Prosjektrapport 2012-2013

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 samarbeidslandene som ønsker å arbeide med film og lære
mer om filmskaping som læringsverktøy.

Samarbeidspartnere for Filmfest Salten/BYFF 2012-13
Filmfest Salten/BYFF 2012-13 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 Terje Alvestrand fra Alstad Ungdomsskole med i arbeidsgruppen og
arbeidet 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 2012-13
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

Elevkurs Filmfest Salten
I løpet av november 2012 ble det arrangert kurs for alle 10. trinns elever i Salten, i regi av Den
kulturelle skolesekken.
Filmmakerne Jim Hansen (Tromsø) og Torfinn Iversen (Oslo), reiste rundt til alle
skolene i Saltenregionen og holdt 3,5 timers kurs for elevene samt deres filmlærere.

Torfinn Iversen

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 250 filmer. Av disse ble 60 plukket ut til å være med på konkurranse om å bli best i de
ulike kategoriene.
Vinnerne ble utropt på filmgallaen 25. april i Bodø Spektrum

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

Internasjonal filmworkshop
Det ble arrangert en tre dagers internasjonal filmworkshop i Bodø fra 22.-25. april. Workshopen
ble avholdt på Kjerringøy.
Vi hadde invitert elever og lærere fra Norge, Sverige,
Finland, Danmark, Island og Russland til denne
workshopen. Til sammen deltok 37 ungdommer og
7 lærere. De danske deltakerne (9 stk) hadde meldt
seg på, kom ikke på grunn av stor-lockout av lærere
i Danmark.
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.
Fra internasjonal film workshop

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
Kjartan Nilsen (Filmregissør), Norge
Philipp Abryutin, (filmregissør), Russland
Torfinn Iversen (filmmaker), Norge (lærerkurs)

Gruppearbeid på workshop

Administrasjon:
En liten administrasjon sto for det praktiske - fra kjøring, tilrettelegging, matlaging, teknisk hjelp etc. Disse
var: Alice Sivertsen, Heidi Robertsen, Terje Alvestrand, Arve Svendsen og Lisbeth Glanfield.
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

Unge filmmakere og skuespillere i arbeid

Bosted under oppholdet
Alle deltakerne på workshopen ble innlosjert påKjerringøy Bryggehotell i rorbuer under
oppholdet. All bespisning og workshops ble holdt i Kjerringøy ungdomshus. Administrasjonen laget all
maten til deltakerne.

Sosiale aktiviteter
Under workshopen ble det også tid til omvisning på Kjerringøy Handelssted.Det ble også tid til grilling og
hyggelig sosialt samvær. Dagen for Filmgallaen ble tilbragt i Bodø by, der det var anledning til sight-seeing
og shopping før gallaen startet.

Se alle filmene og flere bilder på: www.filmfestsalten.no

Filmgalla
Siste dag av workshop ble det arrangert filmgalla i Bodø Spektrum. Alle de 1200 elevene som hadde
deltatt på Filmfest Salten var invitert, i tillegg til deltakerne på workshop.
Det ble delt ut priser for vinnerfilmer i forskjellige kategorier. Videre ble alle de syv priosjektfilmene fra internasjonal workshop vist på storskjerm. Konfransier på filmgallaen var
som vanlig per Sundnes, og politikere og personer fra kulturlivet i Salten var prisutdelere.

Fra prisutdeling. Per Sundnes konfransier

Sirkus Eliassen

Prisvinnere i ulike kategorier filmer 2013:
Kategori: 1 min
Vinnerfilm:
”Bøy den”
Sandra Hammer, Morten Swensen, Josefine Ditlevsen, Tonje Karlsen, Henrik McLean
Juryens begrunnelse:
Vinneren av 1. minutters-kategorien går til en inspirerende film med et klart og oppfordrende budskap.
Filmspråket har et slør av filmhistoriens svart-hvitt stumfilmer over seg. Med hjelp av tragikomisk humor
blir vi minnet om alle mulighetene som fins dersom man tar steget videre. En godt gjennomført film som
levner deg med et smil om munnen.
Kategori: 3 min
Vinnerfilm:
”Schizo”
Daniel Aunan Bolstad, Sigrid Seivåg Moen, Grunde Hovrud, Christian Ibsen, Stian Woo Andersson, Sondre Brunes
Juryens begrunnelse:
Vinnerfilmen har en nerve som ingen andre filmer i konkurransen. Vi får et innblikk i livet til en hovedperson som lever et liv med sterk indre uro. Bruken av kamera, lyd og musikk er effektiv og suggererende
og gir oss en veldig god følelse av hovedpersonens ustabile psyke. En svært godt gjennomført film om et
tema som bør tas på alvor
Kategori: Beste mannlige skuespiller
Vinner:
Jørgen Horverak
”Dramatisk tur til skolen”
Juryens begrunnelse:
Som selveste Charlie Chaplin viser hovedpersonen oss en glede som smitter over. Vinneren er fortrolig og
leken foran kamera og gir oss følelsen av at det å slippe seg løs og smile gir en mer positiv hverdag.
Kategori: beste kvinnelige skuespiller
Venner:
Thea Andersen
”Fade Away”
Juryens begrunnelse:
Hovedpersonen har en naturlig og ærlig fremtoning som angriper et sårt og vanskelig tema. Publikum
vitner en personlig og nær historie der hovedpersonen deler de små, flyktige øyeblikk av sin usikkerhet og
den store indre kampen som leder til selverkjennelse. En overbevisende prestasjon fra årets beste kvinnelige skuespiller!
Kategori: Miljøpris
Vinner:
”Lykke på flaske”
Dennis Nilssen, Magnus Stenersen, Alexander Lund
Juryens begrunnelse:
Vinnerfilmen viser hvordan enkle handlinger og gode intensjoner ofte er alt som skal til for å leve et
lykkelig liv! Filmskaperne har laget en flott film med et øye for detaljene og rytmen i fortellingen.
En sjarmerende vinner!

Kategori: Fagprisen:
Vinner:
”Just another morning”
Tommy Jørgensen, Simon Sandvik, Mats Bjørnvoll, Erik Natås
Juryens begrunnelse:
Fagprisen går til en film som tar i bruk Stop-motion effekten, der ting får et eget liv og flytter seg rundt i
hovedpersonens tilværelse. Budskapet blir båret av den kreative gjennomføringen som gjør livet til hovedpersonen til en lekende lett lek. Et liv som en framtidsvisjon, eller et videospill ført over til virkeligheten, der
ting bare er et tastetrykk unna. Filmskaperne viser at de med stor trygghet klarer å overføre dette konseptet til en underholdende og teknisk overbevisende film.
Kategori:
Vandrepris
Vinner:
Hunstad Ungdomsskole
Skolen har vist et stort engasjement for film det siste året. De har et åpent og inspirerende miljø. Dette gir
et godt grunnlag for kreativ tenking og å bygge opp under unge film – talent. Juryen håper at denne prisen
vil motivere skolen til å fortsette den positive utviklingen videre.
Kategori:
Folkets pris
Vinner:
«Blodkar»
Med 1029 av 5015 stemmer
Se alle filmene på: www.filmfestsalten.no

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
Salten Regionråd

Konklusjon/etterord

Filmfest salten/BYFF har også denne gang vært en suksess og oppfylt de mål vi hadde satt oss.
Det var synd at de danske deltakerne ikke kom til workshop pga lockout, men det kunne vi ikke
gjøre noe med. Flytting av internasjonal workshop til Kjerringøy var positivt. Bo- og arbeidsforholdene var gode, og det var oversiktlig i forhold til gruppen med ungdommer. Vi skulle ønske oss at
flere ungdommer fra Saltenkommunen søkte til workshop, de fleste som søker er fra Bodø. Vi tror
at skolene i Salten ikke er flinke nok til å gi ut til elevene den informasjonen vi sender ut.
Prosjektets framtid er usikker på grunn av at det er vanskelig å finansiere et så stort prosjekt uten
noe grunnfinansiering. Bodø kommune har dessuten signalisert at de ikke ønsker å støtte prosjektet økonomisk. Vi skal likevel jobbe videre for at vi også neste år skal kunne arrangere dette flotte
ungdomsarrangementet.

MEDIA OG PRESSE

Se alle presseoppslagene på:
www.filmfestsalten.no

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

Samarbeidspartnere:

