Prosjektrapport
Filmfest Salten 2016 - 2017

Vinner av årets vandrepris: Straumen skole, Sørfold

Innledning
Filmfest Salten startet som et prosjekt i Bodø kommune for 13 år siden, men ble utvidet til hele
Salten etter at Salten Kultursamarbeid ble etablert i 2008. I perioden 2010 – 2013 ble det også
gjennomført en internasjonal workshop med deltakere fra Russland, Island, Sverige og Finland.

Målsetting
-

Stimulere barn og unge i Salten til kritisk og skapende forhold til film

-

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

Samarbeid
Filmfest Salten er et samarbeidsprosjekt mellom Salten Kultursamarbeid, DKS Bodø og DKS
Nordland fylkeskommune. Salten Kultursamarbeid er prosjekteier og økonomisk ansvarlig. DKS
Bodø har prosjektleder ansvar.
Det praktiske arbeidet var fordelt i arbeidsgruppen bestående 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 hele Salten (DKS-prosjekt).

Organisering
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 derfor, i samarbeid med IRIS Salten, ut en egen pris for beste miljøfilm.

Elevkurs Filmfest Salten
I løpet av september 2016 ble det arrangert kurs for alle 10. trinns elever i Salten i regi av den
kulturelle skolesekken.
Deadline Media holdt i regi av DKS Bodø dagskurs for Bodø skolene. Filmmakeren Truls Krane
Meby fra Lofoten holdt dagskurs for elevene og deres filmlærere, i resten av Salten.
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. De siste årene har vi også supplert med filmutstyr i form av 10 IPads som er plassert i 2
kofferter med 5 IPads i hver. 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 ble sendt inn pr. skole. Det ble totalt laget ca. 250 filmer. Av
disse ble 45 plukket ut til å være med i konkurransen om å bli best i de ulike kategoriene.
Juryen har i år bestått av Tone Furøyen (Fram Kino), Michael Baumann (Bodø Filmklubb), Truls
Krane Meby, Tord Theodor Olsen (Deadline Media), Robin Jensen (Deadline Media) og Arnt
Pedersen (IRIS Salten).
Alle nominerte filmer var med å konkurrere om Folkets pris. Kåringen av denne prisen ble gjort
gjennom avstemming på SMS.
Vinnerne ble premiert på filmgallaen 25. april 2017 i Bodø Spektrum.

Visning av film – «Kongens nei»
Mandag 24. april og tirsdag 25. april ble den norske filmen «Kongens nei» vist for alle 10.
klassingene på Fram kino.
Kongens Nei handler om de tre dramatiske døgnene i april 1940, hvor den norske kongen får et
ufattelig ultimatum av den tyske krigsmakten: Overgivelse eller døden. Med tyske fly og soldater i
hælene tvinges kongefamilien på flukt. De bestemmer seg for å skille lag uten å vite om de
noensinne vil se hverandre igjen. Kronprinsesse Märtha reiser med barna til Sverige, mens kong
Haakon og kronprins Olav blir igjen i Norge for å fortsette kampen. Etter tre døgns flukt, fatter kong
Haakon sin endelige beslutning. Han nekter å kapitulere selv om dette kan koste både ham selv,
hans familie, og mange uskyldige nordmenn livet. (Kilde: Filmweb.)
Kongens Nei ble regissert av Erik Poppe, en av Norges mest rutinerte og prisbelønte filmregissører.
Filmen ble tildelt kritikerprisen for beste langfilm i 2016 og er nominert til 12 Amanda priser høsten
2017.
Til filmfesten kom skuespiller Arthur Hakalahti Eilertsen som spilte gardisten Fredrik Seeberg i
filmen. Arthur, som også er kjent fra Halvbroren og Skam, kommer opprinnelig fra Sandhornøy. Han
vant selv prisen for beste mannlige skuespiller i filmen Offer, under Filmfest Salten 2011. Med han
kom også Jan Petter Dickmann, executive produsent og hovedansvarlig for det kommersielle rundt
Kongens nei. Begge var tilstede under filmvisningene, møte elevene og svarte på spørsmål. Per
Sundnes styrte denne Q&A seansen. Elevene satte stor pris på disse møtene og hadde mange
spørsmål om hvordan det var å jobbe med film.

Filmgalla
Kvelden 25. april 2017 ble det hele avsluttet med en storstilt filmgalla i Bodø Spektrum. Her var alle
elevene på 10. trinn fra Salten invitert til å delta sammen med sine lærere. Nærmere 1000
ungdommer møtte opp i sin fineste stas i tillegg til inviterte gjester -og prisutdelere fra filmmiljøet,
kulturlivet, kommune -og fylkesadministrasjon og lokalpolitikken. Med oss i salen var både rådmenn
og ordførere fra regionen. Konferansier var som vanlig Per Sundnes.
Årets filmgalla fikk en storstilt åpning da Musikk i Nordland spilte kjenningsmelodien til «Game of
Trones» og «His a pirate», fra Pirates of the caribbean, med dertil hørende pyroshow. Mellom
prisutdelingene var det kulturelle innslag av ungdom fra Salten.

Det Bodø baserte bandet Regnvær, bestående av Kristian Steffensen, Ruben Martinius, Jonas Lind,
Øyvind Skjervold og Joachim Schmidt, fremførte sangene «Høyere» og «La mæ drøm» til stor jubel
fra publikum.
Vinner av demokonkurransen, låtskriverduoen KAYCEE fra Bankgata ungdomsskole, spilte også.
KAYCEE som består av Kristina Rasmussen og Cathrine Schjelderup har gjennom hele oppveksten
skrevet og fremført sine egne låter. Det gjorde de også på Filmfest Salten. De har tidligere erfaring
fra en rekke sceneoppsetninger i Salten, og har spilt konserter både på Sinus og i Stormens storsal.
Til filmfesten kom også rap-duoen Skei & PT bestående av Kristoffer Skei og Per Thomas Holtan fra
Steinkjer. Rap-duoen, som er kjent fra TV2 sin storsatsning «The Stream», avsluttet gallaen med å
fremføre blant annet sine hitlåter «Målløs», «Alt du gjør», «Etter dæ» og «Blåveis». Låtene, som er
en god blanding av pop og rock, treffer mange med sin humor og alvorlige undertoner. I 2017 skal
Skei & PT ut å spille konserter i hele Norge, og flere nye låter vil slippes utover året.
Husbandet “Moviestars”, som hovedsakelig består av lærere fra Alstad og Bankgata skole, var også
med oss i år.

Se Live on screen opptak fra filmfesten.

Prisvinnere 2017

Fiksjon

Dokumentar

Animasjon

Rød-blå-gul
Mistenkt
Boomerang
Velkommen til Bodø
Invitasjonen
Ensom
Fireball

VINNER: "Rød-blå-gul"
Årets beste film har både rørt og imponert juryen. Filmen har en
sterk historie å fortelle og det finnes atskillige potensielle fallgruver
å gå i for unge filmskaperne. Utfordringen løses med tydelig
kunstnerisk vilje og på en veldig gjennomført måte. Juryen lot seg
overbevise av en gjennomtenkt bruk av symboler som gjør ord
overflødige og som ikke minst setter en sterk begynnelse og slutt
for fortellingen. Tar vi med tvers gjennom sterke
skuespillerprestasjoner, flott bruk av kamera og kreativ klipping, så
har vi en verdig vinner av beste fiksjonsfilm 2017.

Det går over
Veien videre
Glunten

VINNER: "Glunten"
En god dokumentarfilm skal ha et interessant objekt den forteller
om. Den burde være teknisk bra laget og fenge vår interesse. Årets
vinnerfilm har alt dette. Det som virkelig løfter juryens favoritt over
resten av konkurrentene er at denne filmen også kan ses på som et
tidsdokument som i fremtiden kan fortelle en ny generasjon om
hvordan livet ved kysten en gang har vært. Juryen berømmer også
det flotte kamera arbeidet under teknisk vanskelige
omstendigheter. Årets beste dokumentarfilm er rett og slett både et
vakkert og viktig dokument!

Klassekalender
Stolen love
Up to Down

VINNER: "Stolen love"
Årets beste animasjonsfilm er en sjarmerende fortelling med glimt i
øyet. Filmskaperne har vært teknisk dyktige og oppfinnsomme. De
viser et øye for detaljer, samtidig som de klarer å gi filmen et
passende helhetsbilde. For juryen, som stort sett er satt sammen
av håpløse romantikere, er det også betryggende å se at en ny
generasjon filmskapere viderefører tanken om at kjærligheten
overvinner alt. Selv om den i dette tilfelle trenger litt ekstra hjelp!

Kvinnelig
skuespiller

Natasha Tikhonova
(Velkommen til Bodø)
Vilde Kristiansen (Ensom)
Kaija Olsen, Emma Lillevik,
Stine Ydstebø,
Ragna Carlsen (The
Smoking trash)

VINNER: Natasha Tikhonova (Velkommen til Bodø)
Årets beste kvinnelige skuespiller gjør en svært overbevisende jobb
med å formidle sin karakters indre følelsesliv. Hun spiller en jente
som er kastet inn i en ny og vanskelig situasjon, der hun ikke får
den forståelsen hun trenger. Vår vinner klarer oppgaven med å
vekke vår empati og forståelse for hovedkarakteren i filmen. Hun
bærer en stor del av filmen med sitt spill.

Mannlig
skuespiller

Joakim Hansen
(Boomerang)
Simon Stolpen
(Invitasjonen)
Vegard Rishaug og
Andreas Sandvik
(Guttene i Rød-Blå-Gul)

VINNER: Joakim Hansen (Boomerang)
Årets beste mannlige skuespiller spiller en karakter som beveger
seg gjennom en verden som har gått av hengslene. Det stiller vår
vinner for den utfordringen å måtte bære mye av filmen uten
motspillere å støtte seg til. Denne vanskelige oppgaven mener
juryen mestrer denne skuespilleren på en utmerket måte. Filmen
han spiller i ville ikke ha fungert uten hans prestasjon.

Fagpris

Miljøprisen

Mistenkt

The smoking trash
Plastflaska
Green screen

Juryen ønsker å hedre en gruppe filmskapere som har demonstrert
et betydelig talent gjennom et svært dynamisk filmhåndverk. Dette
omfatter bruk og bevegelse av kamera, iscenesetting av rom,
klipping og lyssetting. En svært krevende scene som utspiller seg i
mørket, og der både kamera og karakterer er i bevegelse, er
teknisk så overbevisende omsatt at den alene kunne ha gitt grunn
for fagprisen. Resten av filmen står imidlertid i full stil og sørger for
at juryen med glede tildeler årets fagpris til skaperne av ”Mistenkt”.
VINNER: "The smoking trash"
Vinnerne av årets miljøfilm viser en stor forståelse for
klimaspørsmålet og svarer godt på problemstillingen. På en positiv
måte motiverer de folk til å ta bedre vare på miljøet og dekker
områder som kildesortering, panting og forsøpling. I stedet for å
skremme folk til å tenke på miljøet, inspirerer de oss til å ønske å
gjøre en innsats. Dette er noe vi i juryen applauderer og som er helt
i Iris-ånd.
Vi vil også påpeke at vi ser det er lagt ned mye arbeid i prosessen.
Vinnerne viser god filmteknisk innsikt og har brukt tid på både lyd,
innspilling og klipp. De har vært på mange forskjellige locations og
er kreativ i bruken av bilder.

Folkets pris

VINNER: "Glunten"

Vandreprisen

Skolen som vinner filmfestens vandrepris i 2017 har til tross for sin
størrelse gjort seg bemerket i flere sjangre i kveld. Skolens bidrag
er et bevis på at lærere og elever har gjort en solid jobb i
forberedelsene og gjennomføringen av årets prosjekt. Her satses
det på fortellerglede og film.

Straumen skole

FilmfestOrama
Filmfest Salten har i år også samarbeidet med Nordland Fylkeskommune og Unge stormen om
FilmfestOrama i Stormen Bibliotek -og litteraturhus. Ønsket var å gi elevene, som var samlet til
Filmfest, et utvidet tilbud. På FilmfestOrama fikk elevene se filmfestbidragene. De fikk møte
bildeprodusent Helge Breistein som fortalte om sin rolle i filmproduksjon og Thea Danielsen Fjørtoft,
som viste sin forestilling Superwoman - om det å være stuntkvinne. Tvibit fra Tromsø var også der
for å demonstrerte bruk av nye medier i film med blant annet VR-briller.

Samarbeidspartnere
Filmfest Salten er avhengig av gode samarbeidspartnere for å kunne gjennomføres. Vi takker for
støtten fra:
Nordland fylkeskommune
IRIS Salten
Bodø kommune
Nordnorsk Filmsenter

Presseklipp

Avisa Nordland 25.04.17

Avisa Nordland 27.04.17

Saltenposten 27.04.17

Samarbeidspartnere:

Arrangører:

