Prosjektrapport
Filmfest Salten 2021 – 2022

Per Sundnes og Ida Pinnerød under prisutdelingen i Svømmehallen Scene.

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, DKS Bodø og DKS Nordland.

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
Nytt av året er at partene (DKS Nordland, Bodø Kulturskole/DKS Bodø og Salten Kultursamarbeid
har inngått en bindende samarbeidsavtale som forsterker samarbeidet frem t.o.m. 2025. Avtalen
skissere arbeidsfordeling og ansvar, og skal ivareta utvikling av Filmfesten som et helhetlig
årsprosjekt fra verksted til prisutdeling for hele Salten. Det er opprettet en ny arbeidsgruppe mellom
partene, hvor også Bodø Filmfestival har vært invitert inn for å samarbeide rundt dagsprogrammet
på selve prisutdelingsdagen.

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 «Åpne øynene dine»

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

Elevkurs Filmfest Salten
Etter enighet mellom DKS Bodø og DKS Nordland arrangerte Bodø DKS filmkurs for elevene i alle
kommunene. Filmkursene ble gjennomført i tidsrommet september 2021 og februar 2022. DKS
Bodø hadde leid inn Filmhjelp.no til å ha kurs for elevene. Alle kurs ble gjennomført digitalt med
gode tilbakemeldinger. Kursperioden ble noe lang og for tett opp mot frist for innlevering. Det som
resulterte i at enkelte skoler fikk utsatt frist.
Filmlærerne på hver enkelt skole fulgte opp kursene ved å veilede elevene i filmproduksjon.
Elevene produserte så filmer fra idé til ferdig produkt.

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 42
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 Terje
Alvestad (Hunstad ungdomsskole). 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
digitalt stemmegivning. Vinnerne av folkets pris mottok 5 000 kroner.

Dagsprogram i samarbeid med Bodø filmfestival
Et nytt samarbeid med Bodø Filmfestival sørget for at elevene kunne delta på flere aktiviteter på
formiddagen. Både Stormen Bibliotek, Fram Kino og Beddingen kulturhus ble brukt som lokasjoner.
Alle de 802 elevene sirkulerte mellom stasjonen og kunne delta på blant annet;
•

Fram Kino – visning av Rådebank og samtale med skuespiller/regissør.

•

Stormen Bibliotek – Foredrag om digitale virkemidler og effekter i film.

•

Beddingen Kulturhus – visning av filmfestfilmer og VR-stasjoner.

Både DKS Nordland, DKS Bodø og Salten Kultursamarbeid samarbeidet om vakthold og rullering
mellom stasjonene. Samarbeidet med Bodø Filmfestival beriker Filmfesten og sørger for at elevene
fikk en fullpakket dag med filmfaglig-inspirasjon. Når vi inviterer så mange ungdommer til Bodø er
det godt å kunne ivareta dem også på formiddagen.

VR-stasjoner på Beddingen Kulturhus

Foredrag på Stormen Bibliotek

Prisutdeling - Lokalitet og ungdomsmedvirkning
Hvert år premieres vinnerne under filmfest gallaen i Bodø. Årets galla ble gjennomført den 27. april
på Svømmehallen Scene. En ny arena i Bodø med fokus på ungdomskultur og medvirkning, og en
ny arena for Filmfesten. Planleggingen og avviklingen av prisutdelingen ble gjennomført av
produsent Øyvind Johan Olsen, som hadde med seg en stab på 5 ungdommer. De gjorde en
fantastisk ryddig og profesjonell jobb, og bidro med nye unge perspektiver til prisutdelingen som
driver prosjektet godt inn i fremtiden.

Tidligere år har Filmfest Salten vært gjennomført i Bodø Spektrum og digital gjennomføring på
Sinus, i Stormen konserthus under pandemirestriksjoner. I år ble filmfesten lagt til Svømmehallen
Scene pga. økonomiske rammer, men også med et ønske om å utvikle og utforske formatet Filmfest
Salten har hatt igjennom 17 år.
Den største forandringen fra tidligere år var at det ble gjennomført med stående publikum. Noe som
i seg selv skaper mer dynamikk og interaksjon mellom elevene, men det har også med seg mer
støy. Formatet var tilpasset et stående publikum, men allikevel ble det utfordrende å tilrettelegge for
ønsket fokus under filmvisningene. Skal Svømmehallen Scene benyttes ved flere anledninger til
Filmfest Salten må det gjøres ytterligere tilpasninger på formatet og håndtering av publikum. DKS
Nordland og DKS Bodø har gjennomført evaluering med flere skoler for å hente inn ungdommenes
tilbakemeldinger og tanker rundt arrangementet som tas med i det videre arbeidet.
Videregående skole som observatører
I år hadde vi besøk av elever ved barne- og ungdomsarbeiderklassen ved Bodø videregående.
Elevene har som en del av undervisningen å planlegge aktiviteter for ungdommer, og Filmfest
Salten er derfor et godt arrangement som elevene kan ha utbytte av å engasjere seg i. Totalt 8
elever var observatører under prisutdelingen.

Festklare unge filmskapere

Prisutdeling – Innhold og priser
I kjent filmfest stil hadde vi kulturelle innslag både fra lokale og nasjonale artister, og prominente
prisutdelere også til årets show. Prisutdelerne som gjorde stas på ungdommene var:
•
•
•
•
•
•
•

Henrik Dagfinnrud (Bodø 2024)
Oskar Yazan Mellemsether (Svømmehallen Kulturfabrikk)
Ida Pinnerød (Salten regionråd og Bodø kommune)
Michael Bauman (Bodø Filmklubb)
Jesper Matheo Hansen (Skuespiller og Filmfest-deltaker)
Bjørn Ove Moum (IRIS)
Steinar Pleim Johansen (Salten Kultursamarbeid)

Jesper Matheo Hansen

Det var kulturelle innslag fra den lokale artisten PREBS og den fremadstormende pop-kometen
Jonathan Floyd. Produsent Øyvind Johan Olsen hadde med sin ung-stab sydd sammen en god
prisutdeling med ryddig kjøreplan og god veksling mellom priser, underholdning og filmvisinger.
Årets konferansier var Håvard Lilleheie. Nytt av året ble det servert popcorn til alle elevene ved
inngangspartiet. Svømmehallen Scene kan sikkert enda rapportere om popcorn i korridorene.

Spent stemning før elevene kommer

IRIS inviterte vinnerne av miljøprisen til IRIS sitt anlegg på Vikan.

Ærespris til Per Sundes
Etter mange år som filmfest-ambassadør ble Per Sundes takket av som konferansier. Sundes har
bidratt til å løfte prisutdelingen i hele 17 år, og har desidert lengst fartstid i filmfestens tjeneste. Han
har fungert som inspirator, idemaker, mentor og ikke minst som konferansier. Filmfesten har ikke
vært den samme uten, og det ble en egen seanse med Saltens ordførere på scenen. Per var til
stede under hele prisutdelingen og mottok tale og en oppmerksomhet av Ida Pinnerød.

Per Sundnes entrer scenen

Saltenbaserte artisten PREBS

Evaluering
Etter prisutdelingen ble alle skoler gitt muligheten til å gi tilbakemeldinger. DKS gjennomførte også
besøk på skoler i Fauske og Bodø. Svømmehallen Scene og arbeidsgruppen har gjennomført
evaluering, og det ble mye å diskutere da Filmfesten for første gang beveger seg ut av sitt kjente
lokale og format. Tilbakemeldingene fra elevene viser at de setter pris på dagsprogrammet, og
trekker frem særlig Fram Kino og Litteratursalen som interessante stasjoner. De fleste mente
prisutdelingsshowet i Svømmehallen fungerte godt, og mange trakk frem at det var veldig stas og
endelig kunne møtes fysisk etter pandemirestriksjonene. Utfordringen med stående publikum var vi
klar over, og det har også vært negative tilbakemeldinger på støy fra salen.
Erfaringene og tilbakemeldingene som gjelder sittende versus stående publikum blir sentral i de
kommende filmfestene.
For første gang er ungdommer hovedkreftene i både planlegging og gjennomføring av
arrangementet, dette gir nye perspektiver og vil bidra til en mer «levende» filmfest. Arbeidsgruppen
ønsker å videreutvikle medvirkningen i flere ledd i Filmfest Salten.

Prisvinnere 2022
KATEGORI
FIKSJON

DOKUMENTAR

ANIMASJON

BESTE
KVINNELIGE
SKUESPILLER

NOMINERTE

VINNERE

Hos helsesøster
En koffert
Det går fint
2MUCHFAME
08.42

08.42
Lars Fossgård, Kristine
Monsen
Marcus Markussen
Marius Henriksen

Da ungdomstida ble satt på vent
Odda: Min historie
Sulis Thes Little Movie

Da ungdomstida ble
satt på vent
Jesper Hansen Tomine
Fossen
Erika Aamodt
Vilde Skoglund
Elias Jakobsen Emma
Hanssen
I hodet mitt
Hannah Rudi
Sofie Stien,
Anette Korneliussen,
Ida Emilie Hagen

Between two worlds
I hodet mitt
Stopp
The Costume
Ida Nikoline Berg "Kjendisprat"

Ida Nikoline Berg
"Kjendisprat"

Martine Alstad-Peeters og Hedda Marie
Braastad "Dæven steike den utroskapen"
Hanna Eriksen "2MUCHFAME"

JURYENS
FAGPRIS

Isak Pedersen og Ludvik Almli-Solheim "Jakt"
Dæven steike den utroskapen

MILJØPRISEN

Livets utvikling i en søppelfylt verden
Plastens hevn
Åpne øynene dine
Miljøet (Bønne Boysa ft. Gæbberen)

FOLKETS PRIS

Avstemming

Dæven steike den
utroskapen
Martine Alstad-Peeters
Hedda Marie Braastad
Erle Ribe
Tobias Rønmo
Sarah Soelberg
Åpne øynene dine
Sunniva Værnes
Jorunn Tjore
Diana Berchik
Ola Bøckmann Leithe
Jakten på Dr. Sheik
Christian Schau-Hansen
Lukas Aasen
Mucaad Sheikh Hassan

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 uken før showet ble det presentert
en informasjonsfilm fra produsent Øyvind og Svømmehallen Scene, denne ble sendt ut til alle
skoler.
I forkant av prisutdelingen ble det et par redaksjonelle saker knyttet til ungdomsmedvirkning og ny
intern samarbeidsavtale. Æresgjest Per Sundes som ble takket av etter mange år i tjeneste ble
også en flott nyhetssak.

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

Samarbeidspartnere:

Arrangører:

