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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.

Målgruppe/Deltakere:
- Salten har ca 1200 10-trinns elever. 
   Av disse bor ca 650 i Bodø
- Inviterte ungdommer fra Sverige, Danmark, 
  Finland, Island, Russland.
- Lærere fra Saltenskolene og samarbeids-
  landene som ønsker å arbeide med film og lære
  mer om filmskaping som læringsverktøy.

Samarbeidspartnere for Filmfest Salten/BYFF 2011-12
Filmfest Salten/BYFF 2011-12 er et samarbeid mellom Salten Kultursamarbeid, DKS Bodø og DKS
Nordland Fylkeskommune. Salten Kultursamarbeid er prosjekteier og økonomisk ansvarlig.
Det organisatoriske/praktiske forberedende arbeidet var delt mellom DKS Bodø og 
Salten Kultursamarbeid. I tillegg var Arve Svendsen fra Alstad Ungdomsskole med i arbeidsgruppen og ar-
beidet hovedsakelig med innkjøp og klargjøring av utstyr, forberedelser til filmfesten i Bodø Spektrum samt 
praktisk arbeid under workshopen og filmfesten. DKS Nordland Fylkeskommune har hatt markedsføring 
og administrativt arbeid i forbindelse med kurs for 10-trinns elever i Salten (DKS-prosjektet).

Organisering av Filmfest Salten/BYFF 2011-12
Filmfest Salten/Barents Youth Film Festival ble organisert delvis som et to-delt prosjekt, der den ene delen
var et kulturell skolesekk prosjekt for Salten, og den andre delen var et internasjonalt prosjekt.

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

- en samarbeidspartner

Forventningsfulle ungdommer før filmfesten



Elevkurs Filmfest Salten
I løpet av november 2011 ble det arrangert kurs for alle 10. trinns elever i Salten, i regi av Den
kulturelle skolesekken.
Filmmakerne Jim Hansen (Tromsø) og Richie Cavander-Cole (Oslo), reiste rundt til alle
skolene i Saltenregionen og holdt 3,5 timers kurs for elevene samt deres filmlærere.

Richie Cavander-Cole                Jim Hansen

Filmlærerne ved den enkelte skole fulgte opp disse kursene ved å veilede elevene i filmproduksjon.
Elevene produserte filmer fra idé til ferdig produkt. Hver skole kåret de beste filmene innenfor
de ulike kategoriene, og sendte vinnerfilmene til juryering innen 1. mars. Maks 5 filmer pr. skole.
Det kom inn ca 270 filmer. Av disse ble 70 plukket ut til å være med på konkurranse om å bli best i de
ulike kategoriene.

Vinnerne ble utropt på filmfesten 26. april i Bodø Spektrum

Utstyr
Prosjektet eier 8 utstyrspakker med kamera, redigeringsprogramvare, bærbar PC (Mac), filmstativ
etc. Utstyret

Internasjonal filmworkshop

Det ble arrangert en tre dagers internasjonal film-
workshop i Bodø fra 23.-26. april. Workshopen
ble avholdt på Nordland Kultursenter.

Vi hadde invitert elever og lærere fra Norge, Sverige, 
Finland, Danmark, Island og Russland til denne 
workshopen. Til sammen deltok 50 ungdommer og
9 lærere

Vår kontakt med BYCO, The Barents Youth 
Cooperation Office i Murmansk, var i år som i fjor
svært nyttig. BYCO har vært en særdeles god 
samarbeidspartner som har vært kontaktleddet
mellom Salten Kultursamarbeid og de russiske 
skolene. De har ordnet med visum, samt leie av
buss etc. for deltakerne. Vi ser det som viktig med 
et slikt samarbeid, siden vi ikke kan russisk.
Maria Petrova ved BYCO var invitert av oss til å 
møte som observatør på workshop i år, og vi
satte stor pris på at hun kom. 

Dyp konsentrasjon med filmredigering på workshop



Antall deltakere fra hvert land:
10 elever og to lærer fra Finland (Oulo og Sodankule)
10 elever og to lærere fra Russland (Murmansk)
10 elever og to lærere fra Island (Reykjavik)
8 elever og en lærer fra Sverige (Jönköping)
5 elever og en lærer fra Danmark (Svendborg)
7 elever fra Salten (etter egen søknad)

Workshop lærere:
Som lærere under workshopen, ble det inngått 
avtale med profesjonelle filmmakere og regissører:
Miika Soini, Regissør, Helsinki Finland
Susanna Wallin, (filmregissør), London/Sverige
Katja Eyde Jacobsen, (filmregissør), Norge
Magne Pettersen, (filmregissør), Norge
Jim Hansen, (filmregissør), Norge
Silja Hauksdottir, (filmregissør), Island
Philipp Abryutin, (filmregissør), Russland

Eilif Bremer Landsend (filmmaker), Norge (lærerkurs)
Deltakerne på kurset/workshopen ble delt inn i internasjonale grupper i forhold til hvilken gren de
ønsket å spesialisere seg på:
Manus, regi, kamera, lys/lyd, klipp eller skuespill
Undervisningen foregikk gjennom teori og praksis. Elevene ble delt i team der deltakerne selv fant
sin naturlige plass i teamet. Med profesjonell veiledning, var målet å produsere en ferdig film fra
idé til produkt.
Filmene ble vist på storskjerm under filmfesten i Bodø Spektrum, og kan ses på vår hjemmeside: 
www.filmfestsalten.no  

Gruppearbeid på workshop

Forventningsfulle ungdommer før filmfesten

Årets filmlærere



Bosted under oppholdet
Alle deltakerne på workshopen ble innlosjert på Bodøsjøen Camping, i Campinghytter under
oppholdet. Filmlærerne bodde på Nordland Kultursenter. Alle måltider ble servert på Nordland
Kultursenter.

Sosiale aktiviteter
Under workshopen ble det også tid til omvisning på Norsk Luftfartsmuseum, samt en tur til
Badeland i Bodø. Det ble også tid til grilling, samt litt shopping og sightseeing.

Filmfest Bodø
Avslutningsvis ble det avholdt en en-dags festival torsdag 26. april, der alle tiendeklassingene i
Salten (1200) var invitert i tillegg til de internasjonale deltagerne fra tre dagers workshop.

Under festivaldagen ble det vist utvalgt film: “Into the white” i Bodø Spektrum. En av hovedrolleinne-
haverne fra filmen, Morten Faldås,  var til stede, og det var mulighet for å stille spørsmål til ham.

På ettermiddagen, før filmfesten, hadde vi avslutningsmottakelse for workshopdeltakere og inviterte 
gjester.

Den store filmfesten ble arrangert i Bodø Spektrum, med prisutdeling (ála Oscarutdelingen). Per
Sundnes var konfransiér. Under arrangementet ble det delt ut priser i vinnende kategorier fra
filmfest Salten. Vinnerfilmene ble vist på storskjerm. Også filmene som ble produsert på workshop
ble vist på storskjerm.

Se flere bilder på: www.filmfestsalten.no

Grilling og sosialt samvær

Festkledde ungdommer på filmfest



Samarbeidspartnere:

Dette prosjektet er helt avhengig av samarbeidspartnere for å kunne lykkes. Vi takker for støtten til:
Nordland Fylkeskommune 
Salten Kultursamarbeid
Nordnorsk Filminstitutt
Film &Kino
Barentssekretariatet
Nordisk Kulturfond
IRIS Salten
Bodø kommune
Partnerskap salten

Media:
Årets workshop og filmfest fikk god dekning i media.
Både AN og NRK Nordland dekket
begivenhetene i flere artikler/reportasjer

Se alle presseoppslagene på: www.filmfestsalten.no



Vinnerfilmer 2012
Jury:

Jim Hansen - Filmskaper  

Richie Cavander - Filmskaper

Tone Furøyen - Fram kino, Bodø 

Michael Baumann - Bodø Filmklubb 

Kategori: Film over 60s
Film: “Time for school”
Juryens begrunnelse: En leken og underholdene film som hadde en original historie, og var løst med 
flotte tekniske ferdigheter. Filmen hadde et sterk kreativt uttrykk og markerte seg klart ut fra alle filmene i 
Filmfest Salten. 
 
Kategori: Film under 60s
Film: “Søvnløs”
Juryens begrunnelse: En film som mange ungdommer kommer til å identifisere seg med. Enkelt og fint 
dramaturgi og med en god skuespillerprestasjon. 
 
Kategori: Fagpris
Film: “Time for school”
Juryens begrunnelse: En teknisk bra film som brukte kreative løsninger til å bygge historien. Flott bruk 
av, klipperytme, musikk og bevisst kamerabruk. Filmens budskap ble forståelig fordi disse elementene 
fungerte godt til å bygge opp historien slik at den ble lett å tolke. 
 
Kategori: Vandrepris
Skole: Bankgata ungdomsskole
Juryens begrunnelse: Skolen har vist stort engasjement fra både elever og lærere. Viljen til å lære og ut-
forske film som medium har vært imponerende - resultatet ble flere gode og interessante filmer fra denne 
skolen.
 
Kategori: Beste kvinnelige skuespiller
Navn: Hanna Haugaløkken: ”Det som en gang var”
Juryens begrunnelse: Vinneren spilte en utfordrende rolle hvor seeren lett kunne se at karakteren hadde 
en stor psykisk belastning. Rollen ble spilt med troverdighet og modenhet og var en klar vinner i denne 
kategorien. 
 
Kategori: Beste mannlige skuespiller
Navn: Audun Magnus Hjelsang og Anders Forfang Karlsen: ”Ikke det samme”
Juryens begrunnelse: En fantastisk skuespillerprestasjon! Troverdighet og ærlighet uten noe som helst 
overdrivelse i rollene. Prestasjonen var sjarmerende og uforglemmelig. 
 
Kategori: Miljøpris:
Film: “Pant alt. Alltid!”
Juryens begrunnelse: En film som balanserte det moralske budskapet godt sammen med en humoristisk 
vri. Filmen hadde god flyt, fin hovedkarakter og en bra dramaturgisk oppbygning. 

Kategori: Folkets pris
Film: “Skal, skal ikke”
Vant med 759 stemmer
 
Se alle filmene på: www.filmfestsalten.no





Samarbeidspartnere:

Arrangører:

Kontakt:

Lisbeth Glanfield, Salten Regionråd
Lisbeth.Glanfield@salten.no
Mobil: +47 48 25 66 83

Arve Svendsen, DKS Bodø
Arve.Svendsen@bodo.kommune.no
Mobil: +47 90 96 00 33 

http://www.filmfestsalten.no


