The Business of Acting – Workshop 2 dagar
Betyg från tidigare deltagare: 3,83 av 4

(baserat på enkät besvarad anonymt av 200 skådespelare)

Med rätt energi och drivkraft kan du uppnå dina mål som skådespelare. ”The Business of Acting” handlar om att bli
effektiv, strukturerad och fokuserad – och framför allt att ha kul och känna sig inspirerade även när vi inte är
framför kameran eller på scen. Under workshopen kommer vi att ta upp några av de viktigaste punkterna för att
skapa inspiration, jobbmöjligheter och förutsättningar för att du ska närma dig den plats du vill befinna dig på i din
karriär och nå dina mål som skådespelare. Det kan också vara så att du redan har en karriär som rullar på men vill
hitta nya vägar och utmaningar.
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Hur jag marknadsför mig själv mot filmbranschen på ett inspirerande sätt.
Hur jag strukturerar mitt arbete som skådespelare för att närma mig de roller jag är intresserad av?
Hur tar jag reda på vilka produktioner som ska göras och vem borde jag kontakta?
Vad innebär det för mig att ha agent och hur kan vårt samarbeta leda till fler möjligheter.
Hur planerar jag min budget när filmbranschen är en så pass osäker inkomst.
Hur kan jag själv påverka så att jag får komma på provfilmning för intressanta roller?
Hur breddar jag mitt nätverk genom filmfestivaler etc.
Vilka är de internationella plattformarna som kan leda till roller utomlands.
Lön & förhandling.
Tänk utanför boxen och utmana dig själv – Ha kul!

Dessa två dagar är för skådespelare som vill skapa en förändring – möjligheter - oavsett om du jobbat på Dramaten
i 20 år eller är relativt ny i branschen. När det gäller vår karriär så vill vi själva ta kontrollen och sitta bakom ratten
och styra, och för det behövs en plan, en struktur för att skapa de bästa förutsättningarna.
I den här branschen är ALLT möjligt så länge du själv tror på det!

FAKTA
Antal dagar: 2 (Totalt 16 tim)
Kostnad: 4500kr + moms (1125kr)
Möjlighet till att delbetala finnes.
Frukost + Eftermiddagsfika ingår
båda dagarna
Plats: ”Apartment 86”, Södermalm
Stockholm – En hubb för Sveriges
Filmbransch.

Workshopen leds av skådespelaren Fredrik Wagner:
Fredrik är aktuell just nu i amerikanska krigsdramat ”Warhunt” där han gör en av huvudrollerna tillsammans med
Mikey Rourke (The Wrestler), Robert Knepper (Prison break) och Jackson Rathbone (Twilight saga). Även i hyllade
TV-serien ”The Playlist” som hade premiär på Netflix i Okt. I långfilmen ”Forget about Nick” spelade han mot norska
stjärnan ”Ingrid Bolsø Berdal” (Westworld), regisserad av Margarethe von Trotta - en av vår tids främsta kvinnliga
regissörer. Fredrik har under de senaste 10 åren medverkat i ett 50-tal film och TV-serier både i Sverige och
internationellt.

Fredrik är utbildad skådespelare vid New York Film Academy och han driver studion ”Apartment 86” på Södermalm i
Sthlm - en hubb för professionella utövare inom filmbranschen som inspirerats av Andy Warhole’s ”The Factory” i
New York. Studion har funnits sedan 2012 och har huserat ett hundratal framgångsrika skådespelare,
manusförfattare, producenter och regissörer och har haft stor betydelse och skapat en positiv energi
i Sveriges filmbransch.
För mer information om Fredrik besök: www.fredrikwagner.com
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Rutger Fuchsgatan 11
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+46 070-7713361
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