Dansk flyhistorie pa film
Peter Zeuthen fra Visual Story og Anders Dencker
Christensen fra Dansk AV Produktion vil
producere en 40-45 min. dokumentarfilm om de
danske KZ-fly og deres to konstruktører, Viggo
Kramme og Carl Gustav Zeuthen.
Filmen bliver til på basis af arkivfotos, originalt 16
mm filmmateriale samt nye luft-til-luft optagelser
af flyene og scener fra KZ-miljøet. Filmen
fortæller historien gennem interviews med
konstruktørernes familie, KZ-piloter og andre
relevante personer i miljøet omkring flyene.
Handlingen i denne dokumentarfilm følger en
tidslinie fra tilblivelsen af Skandinavisk Aero
Industri i 1937 til afslutningen af produktionen i
1957. Historien knytter an til nutiden, hvor KZflyene er en vigtig del af en veteranfly kultur, som
hjælper med at bevare flyene i flyvedygtig stand.
Som en del af fortællingen kommer vi tæt på de
to designere, som drømte stort, arbejdede hårdt
og oplevede succes og modgang i en omskiftelig
periode. Mange af de smukke KZ fly er stadig på
vingerne, hvilket er et vigtigt budskab i denne
historie. Vi møder nogle af de mennesker, som
arbejder med at vedligeholde de gamle fly i dag
og dermed sikrer, at fremtidige generationer også
vil opleve de smukke fly i luften.

Filmen vil blive distribueret på DVD i danske,
engelske og tyske sprogversioner og vil desuden
omfatte en booklet med uddybende information
om flyene.
Finansieringen af filmprojektet, som forventes at
koste ca. 400.000. kr, foregår utraditionelt ved
hjælp af såkaldt ”crowdfunding”. Det er en
økonomisk metode til at indsamle penge til
projekter gennem små og mellemstore bidrag fra
individuelle personer og firmaer.
Crowdfundingen til dette filmprojekt foregår fra
filmens hjemmeside www.aircraftstory.org , hvor
du kan holde dig orienteret om projektet og yde
dit bidrag.
Hvis projektfolkene når at få bindende tilsagn om
alle de nødvendige økonomiske midler inden
deadline 1. juni 2013, vil bidragydernes kreditkort
blive debiteret for de lovede beløb ved fristens
udløb. Hvis de ikke når i mål, bliver ingen penge
trukket.
Filmen i DVD-version med tilhørende booklet vil
være klar til distribution i december 2013, og
bidragyderne vil modtage deres fordelspakke alt
efter bidragets størrelse. Se mere om de
forskellige bonus-pakker og følg projektet på
www.aircraftstory.org

