20 FRAGOR

KRISTOFER KEBBON
Hornstull dr inte New York och snorklingen i Mailaren ar inte alls som i
Maldiverna. Kristofer Kebbon ar bAde skAdespelare och en av hjdrnorna
bakom Vlngs korta reklamfllmer i sociala medier.

1.

l2.Har du nigra

Hur tiinkte ni kring filmerna?

laster?

-Jag Iter liir mycket godis och lyssnar pi

Id6n var att gora nigot ku1 och annorlunda
som sticker ut lite frin vir vanliga marknadskommunikation.Vi hade ingen budget att tala
om, si det fick bli en ren inhouse-grej. Men
du anar inte hur mycket man kan gcira nred
smi medel!

-

Vengaboy..

13.Afternoon tea i London eller kanot pi
Amazonas?

tio ir sedan hade jag tveklost svarat Amajag har blivit lite bekvdm av mig pi
senare tid ... Si-jag kor pi teb.judningen.

-

Fcjr

zonas, men

2.Hur har de tagits ernot?
-Vi har bara lltt positiva kommentarcr,

faktiskt

Det verkar som de flesta vllkomnar lite mer
humor och "glimten i ogat" i kommunikatio-

14. Ditt bdsta reserninne?
- NIr jag och Sara ikte pi brollopsresa till

nen.

Fernando de Noronha i Brasilien och snorkladd
med jitteskoldpaddor och delfiner. "Paradiso"

3.lir ni ntijda med antalet visningar?
- Nja, vi 1r stolta nlen irtc nojda.Jag tror att vi
ir uppe i runt 23 000 visningar totait, och det

nri vara civeranvdnt men dir var det befogat.
AtoeR:43

ar.

15.

BOR: Mdlarhojden.

vil

Och ditt versta?

Samma resa, n1r jag

fick beskedet att nrin

FAMILJ: Frun Sara, ivA egna barn och iv5

-

bonusbarn.

pappa

iny'i fint, att vara i paradiset samtidigt som

-Absolut,jag ffor att man mnste ge det hlr

AKTUELL: Kristofer dr copywriter pA Ving och
en personerna bakom kortfilmerna pii temat
"Borta bra men hemma bdst?" som slSppts i

konceptet lite tid for att det ska ta sig.

sociala medier under hosten.

hy6at dven om vi inte snackar Gangnam
Style-nivier direkt.
1r

4.

Blir det fler filmer?

gitt bort. Men pi nigot

sCtt kdndes

det

pappa kom dit.

16.Vad eir bdst rned att jobba piVing?
det 1r si hogt i tak.Vi har en skon foretagskultur med minga skona nrlnniskor.

- Att
S.Vart reser du helst?

-Ti1l

platser

vdnder jag

6.

jag aldrig varit. Ddremellan iterParis, Ner'vYork och Koster.

ti11

Nigon riktigt klassisk charterort du

gillar?
-Jag :ir svag for grekiska

oar,

sijag slger Kreta

9. Hur
1-10?

-

niijd iir du med ditt passfoto, frin

En svag trea.Jag ser ut som en mungo pi
ju al1a, si det Ir okejo

17.Yad brukar du gliimma att packa?
-Vcrmeljus. Pi en sernester Jpptlckte jag att
grannen korde med levande ljus, och det sng si
mysigt ut. Sedan dess harjag tlnkt attjag ska ta
med det, nrtn aldrig lyckats komma ihig det.

passfotot. Men det gcir

7. Du har fitt fina priser ftir ditt jobb,
vilket fu du mest stolt <iver?
- Ah, d.t miste nog vara nIr vi blev utsedda

til

Arets rnarknadsavdelning.

- Det sviraste Ir att skriva om ett stelle man
aldrig varit pl, och miste gi pi andrahandsinformation.Annars lr vdl utmaningen att hitta
lcsruilets

5,i1.

jag inte vore copywtiter skulle

Jag...

-

...

Eller

8.Vad iir det sveraste rned att skriva om
resmil?

i resebranschen?
GunnarJigberg, som fir ovrigt Cl den andra
hjlrnan bakonr fi1nrema.
18.Vem iir roligast

10. Orn

syssla

med skrivande i nigon annan form.
cn nrusikkarri.ir.

satsa pa

11. Du har varit skdmtskrivare pi SVT.
Vilket 6r det kortaste skiimt du kan

komrna pi?
-Tja, den dlr musikkarrilren skulle nog
skir-nt. Och kort.

-

19. Favoritmat?
Pad thai.

-

20.lir du helt

saiker

pi atf Hornstull inte

iir NewYork?
b1i ett

- Helt siker.
lor att den

En onskedrcim blir inte sann bara

delas av tiotusen hipsters.
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