
 

   

Ny film skal udbrede kendskabet til NorthCamp i Herning 
Pressemeddelelse fra Boligselskabet Fruehøjgaard, Herning 
22. juni 2015 

Boligselskabet Fruehøjgaard lancerer en film for 170 nye studieboliger i hjertet af 
Herning. Det er et nyt tiltag, at boligselskabet bruger video og sociale medier som 
platform for kommunikation. 

Filmen ”For STOR til Herning” skal udbrede kendskabet til NorthCamp og skildrer hovedpersonens 
forudindtagede indtryk af Herning som en by, hvor scooterbøller og køer græsser side om side. 
”Filmen har til formål at fastslå, at Herning er mere end bare en by i det såkaldte mørke Jylland. 
Det er en by i udvikling, en by, hvor man mødes og skaber nye relationer, uddanner sig og har 
mulighed for at opleve såvel naturskønne områder, som moderne storbyelementer såsom shopping 
centre og ikke mindst Boligselskabet Fruehøjgaards nye byggeri, NorthCamp, som er filmens 
slutdestination”, fortæller Mathias Nøhr Bertelsen, indehaver af Miau Miau Factory, der har 
produceret filmen. 

Gennem varierede, karikerede og humoristiske optagelser fra Herning fremvises dele af byen, set 
fra hovedpersonens STORE perspektiv. Hans indtryk af byen forvandles jo mere han oplever og i 
takt med, at han erfarer, at Herning har mere at byde på end først antaget. Han lærer at han IKKE 
er for STOR til Herning, men derimod føler sig velkommen og hjemme.  

At have åbent sind og have mod på at give sig selv plads til personlige forandringer i nye miljøer, er 
et af filmens vigtige budskaber. Filmen skal fortælle og vise, at der er mere end øjet først ser, og 
at, hvis man har mod til at gå på opdagelse, kan det skabe store oplevelser og nye relationer. ” 
 
”Vi vil gerne inspirere nye tilflyttere, underholde og ikke mindst oplyse vores modtagere omkring 
byen og selvfølgelig også om NorthCamp og dets attraktive muligheder. Filmen er et bidrag til 
Hernings i forvejen stærke position på Danmarkskortet,” fortæller Birgitte Juhl, direktør for 
Boligselskabet Fruehøjgaard. 
 
Filmen ”For STOR til Herning” kan ses på Youtube: https://youtu.be/6PktIOY7-KQ 
Læs mere om NorthCamp på www.fruehojgaard.dk/northcamp eller mød os på 
www.facebook.dk/northcampherning 

 

OM NORTHCAMP:170 lækre studieboliger i midtbyen, tæt på byens butikker, cafeer og barer. De 98 
boliger på Nørregade 9 er klar til indflytning til august, hvor Boligselskabet Fruehøjgaard holder 
Åbent Hus. Det sker den 11. august kl. 16-20 på Nørregade 9 i Herning. Størstedelen af boligerne 
på Nørregade er allerede udlejet. Til foråret 2016 er boligselskabet klar med yderligere 72 moderne 
studieboliger på Kousgaards Plads. 

 

For yderligere information, kontakt: 

Birgitte Juhl, på mail bju@fruehojgaard.dk eller på tlf.: 51 58 38 20 
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