Bianca Brandon-Cox Productions

Nyhetsbrev sommar 2017
HEJ KÄRA KUNDER, VÄNNER & SAMARBETSPARTNERS!
Här är det högsäsong – grönsaker, natur och människor är som vackrast.
Så nu gäller det att passa på.

Det blir mer och mer film vilket är oerhört roligt. I år har det blivit receptfilmer, personporträtt
och online-kurser. Men såklart även massor av bilder.

FILM/VIDEOPRODUKTION

Det vilda sommarköket – ätliga växter med Lisen Sundgren
För Bonniers nya dotterbolag Brillbee – en digital kursplattform har jag
skapat 9 filmer och en trailer till en kurs om “Det vilda sommarköket –
ätliga växter” med herbalisten Lisen Sundgren. 28/6 släpps trailern på
webben och i sociala medier. Vi är väldigt glada för fina lovord:
“Alla på kontoret älskar er första film och det är en sån fröjd att jobba
med såna proffs som er. Bättre engagemang och kvalitetskänsla får man
leta efter.”
Emma Lundquist, Brillbee
Jag skapar även fler filmer för Brillbee men mer om det får ni veta i höst.
https://www.brillbee.se

Monika Ahlberg
Vegokonceptet Vegodag har jag nu jobbat med i flera år. Vi har skapat massor av
matfilmer i KIT-manér. Nytt för denna gång är att vi nu jobbat med influencers
bland annat matkreatören Monika Ahlberg. Denna gång gjordes 5 filmer och 2
tipsfilmer. De långa filmerna publiceras på Youtube och de korta på på Instagram
och Facebook. Filmerna publiceras kommande under några månader framöver.
Byrå Hill Agency.
https://www.youtube.com/channel/UCyzZDu4xoP2D_5_cqq_k2Lw

Paolo Roberto
För Paolo Roberto har jag skapat och optimerat en ny Youtube-kanal. För
Bonnier har jag skapat Paolos Yogafilmer som ett komplement till Paolos
nya bok Paolos Yoga. Men för varumärket Paolos har vi gjort matfilm. Som
så ofta gör jag en längre version för Youtube och kortare till Instagram och
Facebook.
https://youtu.be/33t3FSQK8b4

Konstnärsporträtt Anna Lindell
Anna Lindell har varit verksam keramiker sedan början av 80-talet. Hennes
kunder består av både privatpersoner och företag och hon levererar till restauranger som TAK, Fotografiska, Långbro Värdshus och Rutabaga/Mathias
Dahlgren.Ni ser hennes keramik i många av mina böcker.
https://www.youtube.com/watch?v=EgOTpQz8cbY

KOMMERSIELLA FOTOGRAFIUPPDRAG

Unbakery
Som en del i varumärkesutvecklingen fotade jag nya image bilder till Unbakery på uppdrag av matbyrån Crossover Creative. Unbakery är ett veganskt
bageri från uppstickarna Gott by Malin som jag är väldigt förtjust i – och som
nu har café/showroom i Hornstull.
http://www.unbakery.se

King Scoopa
Glassbaren King Scoopa drivs av Sem Fentie och ligger även det i Hornstull.
Han är ett smakgeni och gillar hantverk som att t ex göra våfflorna själv,
såserna själv osv. Den handgjorda glassen är fantastisk. Bilderna publiceras
så fort hemsidan blir klar. Missa inte glassburgaren!

Screening på MATFOTOFESTIVALEN i Vejle 19-21 maj
Ett ärofyllt uppdrag att få visa bilder på Matfotofestivalen i Danmark/Vejle.
Och fantastiskt att träffa kollegor från hela världen. Bilderna jag visade var
från boken “Friterat” – en bok gjord av Paul Kühlhorn and Eva Liljefors för
Norstedts och som kommer ut i september i år (läs mer nedan).
http://www.foodphotofestival.com/index.php/exhibitions-2017.html

REDAKTIONELLA FOTOGRAFIUPPDRAG
BOK Friterat – Konsten att fritera allt! (se bild ovan)
Ett ärofyllt uppdrag att visa bilder på Matfotofestivalen i Danmark/Vejle. Det
var fantastiskt att träffa kollegor från hela världen. Bilderna jag valde att visa
var från boken “Friterat” – en bok gjord av Paul Kühlhorn and Eva Liljefors
för Norstedts och som kommer ut i september i år (läs mer nedan).
http://www.foodphotofestival.com/index.php/exhibitions-2017.html

BOK Maten bakom resultaten – Motivation. Kunskap. Recept.
För Norstedts har jag och matstylisten Karin Bohlin skapat bilder till boken
“Maten bakom resultaten”, skriven av Linda Bakkman, kostrådgivare på
Sveriges Olympiska Kommitté. Boken handlar om hur vi ska äta för att få ut
maximal effekt av vår träning. Supergoda maträtter! Denna bok kommer ut i
augusti 2017.
http://www.norstedts.se/bocker/169361-maten-bakom-resultaten

FÖRELÄSNINGSUPPDRAG
Karin Eriksson och Anna Lindell

Porslinsfestivalen 11/8 – En matfotografs syn på keramiken
Porslinsfestivalen porslinsfestivalen.se i Lidköping är en satsning på att förvalta stadens keramikarv i med Rörstrand fabriker som en gång fanns där.
Under två dagar i augusti 11-12/8 råder full aktivitet på Rörstrand Center.
Två stora internationella keramikutställningar, en kvalitativ krukmakarmarknad och föreläsningar.
Keramiker Lena Willhammar kommer att berätta om sitt långa samarbete
med kocken Daniel Berlin och jag kommer att berätta om en matfotografs
syn på keramiken.
Jag kommer föreläsa som nr 2 någon gång mellan 14-17.
http://porslinsfestivalen.se/participant/branschdag
Öppet och gratis för branschfolk men man behöver anmäla intresse till
christer.a.almquist@telia.com
Varmt välkomna!

7 års jubileum
I år är det sju år sedan jag valde att fokusera på mat och människorna
bakom maten. Ett beslut som gör att jag får jobba med min passion.
För dig som är intresserad av hur det hela började har jag skapat en serie
på Instagram.
https://www.instagram.com/p/BUY0UCvjVUE/?taken-by=biancabrandoncox

TACK ALLA KUNDER!
För förtroendet, önskar er en härlig sommar.
Tills vi hörs igen, må så gott!
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