WIKKE & RASMUSSEN
LIVE
foredrag & show 2016/17

JULESTJERNER
TONNY TOUPÉ SHOW , SONNY SOUFFLÉ CHOK SHOW, PAS PÅ VARERNE, ARNE!
ROBIN HAT, HANNIBAL & JERRY, FLYVENDE FARMOR, FAR, MOR & BJØRN
RUSSIAN PIZZA BLUES, MOTELLO, SE DAGENS LYS, SØREN KIERKEGAARD ROADSHOW
DER VAR ENGANG EN DRENG som fik en lillesøster med vinger
DRs JULEKALENDER 2012 ”JULESTJERNER”
-for slet ikke at tale om alle sangene:
”Ridder Lykke”, ”Voldsom Volvo”, ”Brug dit hjerte som telefon”,
”Kærlighed er godt!”, ”Holbæk sangen”, ”Jeg vil ha’ en baby” m.fl.
Booking: book@wikkerasmussen.dk
Tlf.: 4291 2070

WIKKE & RASMUSSEN
foredrag og show 2016/17
SYNG MED WIKKE&RASMUSSEN
Fra Voldsom Volvo til Flyvende farmor
Masser af historier, filmklip og sange fra det meste af det I kender:
Fra "Voldsom Volvo", "Hannibal & Jery", "Flyvende Farmor" til "Der var engang en dreng..."
og W&Rs DR Julekaldender 2012 "Julestjerner”.
Syng med på ”Voldsom Volvo”, ”Ridder Lykke”, ”Brug dit hjerte som telefon” og alle de andre
sange fra parrets mange film og tv-serier.
SYNG MED WIKKE & RASMUSSEN er Wikke og Rasmussens store medieshow - med det hele.

VILDE MED BILER – og alt mulig andet som kan køre, flyve ellers sejle
Wikke&Rasmussen har altid biler eller andre transportmidler med i deres film- og tv-serier.
Her præsenterer de et bredt udvalg af smukke, fantastiske, anderledes og sjove transportmidler fra
deres eventyrlige verden. Se filmklip og hør historierne om den Voldsomme Volvo, Den farlige Isbil,
Storebæltsfærgen og en masse andre.

JULESTJERNER / JUL HELE ÅRET
Hør historien om Wikke & Rasmussens DR Julekalender 2012: ”JULESTJERNER”, som blev en af de
mest sete på tv nogensinde - og syng med på alle sangene.
De har skrevet og instrueret alle 25 afsnit – et arbejde som svarer til at skabe
syv spillefilm. Hør om hvordan et så stort projekt skabes fra første idé til den færdige produktion og
se klip fra det færdige resultat.
Findes både i en familievenlig version med sang og musik samt en mere teknisk informativ udgave.

BUSINESS ELLER LIVET ?
-eller begge dele på en gang. Arbejde og passion.
Wikke og Rasmussen har haft eget filmselskab i over 30 år og det er ikke kedeligt
når de fortæller om hvordan man kan leve af det man brænder for.
Masser af filmklip og historier fra en verden hvor liv og forretning smelter sammen.
Alle taler om arbejdsglæde: Hør hvordan man kan blive i højt humør af at gå på arbejde.
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FRA BOG TIL FILM
Wikke og Rasmussen benytter nogle gange bøger som forlæg til deres film:
De har filmatiseret alt fra Kim Fupz til Sven Åge Madsen. Der er stor forskel på en bog og en film.
Kom og hør hvad der foregår i de to herres værksted. Med klip fra de forskellige produktioner.
Laves også som en særlig skole-version kun med filmen
”DER VAR ENGANG EN DRENG SOM FIK EN LILLESØSTER MED VINGER” som tager udgangspunkt i
romanen ”Drengen med sølvhjelmen”. For 3-6 klasse.

WIKKE & RASMUSSEN GÅR I SORT
Wikke og Rasmussen har lavet tre film som ikke er familiefilm, ”Russian Pizza Blues”, ”Motello” og
Svend Åge Madsens ”Se dagens lys”.
Gense klip og hør om den anden side af makkerparret.

SE DAGENS LYS PÅ FILM
Gense eller se Wikke og Rasmussens Filmatisering af Svend Åge Madsens berømte bog
og hør hvordan de arbejdede med det store materiale. Noget så sjældent som en dansk science
fiction og den første filmatisering af en Svend Åge Madsen historie.
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WIKKE & RASMUSSEN LIVE:
Wikke & Rasmussen siger også ind imellem ja tak til konferencier jobs ved prisuddelinger o. lign. og
de var kunstneriske profiler på Odense Internationale Filmfestival i 2014.
Hvis der er noget du godt kunne tænke dig som du ikke ser her så kontakt os
så kan det være vi kan hjælpe dig alligevel.

SPØRGSMÅL ?
Har du spørgsmål om priser, teknik eller de enkelte foredrag og shows så kontakt:

Susanne Kier
mail: sk@kircom.dk tlf.: 31 18 69 45
Mange hilsener

Steen Rasmussen & Michael Wikke

WIKKE & RASMUSSEN
Græsted Film & Fjernsyn ApS.
Filmbyen 22, DK2650 Hvidovre
Tlf.: 4291 2070
e-mail: mail@wikkerasmussen.dk
www.wikkerasmussen.dk / www.graestedfilm.dk
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