afdelinger. 
Det er en økonomisk fordel for kunden«, 
svarede Tilrettelægger-Bananen.

»Nøøøøj, dét er smart! Det betyder, at 
I for eksempel også kan versionere 
informationsvideoer fra en kommune, så 
man både kan bruge den, når kommunen 
vil sælge nye byggegrunde - og når man 
skal fortælle borgerne noget om, hvad 
de får for skattekronerne - ikke sandt,« 
spurgte Bent.



Men han fik ikke noget svar. For Banana-folkene var 
væk. Bent, Den Nysgerrige Banan, kiggede sig forvirret 
omkring i menneskemylderet. Så fik han øje på 
Tilrettelægger-Bananen igen. Han stod henne 
ved fire fyre i noget sjovt tøj.

            Dem kendte Bent 
       godt - fra tv. Det var bandet 
     Lemoncurd. De skulle nok have 
  indspillet en musikvideo. Og nu fik 
forsangeren øje på Bent. 
Han vinkede - og Bent  vinkede tilbage.



Tilrettelægger-Bananen kom hen til ham.
»Jan fra Lemoncurd har spurgt, om du vil være med i deres musikvideo.«
»Mægtig gerne,« svarede Bent begejstret.
Så gik de alle sammen ind i et mødelokale.

Bananerne og drengene fra Lemoncurd snakkede sammen. 
»Vi kender vores musik, og I Banan-drenge ved, hvordan mediet skal 
bruges. Og I har virkelig nogle både kreative og anderledes løsninger. 
Det her skal nok blive godt,« sagde Jan fra Lemoncurd og så glad ud.

Så fik drengene fra Lemoncurd vist Banan-folkenes 
udstyr. De var vældig imponerede. 
Og Bananerne lavede produktions-
plan og budget til Lemoncurd, så de vidste 
nøjagtig, hvor lang tid det ville tage 
- og hvor 
dyrt det ville blive.



Nu gik optagelserne i 
gang. Bent fik noget 
rigtig smart tøj på, 
og optagelserne 
blev lavet inde i et 
nedlagt kraftværk. 
Det så rigtig sejt ud og 
passede til musikken, 
syntes han.

Bent skulle sidde på 
armen af en flot pige 
i bikini og lade som 
om, at det var ham, 
der sang - ikke Jan 
fra Lemoncurd. Det 
havde han ikke noget 
imod. »Men - hvorfor 
skal bandet bare stå 
og lade som om, de 
spiller«, spurgte Bent 
skuffet.



»Lydsiden af en film er lige så vigtig som billederne - og især til en musik-
video. Derfor lægger vi lyden på separat. På vores tv-udsendelser og 
undervisnings-videoer bearbejder vi også lyden for sig selv og laver for
                                                 eksempel speaks i studiet, som vi lægger 
                                                         ind«, forklarede Tilrettelægger-Bananen.

Efter optagelsen i kraft-     
værket redigerede
Banan-drengene videoen 
    og lavede noget sejt 
computergrafik, som fik 
noget af det til at se ud, 
som om det var optaget 
under vand. Det var sjovt, 
syntes Bent. 
Det syntes drengene fra 
Lemoncurd også.



En aften nogen dage senere sad Bent 
for sig selv og så tv, da musikvideoen 
med Lemoncurd blev vist.
»Det er mig, det er mig«, 
skreg han begejstret.

Banan-drengene måtte vente med at se musikvideoen. De var nemlig ude 
og lave en tv-udsendelse - det var vist noget med nogle håndboldpiger.
                                  »De er godtnok alsidige, de Banan-folk«,  
                                        tænkte Bent og slukkede tv’et for at gå i seng.



- kvalitet

Banana MedieEvent
Gasværksvej 5
DK.9000 Aalborg
Tlf.: +45 70 277 266
mail@banan.dk
www.banan.dk +45 70  277 266

Den Nysgerrige Banan 
bliver rockstjerne

EN RIGTIG

������������������� ���������������������

Den Nysgerrige Banan 
møder Banan-drengene

EN RIGTIG

�������������� ���������������������

Den Nysgerrige Banan og
Den Store Medieblender

EN RIGTIG

������������������ ���������������������

»Hvá er det for en lyd«
spørger 
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