Estetprofilen - Filmskapande med
Filmlektik

Ribbyskolan, ÅK 7 och 9, Vt 2014
140505: Filminspelning

Mise en place - Äckliga kocken
Roller:
Programvärd - Jenny
Kocken Coco - Linnea K
Studiokvinnan - Linnea N
Ljudtekniker: Christoffer
Informatör i infofilm - Joanna
Matgäster i slutet - Agnes, Sofia och Lara
-ÖppningsscenProgramvärden står framför en spisbänk.
Programvärden:
Välkomna till Mise en place - ett matlagningsprogram för er som gillar sofistikerad fransk
matlagning. Vi har som vanligt några matgäster med oss som ska få följa med på denna
kulinariska resa och sedan smaka på maten.
Matgäst:
Vad betyder Mise en place?
Programvärden:
Det ska ni få lära er här!
-infofilm startarInformatör:
Mise en place är franska och betyder ungefär "var sak på sin plats." Uttrycket används i kök
och restauranger över hela världen och innebär att man ser till att alla ingredienser och
redskap som behövs finns tillgängliga och är i ordning innan matlagningen. Mise en place är
en del av förberedelsen för alla proffskockar. Många engelsktalande personer har väldigt
svårt att uttala franska ord rätt (eller så vill de inte av ren prestige och historiska principer).
Då kan det låta som ”Missanplejs” men det riktiga uttalet är ”mis an plas”.
(Text till höger med fonetisk skrift: mi-z' an pla-s')
-Efter infofilmProgramvärden står framför en spisbänk där det finns en spik och en burk grönsakssoppa.
Programvärden:
Så där då har vi ökat på allmänbildningen lite. Nu ska vi säga välkommen till (namn) som är
vår kock idag. Välkommen Coco Cuisine!
Kocken kommer in i bild. Hon är skitig i ansiktet, har svartkladdiga händer och är snorig.
Kocken Coco:
Tack!
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Kocken sträcker fram den skitiga handen för att hälsa. PV tar den ytterst motvilligt.
Programvärden:
Vad ska du bjuda på idag?
Kocken Coco:
Idag hade jag tänkt att laga en väldigt enkel maträtt, koka soppa på en spik. Här har jag en
spik och här har jag soppan. Nu ska vi koka ihop det här till något riktigt smarrigt. Nu sätter
jag soppburken på spiken och så kokar vi! Haha nä jag skämta bara. Nä nu blir det andra
bullar! Pizzabullar blir det!
Programvärden:
Det låter ju väldigt gott! Ska vi göra kanelpizza sen?
Kocken tittar oförstående på Pv. Pinsam tystnad uppstår.
Kocken Coco:
Till pizzabullar behöver vi mjöl och vatten, tomatsås och kryddor.
Kocken börjar langa upp ingredienser och bunkar. Sen häller hon vatten och mjöl i en bunke och
börjar göra degen och mjölet sprätter överallt.
Programvärden:
Ursäkta men ska du inte tvätta händerna innan du börjar laga maten?
Kocken Coco:
Är det du eller jag som är kock??
Du (kocken petar sig i näsan) jag ska tala om för dig att jag har jobbat med koketteri i 30 år!
Kocken kastar mjöl i ansiktet på programvärden och börjar knåda degen i bunken igen.
Programvärden står helt chockad några sekunder men tar sedan en näve mjöl och slänger på
kocken. Mjölkrig utbryter. Studiokvinnan kommer in i bild och riktar kameran mot sig själv istället.
Studiokvinnan:
Vi tar en liten pausfågel här tror jag.
-Bild på ritad pausfågel med fågelkvitter.
Tillbaka i studion. PV och kocken står bredvid varandra och tittar glatt in i kameran. Kocken tar upp
brickan med pizzabullar och ler in i kameran.
Programvärden:
Då var det klart och nu är det dags för våra matgäster att ge sina omdömen. Varsågoda!
Matgästerna tar pizzabullar och smakar medan eftertexterna rullar. Vi ser att matgästerna grimaserar
och tycker att det smakar äckligt.
Programvärden:
Nästa vecka i Mise en place - Kejsarens nya kock lagar mat av luft! Tack och på återseende!
SLUT
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