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Skånsk kortfilm sedd av två miljoner på internet! 
 

 
 
”Tune for Two”, en kortfilm producerad av det Malmö-
baserade filmbolaget Primodrom, har setts av över två 
miljoner tittare på Vimeo och YouTube. 
 
Idén till filmen kläcktes av manusförfattare och regissören Gunnar A.K Järvstad 
under hösten 2010. Han delade med sig av den till kollegorna Sofie Palage och Olof 
Spaak som genast nappade på att producera filmen. Några månader senare hade de 
knutit ihop ett filmteam och två skådespelare (Fredrik Gunnarson som spelar 
”Svartman” i Wallander-filmerna och Daniel Adolfsson).  En mulen snötäckt dag i 
december gav sig 15 filmarbetare ut på ett kalhygge i Hörby, Skåne och kom hem 
med materialet till en blivande viral fullträff på internet! När filmen lagts upp på 
internet tog det endast tre veckor för filmen att få över en miljon tittare! 
 
Filmfestivaler som ”Dead by Dawn, Scotland's International Horror Film Festival” och 
italienska "Con i minuti contati - International Short Film Festival" har kontaktat 
Primodrom för att få visa filmen på de respektive festivalerna. Det Spanska 
distributionsbolaget ”MARVIN & WAYNE SL” har också anmält sitt intresse för att 
arbeta med filmen. 
 
Precis som andra filmer som blivit stora på internet har denna kopierats och lagts upp 
av flera olika användare på Vimeo och YouTube. Filmen har även kommenterats på 
ett stort antal filmbloggar. ”Tune for Two” har visats i Holländsk TV och i det 
Kanadensiska TV-programmet ”Attack of The Show”, där den rankas som ” #1 Video 
of the day”. 
 
Några av ett stort antal länkar till filmen: 

http://www.vimeo.com/21362582 
http://www.youtube.com/watch?v=MYw8HjN21bk 
http://www.youtube.com/watch?v=mtCwNa4Ra1U 

Hemsida för filmen: www.primodrom.se/tunefortwo 
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”Tune for Two” har skapat en debatt på internet, där kommentarer haglar: 
 
- ”I feel like an idiot because i´m watching this again and again and laughing alone. 
But_ this is so hillarious. :d” 
- ”No matter_ how much i watch this, i can't help myself. One of the best videos i 
have seen on the internet! XD” 
- ”C'est court, c'est universel. Une idée de génie. Bravo. La photographie, le montage 
et le mixage sonore et super. Court et efficace. Encore bravo !” 
- ”Looks and sounds gorgeous, crosses language barriers --- well done :)” 
- ”I both laughed and was held speechless in incredibly quick succession. What a 
great short.” 
- ”Tarantino should be jealous.” 
- ”Brilliant! This is 'short' movie making at its best: apparently simple, but extremely 
well thought out…” 
- ”Overall incredible!! I'm going to be chuckling all day over its grisly sense of humor. 
Excellent visuals and acting, too.” 
 
 
Medverkande i ”Tune for Two”: 
 
torped  Fredrik Gunnarson 
offer  Daniel Adolfsson 
producenter  Sofie Palage & Olof Spaak 
manus & regi  Gunnar A.K Järvstad 
foto & klipp  Kristoffer Jönsson 
ljudupptagning & ljuddesign  Christian Svanlund 
kostym  Sanna Ekström Forsberg 
mask  Særún Norén 
ljus  Sebastian Sjunesson 
1st AD  Rasmus Ericksson 
handyman  Fredrik Nyström 
produktionsassistenter  Daniel Garptoft & Johanna Spaak 
nuke artist & VFX  Johan Alfort 
pistolskott (ljud)  Henric Andersson 
vapen  Uniform Collection AB 
musik  Mah Nà Mah Nà - Piero Umiliani - Svezia Inferno E Paradiso 
filmen är producerad av  Primodrom 
med produktionsstöd av  FilmCentrum Syd 

 
Kontakt:  
 
Sofie Palage 
Producent, Primodrom  
+46(0)739-88 44 99 
sofie@primodrom.se 
www.primodrom.se 


