Prosjektrapport
Filmfest Salten 2019 - 2020

Jens Petter Hauge og Patrick Berg i dialog med Per Sundnes under innspillingen i Stormen.
Foto: Katrin Torsteinsen

Innledning

Filmfest Salten startet som et prosjekt i Bodø kommune i 2005, 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. Filmfest Salten er i
dag et samarbeidsprosjekt i regi av Salten Kultursamarbeid og DKS Bodø.

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

Det praktiske arbeidet har i år vært fordelt i arbeidsgruppen bestående av Gard Figenschou Eriksen
fra DKS Bodø og Hege Næss Klette fra Salten Kultursamarbeid. Høsten 2019 gikk arbeidsgruppen
fra 4 til 2 personer. Vi har derfor jobbet mye for å etablere nye samarbeid som kan være med å
sikre videre drift. I den forbindelse ble det inngått avtale med Stormen som ny arena og Bodø
videregående skole som skulle ha en vertskapsrolle under arrangementet. Katrin Torsteinsen bidro
som frivillig med å ta bilder under innspillingen og klippe årets show.

Miljøperspektiv

Bærekraft er viktig for Filmfest Salten og vi ønsker å ha et miljøperspektiv i prosjektet. Vi er derfor
glade for å ha et nært samarbeid med IRIS Salten, som også deler ut sin egen pris for beste
miljøfilm under gallaen.

Sondre K. Jensen, Lukas B. Johansen og Isak Myhre Fleines vant årets miljøpris for filmen Ren søppel.

Organisering

Filmfest Salten er et tilbud for alle 10. trinns elever i Salten. Fra og med høsten 2019 var Filmfest
Salten gallaen ikke lenger en del av DKS Nordlands offisielle program. DKS Nordland er allikevel en

viktig samarbeidspartner for prosjektet ettersom de arrangerer filmkurs for skolene i regionen. Bodø
kommune gjennomfører fortsatt hele filmfesten som et DKS prosjekt. Filmfesten arrangeres som et
samarbeidsprosjekt mellom DKS Bodø, Salten kultursamarbeid og kommunene Beiarn, Bodø,
Gildeskål, Hamarøy, Fauske, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.
Elevkurs Filmfest Salten
I september og oktober 2019 ble det arrangert filmkurs for alle 10. trinns elevene i Salten i regi av
Den kulturelle skolesekken. DKS Bodø arrangerte kurs for Bodø skolene. Henrik Koppen var
instruktør på kursene i Bodø. DKS Nordland arrangerte kurs for 10. trinns elevene i resten av
Salten. Tord Theodor Olsen og Andreas Altermark var instruktører på disse kursene.
Filmlærerne på hver enkelt skole fulgte opp kursene ved å veilede elevene i filmproduksjon.
Elevene produserte så 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 begynner å bli noe slitt, men lånes fortsatt ut til skolene etter
behov.
Juryarbeid
I februar kåret hver skole sine beste filmer i de ulike kategoriene og sendte vinnerfilmene til
juryering. Maks 6 filmer ble sendt inn pr. skole. Det ble totalt laget rundt 250 filmer. Av disse ble 47
med i konkurransen om å vinne priser under årets galla.
Juryen har i år bestått av Tone Furøyen (Fram Kino), Michael Baumann (Bodø Filmklubb) og Tord
Theodor Olsen (Rabalder produksjon). Iris Salten kåret vinner i Miljø kategorien. Vinnerne av beste
miljøfilm mottok 10 000 kroner av Iris Salten.
Alle nominerte filmer var med å konkurrere om Folkets pris. I år samarbeidet vi med Avisa Nordland
om avstemmingen av prisen. Vinnerne av folkets pris mottok 5 000 kroner.

Filmgalla og prisutdeling
Hvert år premieres vinnerne under filmfest gallaen i Bodø. Årets galla var planlagt gjennomført den
22. april i Stormen. Koronapandemien gjorde at vi dessverre måtte avlyse arrangement. For oss var
det viktig å hedre arbeidet de rundt 900 elevene hadde lagt ned i årets filmer. Det ble derfor
besluttet å lage en strømmet versjon av årets galla. Den 26. mai var det klart for innspilling på Sinus
i Stormen. Den ferdige versjonen ble direkte strømmet for elevene via YouTube den 10. juni.
Elevene fulgte med på strømmingen i egen kommune. Mange av skolene hadde laget flotte
fellesarrangement for anledningen, hvor elvene hadde pyntet seg i sin fineste stas. Evalueringen
etter årets filmfest viser at de skolene som hadde gjort litt ekstra rundt showet hadde den beste
opplevelsen. Ut fra antall visninger anslår vi at rundt 900 personer så showet direkte. Showet var
også tilgjengelig på nett en uke etter direkte strømmingen.
I kjent filmfest stil hadde vi invitert prominente prisutdelere også til årets show. Blant prisutdelerne
som gjorde stas på ungdommene var:

Klar til fest på Røsvik skole i Sørfold.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ida Pinnerød, leder i Salten regionråd og ordfører i Bodø.
Kirsti Saxi, fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland.
Rick Kirkham, fra Netflix serien Tiger king.
Halvdan Sivertsen og Emile Thømt, artister.
Gunnar Solberg Hagen, journalist og regissør.
Patrick Berg og Jens Petter Hauge, fra Bodø Glimt.
Michael Baumann, jurymedlem og leder i Bodø Filmklubb.
Leif Magne Hjelseng, administrerende direktør i Iris Salten.

Showet ble startet med video hilsen fra alle ordførerne i Salten. Kultur og likestillingsminister Abid
Raja ønsket også velkommen i egen video. Det var kulturelle innslag av guttene fra Regnvær,
Emilie Thømt og Bendik. Tidligere filmfest general Alice Sivertsen tok også turen innom studio for et
historisk tilbakeblikk sammen med Hege Næss Klette. På grunn av den pågående korona
situasjonen var det ingen gjester i salen. Per Sundnes var programleder.

Elevene bak «En dag med Guttorm» mottok pris for beste fiksjon og beste mannlige skuespiller på rådhuset i Meløy.

Etter strømmingen arrangerte ordførerne prisutdeling for vinnerne i egen kommune. Elevene fra
Ørnes ungdomsskole ble invitert til prisutdeling på rådhuset i Meløy. På Fauske foregikk utdelingen
under 10. klassingenes avslutning på Valnesfjord skole. Og i Bodø fikk elvene prisene sine i
anledningen åpningen av Solparken. IRIS inviterte vinnerne av miljøprisen til IRIS sitt anlegg på
Vikan.

Stemningsrapporter fra skolene i regionen.

Prisvinnere 2020
Animasjon:

NOMINERT
«Heisen»
«Rød liste»

VINNER: «Rød liste»
Årets beste animasjonsfilm tar opp et aktuelt tema som
engasjerer mange ungdommer. Filmskaperne klarer å
balansere informasjon og humor i sin film. Mange fine detaljer
holder tilskuerens oppmerksomhet. Det krever mye
planlegging og utholdenhet å lage animasjonsfilm. Juryen
mener at årets vinnere lyktes godt i dette og leverer et godt
resultat på alle områder.

Dokumentar:

NOMINERT:

VINNER: «Alltid en utvei»

«Alltid en utvei»

«Verdens beste jobb»

Årets beste dokumentar fronter et vanskelig, men svært viktig
tema. Det er en sterk personlig historie som fortelles, noe som
krever stor tillitt mellom protagonisten og filmskaperne. Den
ferdige filmen balanserer alt dette på veldig overbevisende
måte. I tillegg til det gode grepet om innholdet ønsker juryen å
fremheve at filmen holder et høyt teknisk nivå. Foto, lyd og
klippingen står i full stil med ambisjonsnivået.

NOMINERT:

VINNER: «En dag med Guttorm»

«En dag med Guttorm»

Komedie er en vanskelig sjanger. Det er ikke nok med en artig
idé. Nei, her trenger man et godt manus, gode skuespillere og
talent for å sy alt sammen i klippingen. Årets vinnerfilm treffer
planken på alle områder. Filmskaperne tar utgangspunkt i
skolehverdagen og overbeviser med sine observasjoner og den
akkurat passe karikerte hovedfiguren. Juryen har kost seg og
gratulerer!

«Henrettelsen på
Ljønesøya»
«Troy»

Fiksjon:

«Drømmen om Narnia»
«Fest»
«Jack the Slipper»
«Paradise on the Beach»
«Prestasjon»
«Woah»
Beste
mannlige
skuespiller

NOMINERT:

VINNER: Jørgen, «En dag med Guttorm»

Jørgen,

Det å spille hovedrollen i en komedie er en vanskelig oppgave.
Skuespilleren må holde seg i karakteren sin i hver scene. Det er
ikke nok å bare levere teksten sin. Måten teksten formidles
gjennom ord og skuespill, timingen, er det som avgjør om
komedien treffer. Årets beste mannlige skuespiller overbeviser
stort på alle områder. Han omfavner og fyller sin nok så
tilspissede rollefigur på en fortreffelig måte og bidrar i stor
grad til at filmen fungerer så bra den gjør.

«En dag med Guttorm»
Eirik Kristiansen,
«Woah»
Andreas Wold Gleinsvåg,
«Drømmen om Narnia»
Lukas B. Johansen,
«Ren søppel»
Beste
kvinnelige
skuespiller

NOMINERT:

VINNER: Sofie Østbø, «Festen»

Ronja Silberg,
«Prestasjon»

Årets beste kvinnelige skuespiller har hovedrollen i en intens
film som begynner med en hyggelig fest og slutter i stor indre
dramatikk. At filmens budskap treffer så godt er i stor grad
takket være hennes gode skuespill. Skuespilleren har heller
ingen dialog å støtte seg til. Hennes innlevelse i rollen og
tilstedeværelse alene gjør at filmens slutt treffer tilskueren
som en knyttneve i mellomgulvet.

Sofie Østbo,
«Festen»
Thilde, «Øyne på meg»
Linnea, «Slett det»

Filmteknisk:

VINNER: «Ren søppel»
Juryen ønsker å hedre en film som allerede i anslaget viser et
teknisk nivå som hever den over de fleste av konkurrentene.
Lyd, foto og klipp er av imponerende kvalitet. Gjennomtenkte
kamerabevegelser, poengtert bruk av lyd og en montasje som
gir filmen en god flyt, vitner om en ung filmskaper som har
talent for filmens virkemidler. Et stort talent, vil juryen si, og
håper at vår prisvinner fortsetter å leke seg med filmmediet i
årene fremover.

Beste idé:

NOMINERT:

VINNER: «En mokumentar»

«Woah»

«En dag med Guttorm»

De beste ideene ligger så ofte nærmere en man tror. Å ta
utgangspunkt i livet i en skoleklasse for eksempel, når man skal
lage film som et skoleprosjekt. Filmskaperne treffer veldig godt
i sin beskrivelse av arketypene du finner i en skoleklasse. Ikke
bare den egne, men skoleklasser i hele Norge og i alle land.
Rett og slett en knakende god idé!

NOMINERT:

VINNER: «Ren søppel»

«Spis opp maten»

Vinneren av årets miljøfilm setter fokus på et globalt problem.
Med et fint oppbygd manus, fine effekter, gode skuespiller
prestasjoner og en original vri på handlingen, klarer filmen å få
fram flere sider med forsøpling og overforbruk.

«Heisen»
«En mokumentar»

Miljøprisen:

«Sum Nyheter»
«Ren søppel»

Folkets pris:

VINNER:
«Troy»

Media og kommunikasjon
Årets kåring av Folkets pris foregikk i samarbeid med Avisa Nordland (AN). Dette for å skape
oppmerksomhet rundt Filmfesten og den gode innsatsen ungdommene hadde lagt ned.
Samarbeidet sparte oss også for utgifter knyttet til SMS avstemming. Vi fikk noe kritikk fordi AN la
avstemmingen ut som pluss sak. De som ikke hadde abonnement kunne kjøpe et
prøvemedlemskap til 5 kroner for 5 uker. Det ga hele familien anledning til å stemme. Vi skulle
gjerne tilbudt denne tjenesten gratis. Det er imidlertid ikke helt uvanlig at stemmegivning medfører
kostnader for den som stemmer. Avisa Nordland valgte å gjøre saken tilgjengelig for alle siste
dagen av avstemmingen. Vi er tilfredse med at AN satte opp denne tjenesten for oss- og
ungdommene i en hardt prøvet mediehverdag. Avisa bidro også med fint innslag under showet hvor
de kunngjorde årets vinner og en egen artikkel om prisvinnerne.
Saltenposten hadde omtale av prisutdelingen på Valnesfjord skole. De lokale prisutdelingene var
også omtalt på kommunenes Facebook sider.

I ukene før showet hadde vi daglige teaser-filmer på Facebook med hilsen fra prisutdelerne. På
selve show-dagen fikk vi med oss Tilde og Andrea fra Rønvik skole på NRK Nordlands
morgensending. Det ble en artig morgenstund.

Back-stage bilder fra produksjonsdagen. Foto: Katrin Torsteinsen

Samarbeidspartnere

Filmfest Salten er hvert år avhengig av gode samarbeidspartnere for å kunne gjennomføres. Vi
takker for samarbeidet med kommunene i Salten, Nordland fylkeskommune, Avisa Nordland og den
økonomiske støtten fra IRIS Salten i forbindelse med årets filmfest.

Samarbeidspartnere:

Arrangører:

