Prosjektrapport
Filmfest Salten 2020 – 2021

Per Sundnes og Ida Pinnerød 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
Salten Kultursamarbeids etablering 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
(Bodø kulturskole), Charlotte E Jakobsen (DKS Bodø) og Hege Næss Klette (Salten
Kultursamarbeid). De siste årene har filmfestens forutsetninger endret seg drastisk. Høsten 2019
gikk arbeidsgruppen fra 4 til 2 personer. I februar var Gards vikariat som DKS koordinator over.
Etter den tid har han, gjennom sin stilling i Bodø kulturskole, vært tilknyttet prosjektet i 10 %. Det er
avgjørende at vi får på plass nye samarbeid for å sikre videre drift.

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 er fast bidragsyter og deler ut sin egen pris
for beste miljøfilm under gallaen.

Administrerende direktør i IRIS Salten, Bjørn Ove Moum, deler ut prisen for årets miljøfilm «Plasta Bolognese»

Organisering
Filmfest Salten er et tilbud for alle 10. trinns elever i Salten. Filmfesten arrangeres som et
samarbeidsprosjekt mellom DKS Bodø, Salten kultursamarbeid og kommunene Beiarn, Bodø,
Gildeskål, Hamarøy, Fauske, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. DKS Bodø har
prosjektleder ansvaret og Salten kultursamarbeid er eier- og økonomisk ansvarlig. Som følge av
bemanningssituasjonen i Bodø kulturskole har Salten kultursamarbeid hatt et utvidet ansvar de siste
årene.

Elevkurs Filmfest Salten
DKS Bodø arrangerte filmkurs for elevene i Bodø kommune og DKS Nordland arrangerte for
skolene i regionen. Filmkursene ble gjennomført i måneskiftet september og oktober. DKS Bodø
hadde leid inn Filmhjelp.no til å ha kurs for Bodø elevene. DKS Nordland benyttet både filmskaper
Tord Teodor Olsen og Filmhjelp.no til sine kurs i resten av Salten.
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 lånte tidligere ut filmskaperutstyr til skolene som ønsket det. Da utstyret nå er utdatert,
ordningen er ressurskrevende og den teknologiske utviklingen gjør utlån av utstyr overflødig, er
denne ordningen nå avskaffet.

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 48
med i konkurransen om å vinne priser under årets galla.
Juryen har i år bestått av Tone Furøyen (Fram Kino), Michael Baumann (Bodø Filmklubb), Tord
Theodor Olsen (Rabalder produksjon) og Andreas Altermark (Filmhjelp.no). 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. Vinneren ble kåret digitalt ved hjelp av
Google skjema. Vi mottok rundt 1100 unike stemmer. I år samarbeidet vi med NRK Nordland som
fikk en av sine nyhetsankere til å annonsere vinnerfilmen. 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
13. 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. Showet ble spilt inn på Sinus, i Stormen
konserthus, den 26. mai. Charles Ellingsen var ansvarlig fra Stormen og klippet showet.
Den ferdige versjonen ble direkte strømmet for elevene via YouTube den 15. juni. Alle 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.

Klar til fest på Røsvik skole i Sørfold.

Showet ble startet med video hilsen fra alle ordførerne i Salten. I kjent filmfest stil hadde vi invitert
prominente prisutdelere også til årets show. Blant prisutdelerne som gjorde stas på ungdommene
var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charlotte Nyheim (Bodø 2024)
Cathrine Persson (Bodø filmfestival)
Rick Kirkham (Tigerking)
Ida Pinnerød (Salten regionråd og Bodø kommune)
Jurymedlemmene Tone Furøyen (Fram kino) og Michael Bauman (Bodø Filmklubb)
Marvico (Artist og produsent)
Bjørn Ove Moum (IRIS)
Tidligere prisvinner Sondre K. Jensen
Kristin Isaksen (NRK Nordland)

Det var kulturelle innslag fra blant annet Pias ballattstudio, Kai Rolandsen-Vikedal, Astrid
Thommesen, Marvico og bandet Innestæmme. Publikum kunne også glede seg over Sondre
Justads nye musikkvideo «Sorry», hvor den unge lovde artisten Musti også var med. På grunn av
den pågående korona situasjonen var det ingen gjester i salen. Per Sundnes var som vanlig
programleder.

Etter strømmingen arrangerte ordførerne prisutdeling for vinnerne i egen kommune. Varaordfører
Mette Bjørnvik i Meløy besøkte Enga skole for å dele ut prisen for beste mannlige skuespiller til
Sinan Özdemir fra filmen «Vlogg». Ordfører i Fauske, Marlen Rendal, tok turen til Valnesfjord
flerbrukshall da 10. klassingene var samlet til avslutningsfest. IRIS inviterte vinnerne av miljøprisen
til IRIS sitt anlegg på Vikan.

Ordfører i Fauske, Marlen Rendal delte ut «Juryens fagpris» til elevene bak filmen «På frifot».

Varaordfører Mette Bjørnvik i Meløy delte ut prisen for beste mannlige skuespiller til Sinan Özdemir i filmen «Vlogg».

Evaluering
Etter showet ble skolene ble bedt om å gi tilbakemelding via Google skjema. Det kom
tilbakemeldinger fra kommunene Bodø, Fauske, Gildeskål, Saltdal og Sørfold. Tilbakemeldingene
var veldig gode. Fin livestream med bra lengde og lite dødtid. – Kort oppsummert; teknisk, visuelt,
kreativt, fortellermessig meget bra, sa lærer Heidi Skogstad Hansen fra Bodø i et Facebook innlegg
hvor Per Sundnes var tagget. Vi fikk innspill om at utdelingen av fiksjonsprisen kunne komme
senere ettersom det er flest nominerte i denne kategorien. Rundt 85% av de spurte ønsker seg
fysisk galla i Bodø fremover. Bare 15 % av tilbakemeldingene kom fra Bodø.
Artig at Filmfest Salten har gitt inspirasjon til oppstart av Filmfest Lofoten for skolene i Vest Lofoten.

Stemningsrapporter fra skolene i regionen.

Prisvinnere 2021
KATEGORI

NOMINERTE

VINNERE

FIKSJON

På frifot
Alt er lov i krig og kjærlighet
Dagen da alle forsvant
Ophelia
Nervepirrende
Madass
Vlogg
Bak fasaden

Dagen da alle forsvant:
Amalie Nygård Henriksen
Malene Logounova
Tilde Stoltenberg

DOKUMENTAR

Leite
koffer må vi ha det sånn
Størst av alt er kjærligheten

Størst av alt er Kjærligheten:
Preben Johannes Vorren
Georgsen
Sina Jørgensen
Wahab Mohamad Alhusain
Ida Kristine Kristensen Hauge
Lea Haase

ANIMASJON

Story of my life
Spøkelse på loftet
Black lives matter
Rhinestone eyes

Black lives matter:
Nora Arntsen

BESTE
KVINNELIGE
SKUESPILLER

Amalie Nygård Henriksen,
Dagen da alle forvant
Marte Knutsdotter Berre,
Alt er lov i krig og kjærlighet
Berit-Pernille Mathisen, Dødsgravid

Amalie Nygård Henriksen
«Dagen da alle forsvant»

Sinan Özdemir , Vlogg
Benjamin Solbakk, På frifot
Sivert Gustavsen-Kvarum, Nervepirrende

Sinan Õzdenir
«Vlogg»

Bak fasaden

Bak fasaden:
Johann Elstad
Johanne Kristensen
Maria Jentoft
Ida Viktoria Trondsen
Sofie Viktoria Lorentzen
Ola Bøckmann Leithe

På frifot

På frifot:
Benjamin Solbakk
Aron Hansen
Leandra Nymark
Inger Lise Olsen

BESTE MANNLIGE
SKUESPILLER
BESTE FOTO OG
ØYEBLIKK

JURYENS
FAGPRIS

Håkon Haugen
Franciska Paulsen
Tian Solstad
MILJØPRISEN

Snø mellom tærne
Plasta Bolognese
Dyrene redder verden litt

Plasta Bolognese:
Amalie Andersson
Jonas Andreasson
Asbjørn Johansen
PhillipMentzoni
Nora Stien

FOLKETS PRIS

Avstemming

Størst av alt er Kjærligheten:
Preben Johannes Vorren
Georgsen
Sina Jørgensen
Wahab Mohamad Alhusain
Ida Kristine Kristensen Hauge
Lea Haase

Back-stage bilder fra produksjonsdagen. Foto: Katrin Torsteinsen

Media og kommunikasjon
Formell kommunikasjon ble sendt på mail til skolenes filmkontakter. Annen kommunikasjon om
prosjektet ble lagt ut på Facebook og Filmfest Saltens nettsider. I ukene før showet hadde vi daglige
teaser-filmer på Facebook med hilsen fra prisutdelerne.
NRK Nordland bidro med et fint nyhetsinnslag under showet hvor de kunngjorde årets vinner.
Etter arrangementet hadde Saltenposten omtale av prisutdelingen på Valnesfjord skole. De lokale
prisutdelingene var også omtalt på kommunenes nett- og Facebook sider.

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

Samarbeidspartnere:

Arrangører:

