
 

Inbjudan till casting 
Stockholm 18 april 2011 
 
 

Bli nästa stjärna i Philips komediserie  
”Nigel & Victoria” 
 

Har du alltid drömt om att bli skådespelerska och bara väntat på möjligheten att visa 

vad du går för? Nu har du chansen.  

Philips ger dig nu möjlighet att få en unik start på din filmkarriär genom en roll i den 

internationella webb-tv-serien ”Nigel & Victoria”, som förväntas ses av över 1 miljon 

tittare världen runt.  
 
”Nigel & Victoria” drogs igång med åtta online-avsnitt under 2010 
och nu kommer uppföljaren av denna  komediserie.  Serien handlar 
om en påhittad romans bakom kameran mellan den prylfrälsta 
Victoria, som recenserar Philips-produkter på mycket personligt och 
ärligt sätt, och Nigel, som aldrig kan sluta blanda sig i. Den första 
säsongen avslutades med en cliffhanger och när nästa säsong 
kommer igång är Nigel på jakt jorden runt efter Victorias ersättare. 
Se förra årets serie här: 
http://www.youtube.com/user/NigelandVictoria  
 
Har du det som krävs för att komma på casting? Är du en bloggare, 
skådespelerska eller TV-presentatör som står för frihet, rörelse och 
underhållning och är intresserad av denna roll är du välkommen att 
skicka in din ansökan.   
 
Så här ser castingprocessen ut: 
 

� Ansökan till casting via e-mail casting@gkstockholm.com, öppen till 27 april. 
� 20 uttagna kandidater kommer att bjudas in till en casting i Stockholm den 4 maj och får där 

improvisera en produktrecension kring en av Philips många ”On the Go”-produkter, alltså 
produkter som du kan bära med dig. 

� 5 av de 20 kandidaterna kommer att väljas ut för att samma dag, 4 maj, tillsammans spela in 
en episod. Bland de fem finalisterna väljs sedan en vinnare ut. 

�  Den segrande kandidaten flygs till Philips huvudkontor i Amsterdam i Nederländerna den 8-
13 maj för att filmas professionellt när hon recenserar nya produkter för en serie filmer. I 
Amsterdam kommer du också behandlas som den filmstjärna du faktiskt är, med SPA-
behandlingar och annat. 

 
Vi tror att du är…  
 

� Cirka 20 – 35 år 
� Bra på att improvisera och vara ogenerad framför kameran 
� Intresserad av prylar och underhållning 
� Regelbunden användare av sociala medier (Facebook, Twitter) och allmänt uppdaterad kring 

vad som händer på Internet 
 
Vi har ett enda krav – att du pratar engelska obehindrat. 
 
 
För att ansöka till castingen 
Skicka ett mail med CV, fotografier och om möjligt en länk till en video där du presenterar eller 
resencerar en produkt till casting@gkstockholm.com. Om du har en blogg eller skriver på Twitter, 
inkludera då också en länk. 
 
Om du har frågor, kontakta Amanda Florin, Geelmuyden.Kiese på amanda.florin@gkstockholm.com  eller  
Max Hellström, PR Manager på Philips på max.hellstrom@philips.com 



    

 
 

Vänligen notera villkoren 

Genom att delta i tävlingen accepterar du och godkänner följande villkor: 

1. Tävlingen är endast öppen för: 

• Personer som är 18 år eller äldre. 

• Personer som inte är anställda hos Philips, företag anknutna till Philips eller något företag 
inblandat i denna tävling. 

• Personer som bor i ett land där denna tävling inte är förbjuden. 

• Personer som är tillgängliga för aktiviteter under månaderna maj och juni 2011. 

2. Genom att delta i denna tävling godkänner du att:  

• Ditt bidrag och din personliga information som inhämtas från dig i anslutning till denna tävling, 
som genomförs av Philips Consumer Lifestyle B.V, enbart används för denna tävling. 

• Allt material eller innehåll som skickats eller laddats upp i samband med denna tävling får 
användas obegränsat och ovillkorligt av Philips, till Philips anknutna företag eller företag som 
deltar i denna tävling. 

3. Genom att delta i denna tävling godkänner du att:  

• Du inte kommer att kompenseras eller betalas på något sätt med undantag för eventuella, 
skäliga resekostnader om de uppstått med anledning av en begäran från Philips. 

• Om du går vidare till nästa fas av tävlingen kommer du att bli ombedd att instämma i 
ytterligare villkor.  

• Det kommer inte att finnas någon korrespondens om utgången av tävlingen.  

 
Anmäl dig till: casting@gkstockholm.com  
 
 

 


