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Prosjektbeskrivelse - utviklingsprosjekt. 
Den kinesiske drømmen er en tiltenkt dokumentarserie på 6 episoder á 28 
minutter produsert av Herlig Film og TV for NRK. I serien følger vi et 
kinesisk hopplag på 11 unge gutter og jenter som skal bo og trene i Norge i 
3 år mot OL i Beijing i 2022. Målet er deltagelse og mulig medalje på 
hjemmebane. I denne prosjektbeskrivelsen definerer vi avklaringsbehov for 
følgende: 

1. Seriens bærende idé og hovedbudskap. 

2. Identifikasjon, relevans og verdi for seer.  

3. Hovedkarakterer og sidekarakterer og miljø. 

4. Seriens form og struktur og konsept. 

5. Research og innsiktarbeid. 

6. Finansiering og rettighetsavklaring. 

7. Fremdrift og team. 

8. Pilot 
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Bakgrunn og målsetning. 
Prosjektet er initiert av produsentene, Camilla Vanebo, André Folkestad, Finn Gjerdrum og Andreas Archer Dreyer i Herlig 

Film og TV.  Produksjonsselskapet er basert på Lillehammer og drives av meget erfarne produsenter fra både nasjonale og 

internasjonale produksjoner som nå har konsolidert i selskapet Herlig Film og TV.  Alle produsentene både bor og har sitt 

virke i Lillehammer regionen og har i tillegg egne produksjonsselskap. Siden oppststart i 2017 har Herlig film og TV utviklet 

og finansiert og produsert to kinodokumentarer med premiere i 2019 og påfølgende visning på NRK i 2019/2020.  TV-

serien Den kinesiske drømmen er del av Herlig film og TVs etableringsstrategi hvor enkeltstående dokumentar med kino 

distribusjon og TV – serie for en etablert norsk kanal med godt renommé som NRK har vært en målsetning innen de to 

første driftsår. 

Basert på vår umiddelbare fasinasjon for hopp-prosjektet har vi sikret en intensjonsavtale med Skiforbundet, herunder 

Hoppforbundet om aksess og eksklusivitet til prosjektet. Vår fasinasjon og nysgjerrighet for prosjektet har blitt bekreftet 

gjennom medias oppmerksomhet og den brede dekning hopp-prosjektet har fått de siste månedene. Vi har hatt tett 

dialog med utøvere, trenere, støtteapparat og Hoppforbundet gjennom høsten 2018. Gjennom dette har vi avklart mange 

av behovene i et utviklingsprosjekt samtidig har det  skapt ytterligere nysgjerrighet og tro på at dette vil fungere godt på 

TV. 

Målsetning for dette utviklingsprosjektet er å få avklart potensialet for en dokumentarserie herunder; 

• Vi skal avklare hvilke faktorer som kan gi en best mulig historie med tydelig relevans og identifikasjon hos seerne. 

• Vi avklare rettighetsbehov, tillatelser fra kinesiske forbund og norske forbund, kostnad og finansiering av serien.  

• Gjennom research og innsiktarbeid skal vi avklare karakterer, fremdriftselementer, og tematikk for serien.  

• Vi vil også avklare behovet for bemanning og finne de aller beste fagfolkene til å produsere serien med oss. 

Basert på følgende 8 punkt kan et utviklingsprosjekt avklare hvordan serien best kan løses og om det er potensiale for flere 

sesonger. 

 

1. Seriens bærende idé og hovedbudskap. 

Vi trenger å avklare hvorfor det er spennende, interessant og relevant for oss at Kina sender 11 hoppere til Norge for å lære 

å bli best i verden på skihopp. Er det oppmerksomheten Kina gir oss ved at en fremmed kultur og mektig nasjon skal bli 

god i en idrett som vi nordmenn har et nært forhold til? Er det slags komplement gjennom annerkjennelsen av vår 

kompetanse innen hoppsport og at de viser interesse for hoppsport som vi definerer som en viktig del av norsk kultur? Vi 

må definerer hvilke verdispørsmål og moral vi skal belyse og ønsker at seer skal ta stilling til.  Vi må tydelig definere hva vi 

vil oppnå med serien. 

En sterk fasinasjonsfaktor som gir identifikasjon og relevans ho seerne er det universelle og eventyraktige som kineserne 

representerer gjennom å sette seg høye mål med mye på spill og at de gjør alt de kan for å nå det målet. Dette appellerer 

til drømmeren i oss alle. Kinesernes mål er lett å se men vanskelig å nå, dette er potensielt sett spennened og 
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underholdende TV.  De sportslige utfordringene og progresjonen til utøverne er så handlingsdrevet  at det er relativt lett å 

tydeliggjøre motstanden  utøverne opplever og den forløsning de opplever når de mestrer og vinner. Vi ønsker å bli godt 

kjent med utøverne for å bygge karakterer gjennom skildringen av idrettsutviklingen.  Dette er viktig for å forstå 

progresjonen deres og hvor krevende dette er for utøverne. For å få en god skildring av deltagerne er det viktig å avklare 

og forstå kulturforskjeller, språkbarrierer og ikke minst kjenne deres personlighet og indre motivasjon. Gjennom grundig 

research vil vi avdekke hver utøvers karakterpotensial for en god dramaturgisk struktur for historien. Når vi har god innsikt 

i dette vil vi velge ut de bærende karakterene i serien. Vil da også ha bygget tillit og god kjennskap noe som er viktig for å 

kunne skildre utøvere og team godt. 

Det å se oss selv som nordmenn gjennom fremmede som kjemper om å nå et nærmest uoppnåelig mål innen hoppsport 

som vi har et eieforhold til vi mener vi vil fremkalle utfordrende og spennende tankerekker hos seerne. Vi vil også tilstrebe 

å forstå dagens Kina og kineserne på en bedre måte noe som er viktig for nordmenn. 

 

 

2. Identifikasjon, relevans og verdi hos seer (målgruppe) 

Hoppsport er en del av vår kulturarv. Vi knytter vintersport tett opp mot vår nasjonalfølelse. OL gull på Lillehammer, 

Holmenkollhelga og Arne Skeies kommentering av hopp er noe alle nordmenn kjenner og «eier» litt.  Det er eksotisk og 

spennende samtidig litt utfordrende når Kinesere vil ta del i dette. Når de attpåtil kommer til oss for å bli en hoppnasjon 

blir det ekstra spennende. At vi legger handlingen til Lillehammerregionen gir oss en mulighet til å vise frem det 

autentiske norske vinterlandskapet og vår sportskulturarv som er dyrket frem og ivaretas i vår region. Dette gir klare 

identifikasjonsfaktorer hos nordmenn som vi må definere avklare gjennom dette utviklingsprosjektet. Vi antar at seerne 

basert på denne identifikasjonen både heier på og føler med de kinesiske utøverne. Vi må søke å avklare hvilke faktorer 

det er som gjør at seerne vil leve oss inn i universet og tematikken.  

Kong Harald kommenterte det at kinesiske idrettsutøverne skal trene i Norge mot OL under sitt besøk til Kina høsten 2018  

slik: vi kan gjerne trene dem opp til å bli nr.2 ,med påfølgende latter. Det ligger noe i det. Norge vil ha med Kina inn i 

hoppsporten, men samtidig vil vi fortsatt være best.  Vi tror det vil være relevant for seerne å se at en fremmed kultur 

forsøker seg på en av våre nasjonalsporter. Vi vil da kunne se hoppsporten i nytt lys, forstå den bedre og hva som skal til 

for å bli god.   

En annen relevant faktor som bør avklares er om idrett og hopp kan bidra til politisk forbrødring mellom Kina og Norge 

etter mange år med isfront.  

Gjennom å følge en gruppe unge kinesere gjennom 3 år av deres kanskje mest utviklende og definerende år i livet (15-21år) 

vil vi gjennom deres opplevelse av vårt samfunn gi et relevant perspektiv på oss selv som nordmenn. Vi antar at dette også 

vil kunne gi sterk identifikasjon hos seeren gjennom empati og sympati på individplan. Selv om utøverne på mange plan 

representerer en annen kultur vil man kunne kjenne igjen de univerelle følelsene hos en utøver som er lik hos alle 

mennesker. Vi antar at dette kan bli spennende ettersom de gradvis blir bedre innen idrett selv om de kommer til å møte 
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mye motstand i. De vil gradvis blir mer «Norsk» under oppholdet og det vil sannsynligvis oppleves som at de nærmer seg 

oss noe som vil gi identifikasjon. 

 

3. Hovedkarakterer, sidekarakterer og miljø. 

Vi må avklare tydelig hvem som er hovedkarakterer, hjelpere og motstandere og når de til en hver tid vil kunne være det.  

Utøvere, trenere og støtteapparat vil hele veien kunne ha potensial til å fylle disse rollene. Det vil kreve et godt 

innsiktsarbeid å avklare karakterene blant utøverne.  Sentralt her er: 

• Personlig motivasjon 

• Hvem er de? 

• Hvor kommer de fra? 

• Deres motivasjon? 

• Indre og ytre styrker og svakheter. 

• Sosiale ferdigheter. 

• Talent og mulighet til å nå det endelige målet om OL medalje. 

• Fallhøyde for den enkelte utøver. 

 

 Vi må også avklare de miljøene og arenaen karakterene utspiller seg på, det vil være Nermo hotell i Øyer hvor de bor og 

trener, hoppbakker og treningsanlegg i Gausdal, Øyer og Lillehammer i tillegg til andre sosiale arenaer og miljø i regionen 

utøverne etterhvert vil oppsøke. Støtteapparat og de norske trenene ser allerede nå at de vil få et behov for å oppsøke 

andre stimulerende miljø og aktiviteter som f.eks. utdanning/opplæring på Høgskolen innlandet eller videregående skole i 

regionen samt noen norske sosiale arenaer/miljøer. Utøverne har også ytret nysgjerrighet og interesse for norsk kultur og 

mennesker. Vi opplevde i vårt tidlige researcharbeid at de bl.a.  opplevde det norske julekonseptet som spesielt 

interessant. Det kan være interessant å følge de norske trenerne og støtteapparat privat og å følge utøverne hjem til Kina 

på sikt dersom vi får tillatelse til dette.  Det har tett, nærmes daglig kontakt med familie som er viktige for dem. Familiene 

ytrer også store forhåpninger til utøverne noe de er opptatt av både på godt og vondt. Ut fra definisjoner på karakterer og 

miljøer kan vi kartlegge mulighetene for gode situasjoner som kan gi en god formsterk og handlingsdrevet fremdrift i 

historien. 

 

4. Seriens form, struktur og konsept. 

Vi har en rekke avklaringer å ta på hvilken form serien skal ha. Behovet for tolk er sentralt, skal den f.eks. ha en 

programledende rolle? I Hvilken grad skal vi bruke fortellerstemme? Vi har også et behov for å finne vektingen mellom å 

skildre idretten og prosessene rundt det og de personlige historiene og miljøet de lever i. Vi må ta stilling til i hvilen grad vi 

skal vekte mellom humor og alvor i skildringen og i hvilken grad vi skal opplyse publikum om sport, politikk, kinesisk 

kultur, normer etc. 
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5. Research og innsiktsarbeid. 

Vi må gjøre et researcharbeid for å bekrefte og avkrefte våre antagelser om kineserne, sporten, trenerne og mulighetene 

de har til å nå målet. Her er det viktig å forstå den kinesiske kulturen som preger idretten og møte med den norske 

treningskulturen. Det blir viktig for oss å forstå hvordan kinesiske ungdommer tenker.  Her må vi snakke med spesialister 

innen feltet. Vi må gjennomføre innsiktsintervju med alle utøvere, trener og støtteapparat for å avklare karakterer og hva 

de kan tilføre serien. Vi må avklare hvilke fordommer og fasinasjon nordmenn har mot Kina og vise versa. Vi skal også 

tilegne oss god kunnskap om hoppsporten for å forstå hvilke elementer der som gir de største utfordringene. Vi må på 

grunnlag av research og innsiktsarbeid definere en misjonssetning som vi bruker videre til målgruppe definisjon. Her håper 

vi å kunne bruke NRKs interne kompetanse og underlagsmateriale fra undersøkelser info fra NRKs forskningsavdeling. 

 

6. Finansiering og rettighetsavklaring. 

Når vi har definert potensialet og NRKs eventuelle behov vil vi utarbeide et produksjonsbudsjett. Ut fra dette vil vi se et 

finansieringsbehov.  Pr. d.d. estimerer vi kostnad for produksjon av en slik serie til 5 – 8 mill. avhengig av definert kvalitet, 

omfang og ambisjonsnivå. Dette avgjøres etter et utviklingsprosjekt. Vi vil i tillegg til NRKs finansiering søke 

tilskuddsordninger og andre muligheter til tilskudd fra offentlige institusjoner. Vi har på plass en overordnet avtale om 

aksess, eksklusivitet, fasilitering og bidrag til ytterligere avklaringer med de kinesiske myndigheter, foresatte og forbund.  

I utviklingsprosjektet vil vi avklare behovet for spesifiserte avtaler herunder medvirkendeavtaler med utøvere, trenere og 

støtteapparat og tillatelser fra kinesisk forbund og evt. myndigheter. Vi vil også starte arbeidet med aksess å få aksess til 

OL arrangement i 2022 og andre internasjonale arrangement utøverne skal delta i. Skiforbundet vil bistå oss i dette 

arbeidet iht. intensjonsavtale som videreføres inn i en endelig avtale om produksjonsbeslutning for TV-serien tas. 

7. Fremdrift og team 

Prosjektets idéfase er ferdigstilt. Vi går fra medio mars 2019 til medio mai 2019 inn i en delfinansiert utviklingsfase. Her vil 

vi kartlegge milepæler i det sportslige prosjektet. Når vi har definert våre karakterer, miljø og muligheter for interessante 

situasjoner vil vi avstemme en opptaksplan for serien basert på dette og iht. budsjettets handlingsrom.  Ut fra dette vil vi 

kunne finne riktig regissør, fotograf og klipper til serien. Vi vil også knytte til oss kinesisk nettverk og kompetanse for å 

kunne kommunisere prosjektet godt mot kineserne. Vi ønsker å koble dette teamet på tidlig i prosessen for å styrke 

eierskap og tydelig kreativt og kunstnerisk identitet på prosjektet. 

8. Pilot 
Det skal i overnevnte periode produseres en pilotsending (test program) som vil vise potensialet i de overnevnte punktene.  
Piloten skal produseres i broadcast kvalitet. Alle opptak som gjøres i utviklingsperioden vil holde høy kvalitet for å sikre at 
opptak som er av interesse å ha med i serien kan bli brukt. Dette vil også bidra til god økonomi i et hovedprosjekt. 
(produksjon). 
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Pilot 
 

Vi er stolte og glade for at NRK har vist interesse for dette prosjektet og tatt det videre til en delfinansiert 

utviklingsprosess sammen med oss. NRKs annerkjennelse og engasjement er et kvalitetsstempel for prosjektet. I 2018 fikk 

NRK innsendt ca. 850 programforslag fra eksterne produksjonsselskap. 45 av disse ble tatt videre til utvikling og 15 ble 

realisert. Vi er nå videre i en utviklingsfase hvor vi har en god sjanse til å få realisert 6 episoder med faktabasert 

underholdning fra Lillehammerregionen i beste sendetid på den største kanalen i Norge. Serien har også potensiale for 

internasjonal distribusjon bla. i Kina. 

Det avgjørende å komme i gang med utviklingsarbeidet og gjøre det effektivt. For at dette prosjektet skal utnytte det 

potensialet det har må vi komme over i produksjonsfasen ila. sommeren 2019 

 

Med ønske om et fruktbart og godt samarbeid.  

Lillehammer 20. mars 2019 

Andreas Archer Dreyer og Camilla Vanebo 

Produsenter- Den kinesiske drømmen 

 

Kontakt:  

Herlig Film og TV AS 
Stortorget 1 
2609 Lillehammer 
andreas@herligfilm.no 
tel: +4793413025 
 

 

 


