NYSKAPENDE KEEPER-REALITY PÅ NRK
TV-produksjonsselskapet Dinamo Story har, i samarbeid med Norges Fotballforbund
og NRK, startet planleggingen av en ny programserie som henter sin handling fra
fotballmiljøet. Vi skal belyse hva som virkelig må til for å bli god i fotball, gjennom
fornuftige målsettinger, høy egeninnsats og riktig fokus. Vi ønsker å finne Norges nye
keeperstjerne!
Deltakerne vil bli utfordret i både fysiske, strategiske og mentale ferdigheter. Både
skole- og treningshverdag vil bli godt ivaretatt. Det vil kåres en vinner til slutt og
premieringen blir til stor inspirasjon for deltagerne gjennom serien!
Vi vil søke blant de som allerede er etablerte som keepere og i tillegg vil det bli lagt
vekt på å lete opp kandidater som ennå ikke har definert sin endelige rolle på laget,
men som kanskje fremstår som allsidige atleter med stort potensiale.
Opptakene starter i begynnelsen av september og varer i ca 4 uker. Innspillingen vil
skje et sted på Østlandet. Serien skal sendes på NRK i beste sendetid og produseres
i nært samarbeid med NFF.
Vi ønsker deres hjelp til å finne deltakere. Vi søker etter både gutter og jenter som
har potensiale til å bli en dyktig keeper. Det eneste kravet vi har er at man er født i
enten 1993, 1994 eller 1995.

AUDITION
I uke 26 reiser vi på jakt etter keepertalenter i fem av Norges største byer:
28. juni

Stavanger
Sted:
Kl. 09.00

29. juni

Bergen
Sted: SK
Kl. 09.00

30. juni

Trondheim
Sted: Lerkendal kunstgressbane
Kl. 09.00

1. juli

Tromsø
Sted: Alfheim stadion
Kl. 10.00

2. juli

Oslo
Sted: Frigg feltet (Tørteberg ved Marienlyst)
Kl. 09.00
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PÅMELDING
De som ønsker å være med på audition kan melde seg på ved å sende en
e-post til: nummer1@dinamo.no
I denne e-posten skriver du:
- Ditt fulle navn
- Fødselsdato
- Hvilken by du vil stille på audition i
Etter at du har meldt deg på vil du få en e-post med all info du trenger om auditionen
i din by.
Spørsmål rettes til castingansvarlig i Dinamo Story:
Jimmy Eriksson
Mobil: 9060 8416
jimmy@dinamo.no

Vi ser frem til å motta mange spennende påmeldinger, og oppfordrer alle til å
bidra i jakten på Norges nye stjernekeeper!

Med vennlig hilsen
Norges Fotballforbund

Frode Grodås

Tom Fodstad
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