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Projektplanlægning 

Vi har valgt konceptet “Vi cykler til arbejde”, som er udviklet af Cyklistforbundet. 

Det egentlige produkt er både konceptet at cykle til arbejde. Der er også fokus 

på følgende ting: sammenhold, glæde, sundhed, frihed samt dét, at man ikke 

er bundet til at vente på offentlige transportmidler og andre forsinkelser. 

Vi synes selv, at projektet er spændende. og giver mening for en bred gruppe 

af mennesker, men mest henvender videoerne og konceptet sig til folk, som er 

delvist aktive.  
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I vores tre videoklip og på vores landingpage vil vi gøre opmærksom på 

fordelene ved at cykle til arbejde.  

Vi vil udvikle 3 videoer, der uden ord og med humor fortæller budskabet.  

Vi har tidligt i processen udviklet to personaer, ud fra vores 

målgruppebeskrivelse, som vi viser via. Facebook-profiler.  

Som en samlet del af vores præsentation vil vi via. landingssiden kunne tilgå 

vores Facebook-gruppe, “Vi cykler til arbejde” samt de to fiktive profiler. 

Storyboard 

Vores videoer skal filmes tæt på en rejsekort check-ind scanner.  

I vores video skal den ene hovedperson (kvinde) have travlt og samtidig have 

problemer med sit rejsekort, alt imens vores anden hovedperson (glad 

mellemleder i jakkesæt) kommer cyklende forbi på cykelstien.  

Vi har to statister (kvinde og mand), et rejsekort, en cykel og en cykelsti med i 

vores set-up. Videoklippene skal filmes fra forskellige vinkler, så vi bedst 

muligt fanger de følelsesmæssige reaktioner på vores første hovedperson.  

Der skal være en humoristisk vinkel i alle vores tre video-klip, og vores tanke er, 

at det skal kunne fortælle en meget kort historie, om noget vi alle har prøvet: 

nemlig, hvor irriterende det kan være, når teknikken ikke virker, og man skulle 

have hoppet på cyklen i stedet! 

Vi vil gerne have de naturlige lyde med. Der skal være fokus på Rejsekort-

scanneren og lyde, som vi kender. 
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1. Hovedperson 1 ses stå ved rejsekort check-ind, rejsekortet tjekkes ikke ind 

grundet problemer. Undren/irritation skal kunne fornemmes. Vi ser 

cykelstien i baggrunden. 

 

2. Vi vil gerne skyde nogle close-up billeder af Rejsekort-scanneren herefter, så 

den i de korte videoer med 100% sikkerhed genkendes. 
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3. I vores næste klip skal det være tydeligt, at frustrationen har meldt sig, da det 

stadig ikke er lykkes at checke Rejsekortet ind. 

 

4. I næste billede skal vi filme hovedperson 1 vende sig lidt væk, og have 

opgivet at checke ind. Man ser Rejsekortet i hånden. 
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5. På cykelstien, der indtil videre har været lidt i baggrunden, høres nu lyden af 

en ringeklokke i det fjerne. Hovedpersonen vender sig mere om og kigger 

efter, hvor lyden kommer fra. 

 

6. Nu ser vores hovedperson en glad cyklist komme kørende. Man ser hende 

betragte cyklisten, stadig lidt fra siden, og med Rejsekort-scanneren inde i 

billedet. 
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7. Close-up af vores hovedperson (mand i jakkesæt og cykelhjelm) som 

kommer kørende ind i vores fokus. 

8. Afslutningsvis skal vi se, hvordan hovedperson 2 kører glad ud ad cykelstien, 

mens hovedperson 1 står tilbage på stationen. der står tilbage med Rejsekortet.  

Vi vil gerne have Cyklistforbundets “Vi cykler til arbejde” logo ind i slut-scenen, 

evt. noget tekst som gør det helt klart, hvem afsenderen af budskabet er.
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