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Innledning 
Filmfest Salten startet som et prosjekt i Bodø kommune for 11 år siden, men ble utvidet til hele 
Salten etter at Salten Kultursamarbeid ble etablert i 2008. Fra 2010 ble prosjektet ytterligere utvidet 
med en internasjonal workshop med deltakere fra Russland, Island, Sverige og Finland. De to siste 
årene har vi ikke gjennomført den internasjonale delen pga. begrenset ressurser i Salten 
Kultursamarbeid. Leder for filmfesten Alice Sivertsen er nå ute i permisjon. Vi jobber derfor med å 
utreder muligheten for å komme tilbake med internasjonal workshop igjen fra 2017. 

Målsetting 
- Stimulere barn og unge i Salten, i samarbeid med ungdom i Barentsregionen, til kritisk og 

skapende forhold til film 

- Skape regionale og internasjonale møteplasser for barn og unge som er interessert i film som 
medium, samt være en motivasjonsfaktor for dem 

- Gi ungdom i Barentsregionen kjennskap til hverandres kultur gjennom kulturelle møteplasser 
 

Langsiktig målsetting 
- Etablere Nord-områdets største internasjonale ungdomsfilmfestival og utvikle film som næring i 

Barentsområdet. 

Samarbeidspartnere for Filmfest Salten 2014-15 
Filmfest Salten er et samarbeid mellom Salten Kultursamarbeid, DKS Bodø og DKS Nordland 
fylkeskommune. Salten Kultursamarbeid er prosjekteier og økonomisk ansvarlig. De organisatoriske 
/ praktiske forberedelsene var delt mellom DKS Bodø og Salten Kultursamarbeid.  

Arbeidsgruppen har bestått av Alice Sivertsen fra DKS Bodø, Arve Svendsen og Terje Alvestrand 
fra Alstad Ungdomsskole og Hege Næss Klette fra Salten Kultursamarbeid. 

DKS Nordland har hatt markedsføring og administrativt arbeid i forbindelse med kurs for 10-trinns 
elever i Salten (DKS-prosjekt). 

Organisering av Filmfest Salten 2014-15 
Filmfest Salten ble organisert som kulturell skolesekk prosjekt for Salten. 

Miljøperspektiv 
Filmfest Salten ønsker å ha fokus på miljøet, og har et miljøperspektiv i sitt prosjekt. 
Vi deler ut en egen pris for beste miljøfilm. 

Elevkurs Filmfest Salten 
I løpet av september 2014 ble det arrangert kurs for alle 10. trinns elever i Salten i regi av den 
kulturelle skolesekken. 

Filmmakeren Truls Krane Meby fra Lofoten holdt dagskurs for elevene og deres filmlærere. 



Filmlærerne ved den enkelte skole fulgte opp disse kursene ved å veilede elevene i filmproduksjon. 
Elevene produserte filmer fra idé til ferdig produkt. 

Utstyr 
Prosjektet eier 8 utstyrspakker med kamera, redigeringsprogramvare, bærbar PC (Mac), filmstativ 
etc. Utstyret lånes ut til skolene etter behov. 

Juryarbeid 
Hver skole kåret de beste filmene innenfor de ulike kategoriene, og sendte vinnerfilmene til juryering 
i begynnelsen av mars. Maks 6 filmer pr. skole. Det ble laget ca. 250 filmer. Av disse ble 61 plukket 
ut til å være med på konkurranse om å bli best i de ulike kategoriene. 

Juryen har bestått av Tone Furøyen (Fram Kino), Michael Baumann (Bodø Filmklubb), Truls Krane 
Meby og Torfinn Iversen (Filmskapere). 

Alle nominerte filmer var med å konkurrere om Folkets pris, der kåringen ble gjort gjennom 
avstemming på nettsiden til Filmfest Salten – www.filmfestsalten.no 

Vinnerne ble kåret på filmgallaen 23. april 2015 i Bodø Spektrum. 

Visning av film – «Kyss meg for faen i helvete»  
Onsdag 22. april og torsdag 23. april ble ungdomsfilmen «Kyss meg for faen i helvete» vist for alle 
10. klassingene fra Salten. Kyss meg for faen i helvete er en forfriskende morsom og ærlig film om 
det å bli forelsket i helt feil fyr. Filmen er regissert av Stian Kristiansen, tidligere kjent for filmer som 
'Mannen som elsket Yngve' og 'Jeg reiser alene'.  
 
To av hovedrolleinnehaverne i filmen, Eili Harboe og Øyvind Larsen Runestad kom til Bodø 
sammen med regissøren Stian Kristiansen for å være tilstede under filmvisningene, møte elevene 
og svare på spørsmål. Per Sundnes var ordstyrer under disse møtene. 
 
Elevene ga uttrykk for at de syntes det var spennende å møte skuespillere og regissør, og hadde 
mange spørsmål til dem om det å lage film. 

Filmgalla 
Kvelden 23. april 2015 ble det arrangert filmgalla i Bodø Spektrum der alle elevene på 10. trinn fra 
Salten var invitert til å delta sammen med sine lærere. Nærmere 1100 ungdommer møtte opp i sin 
fineste stas i tillegg til inviterte gjester som kom fra filmmiljøet, kulturlivet og lokalpolitikken. I år fikk 
vi også besøk av tre av Saltens ordførere og fylkesråden for kultur, miljø og folkehelse. Konferansier 
var som vanlig Per Sundnes.  

Mellom prisutdelingene var det kulturelle innslag av ungdom fra Salten. Det var dansere fra Pias 
ballettstudio, sang fra vinner av demokonkurransen Sandra Bury og Lotte Mørkved med band. 
Rapbandet Laplanders, som har flere av sine låter i filmer som «Død Snø» og «Kill Buljo», 
underholdt ungdommen. Bandet består av skuespillere som er å se i begge filmene. Dette var svært 
populært. Husbandet “Moviestars” var også med. 

http://www.filmfestsalten.no/


Prisvinnere 2015 
Kategori Vinnere Vinner 

Fiksjon 

«Ka om?» 
Marthe Eline Hardy 
Henrik Støver 
Emilie Pedersen Grunstad 
Marie Mariussen 
Helene Schjelderup 

VINNERFILM: "KA OM?" 
Årets beste fiksjonsfilm setter oss umiddelbart fra start inn i 
hovedpersonens følelser og holder oss deretter på pinebenken 
med hva som vil skje – helt til historien forløses i sluttbildene. 
Mellom ytterpunktene har filmskaperne lurt inn en flott og 
usminket fortelling om kjærlighet med all dens fasetter. Tar vi 
med at filmen holder et høy teknisk nivå har vi en verdig 
vinner! 
 

Dokumentar 

 
«Jagerflypiloter» 
Sigurd G. Stokke 
Vilde J. Kristoffersen 
Håvard Solbakken 
Ørjan Mannsverk 
Erlend T. Strøm 

VINNERFILM: "Jagerflypiloter" 
Årets vinnerfilm godt fotografert og dyktig klippet. Sammen 
med musikken og fortellerstemmen etableres det en svært 
gjennomført stil som kan måle seg mot langt mer profesjonelle 
dokumentarfilmer. Tar vi tillegg med at det på en følsom måte 
fortelles om et omdiskutert tema har vi en klar vinner: 
 

Animasjon “Two frogs and a drunk man” 
Maja Risvoll 

VINNERFILM: "Two frogs and a drunk man" 
Det har vært flere flotte animasjonsfilmer med i årets 
konkurranse. En film har likevel skilt seg klart ut. Juryen lot seg 
imponere av både det kunstneriske innholdet og den tekniske 
utførelsen 
 

Fagpris “Two frogs and a drunk man” 
Maja Risvoll 

VINNERFILM: "Two frogs and a drunk man" 
Juryens fagpris skal hedre et bidrag som vi mener utmerker 
seg på det kunstneriske eller skiller seg spesielt ut i den 
filmtekniske gjennomføringen. Noen ganger ønsker vi å 
oppmuntre et talent med håp om at vedkommende forstetter å 
lage filmer. I år sier vi ja takk begge deler! Juryen tar av seg 
hatten og håper på å se flere filmer av årets vinner i tiden som 
kommer 
 

Kvinnelig 
skuespiller Marthe Eline Hardy i "Ka om?" 

VINNER: Marthe Eline Hardy "Ka om?" 
Årets beste kvinnelige skuespiller bærer et enormt ansvar for 
filmen hun spiller i. Hele fortellingen er avhengig av at hun fra 
første øyeblikk etablerer kontakt med tilskueren. Vår vinner 
løser denne oppgaven på en strålende måte. Vi følger hennes 
karakter gjennom et stort spekter av følelser som alle blir 
troverdig formidlet. En imponerende prestasjon! 
 

Mannlig 
skuespiller Henrik Støver i "Ka om"? 

VINNER: Henrik Støver "Ka om?" 
Årets beste mannlige skuespiller har en tilsynelatende mindre 
rolle i filmen han spiller i. Det er likevel helt avgjørende for 
filmens suksess at han utfyller rollen sin på en troverdig måte. 
Dette klarer vår vinner på en suveren måte. Juryen lar seg i 
tillegg imponere over det flotte samspillet med den andre 
hovedrolleinnehaveren. 
 

Miljøprisen 

 
«Gjør mer få mere» 
Marion Brattøy, 
Julie Sandberg,  
Jenny Steindal,  
Martine Skorbakk 
Maja Svendsen,   
 

VINNERFILM: "Gjør mer få mere" 
Vinneren har på en fin måte blandet alvor og nordnorsk humor 
for å sette søkelys på et av våre største miljøproblemer, nemlig 
likegyldighet. 
Med gode skuespillere, god filming og mange artige effekter, 
har vinneren klart å få fram at å ta vare på naturen og unngå 
forurensning, ikke bare gir en miljømessig gevinst, men også 



økonomisk. 

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt for et reint Salten. 
Og ved å gjør mer, så får vi mere, som er årets vinner i 
kategorien Miljøfilm. 
 

 Folkets pris 

 
«Du er den du er» 
Sofie Digre 
Hege Moe 
Frida Nygård Johansen 
Rakel Victoria Johnsen 
 

 

 

Vandreprisen Bankgata Ungdomsskole 

Vandreprisen går i år til den skolen som har utmerket seg 
spesielt med hensyn til både kvalitet og antall nominerte filmer 
både i dokumentar, fiksjons og animasjonskategorien. Juryen 
lot seg imponere av bidragene fra denne skolen, og mener de 
fortjener prisen på grunn av variasjonen av temaene, men 
også gjennomføringskraft, kvalitet og fortellerglede. 
 

 
 

Inspirasjonskurs 
Høsten 2015 fikk alle skolene i Salten tilbud om et inspirasjonskurs med Per Sundnes og DKS-
koordinator Mette Brobakk Arntsen fra Bodø. Hensikten var å inspirere elever og lærere til 
produksjon av filmer i forbindelse med neste års filmfest. Kurset ble godt mottatt og mange gode 
ideer så dagens lys. Følgende skoler ble besøkt: 

Dato Sted 

16/9-15  Fauske Vestmyra og Saltvern 

17/9-15  Alstad 

14/10-15 Rønvik skole 

15/10-15 Tverlandet, Alstad, Hunstad 

16/10-15 Røkland og Trones 

 

Samarbeidspartnere: 
Dette prosjektet er helt avhengig av samarbeidspartnere for å kunne lykkes. Vi takker for støtten fra: 

Nordland fylkeskommune 
IRIS Salten 
Bodø kommune 
 



Konklusjon – Etterord 

Filmfest Salten har gjennom 11 år vært en suksess. Kommunene i Salten gjorde i 2013 et vedtak 
om at prosjektet skulle gjøres permanent, og har gått inn med betydelig egeninnsats.  

Den internasjonale delen - Barents Youth Film Festival - ble ikke gjennomført i år pga. ressurser i 
Salten Kultursamarbeid. Vi utreder nå muligheten for å komme tilbake med internasjonal workshop 
fra 2016. 

 

Presseklipp: 

 

Avisa Nordland 
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