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Peter Aalbæk Jensen (tv) & Manyar I. Parwani (th). Framegrabs fra filmen: ’Du skal ikke tro du ikke er noget’. 
 

Danmarks største åbne casting 
 
Filminstruktør MANYAR I. PARWANI har startet initiativet Klar Til Optagelse, der er en 
hel ny måde at caste på - et ambitiøst forsøg på at gå nye veje indenfor Dansk film. Det 
er Danmarks største åbne casting, hvor alle der har skuespillerambitioner kan deltage.  
Alder, erfaring, uddannelse, etnicitet, køn osv. er ikke det afgørende – det handler om 
talentet. 
 
Der søges 8 skuespillertalenter, der skal spille de bærende roller i en spillefilm, der 
instrueres af MANYAR I. PARWANI og produceres af ZENTROPA. En spillefilm, hvor 
ambitionen – ligesom dette initiativ - er at gå nye veje. 
 
Man tilmelder sig på hjemmesiden www.klartiloptagelse.dk, hvorefter man kan uploade en 3 
minutters video, hvor man skal vise sit talent. På baggrund af disse videoer udvælges de 
personer, der kommer videre til personlig casting. 
 
Om baggrunden for initiativet udtaler Manyar Parwani: ”Jeg startede fra nul. Et sted på 
Amager, der kalder sig Urbanplanen. Et sted der dengang, hvis man havde lidt håb, slugte 
den sidste følelse af, at man måske var noget. Klar Til Optagelse er skabt i ånden af de 
sidste ti års rejse. En rejse, der har lært mig, at man kan det man vil, trods uoverstigelige 
odds. Så længe man lærer og bliver ved med at kæmpe for det man brænder for. Så vil der 
altid findes en vej, når alle døre lukkes i hovedet på en – den vej, man selv skaber.” 
 
MANYAR I. PARWANI spillefilmsdebuterede tidligere på året med ”HIMLEN FALDER” – den 
kontroversielle film, der inspireret af Tøndersagen delte vandene hos anmelderne.  
 
I forbindelse med dette initiativ er der produceret den matrix-inspirerede kortfilm ’DU SKAL 
IKKE TRO DU IKKE ER NOGET’, hvor MANYAR I. PARWANI selv medvirker sammen med 
filmproducenten PETER AALBÆK JENSEN. 
 
Filmen kan ses på www.klartiloptagelse.dk. 
 

Castingen er åben for tilmeldinger nu og frem til 26. oktober kl. 12:00. 
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