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Fra DyNamIkk 
tIL systematIkk

På mange måter er rogaland blitt en nasjonal manifesta-
sjon på filmproduksjon utenfor Oslo. selv om mange 
peker på mongoland som opphavet til stavangerbølgen 
er nok bildet mer nyansert. Den svenske sosiologen erik 
H. eriksson mener blant annet om måten andre ser på 
oss stemmer overens med egen oppfatning, da har du en 
definert identitet. selv om det gjelder enkeltmennesket, er 
nok regional identitet mye av det samme. Og stavanger-
bølgen er selvsagt mer enn én film. stavangerbølgen er 
nærmest en udefinerbar kraft som har beveget seg langt 
utenfor fylket.

• • •

La oss starte med dialekten. Den kjenner alle 

igjen. Muligens en fra Vestfold ikke skiller like 

godt mellom Sandnes og Stavangerdialekt som vi 

gjør. Men de kjenner igjen Rogalandlyden. Og her 

har fylket fostret mange flotte skuespillere som 

Silje Salomonsen, Pia Tjelta, Ellen Dorrit Pettersen, 

Kristoffer Joner, Pål Sverre Hagen, Rolf Kristian 

Larsen, Jørgen Langhelle og flere til. Alle sammen 

bærer frem lyden av Rogaland. Og det skulle ikke 

forundre meg om flere av disse har vært innom 

Barne & Ungdomsteateret ved Rogaland teater. I 

over femti år har det vært drift i det som nærmest 

fremstår som en skuespillerfabrikk!

 

Bak kamera finner vi blant annet regissørene Pål 

Jackman, Stian Kristiansen, Tore Rygh og Arild 

Østin Ommundsen. Alle har på sitt vis fortalt sine 

historier knyttet til Rogaland, historier som har 

berørt lang utover både fylkes- og landegrenser. 

Og de løser nærmest uløselige oppgaver. De får 

oss som publikum til å gråte, le, hate og sørge 

over venner vi aldri har hatt. Vi kjenner smerten 

til Jarle Orheim, den skranglete kjærligheten til 

Eivind i Jernanger, den naive gleden til Jan-Ove 

Toft og  maktesløsheten til Jenny i Eventyrland.

Maktesløshet skildres også i dokumentarer. Den 

sterkes overgrep over den svake, kampen for 

rettigheter og rettferdighet, rett og urett. Eller 

de små hverdagshistoriene som blir så store fordi 

de klarer å formidle noe ekte. Dokumentarer har 

hatt en rivende utvikling. I dag er det ikke uvanlig 

å la grensene mellom fiksjon og dokumentar 

flyte ut, mens det for få år siden var vanligst 

med klassiske observasjonelle dokumentarer. På 

mange måter har også dokumentarer inntatt 

underholdningsarenaen. Rogaland har sine sterke 

stemmer som Karl Johan Paulsen, Vigdis Nielsen, 

Zaradasht Ahmed, Odveig Klyve og på topp av laget 

finner vi Bjarte M. Tveit og Torstein Grude fra Piraya 

Film som holder høy internasjonal klasse. Det er ingen 

tvil om at våre dokumentarister også bidrar sterkt til 

Stavangerbølgen.

Mange hevder at kortfilmen er springbrettet til langfilm. 

Og i så måte har kortfilmen gjort nytte i Rogaland. Men 

i tillegg til å være en øvelse så er selvsagt kortfilmen 

et selvstendig format med egne kvaliteter. Det finns 

mange små uutforskede universer som kun er mulige 

å formidle i det korte formatet. Både fiksjon og fakta. 

300 sekunder (Indie film) og Baby Facebook (Piraya film) 

er eksempel på korte dokumentarer som allikevel evner 

å fortelle store historier. Og fiksjonsuniverset er full av 

slike eksempler. Lokalt har vi profilerte kortfilmregissører 

som Jakob Rørvik, Stian Einar Forgaard og Fredrik Hana. 

Når vi i tillegg har landets eneste rene kortfilmfestival på 

Sandnes (KORT), så burde alle filmskapere i Rogaland i 

det minste lage en kortfilm i året. Ikke for å øve, men for 

å formidle. Apropos festivaler, det er viktig å fremheve 

det gode samarbeidet vi har hatt gjennom flere år med 

både Den Norske Filmfestivalen i Haugesund og Kapittel 

i Stavanger. 

Avslutningsvis vil jeg se litt på oss selv. 

Det ble i løpet av 2011 stilt noen spørsmål til 

Filmkraft. Med stor kraft og i full offentlighet lurte 

enkelte på hvor pengene har tatt veien? Hvordan har 

beslutningsprosessene vært? Hvilke retningslinjer gjelder? 

Hvorfor sendes pengene ut av regionen? 

Denne årsrapporten som omhandler både 2011 og 2012 

svarer nok på noen av disse spørsmålene. Og jeg tror de 

fleste som arbeider med film i Rogaland har fått med seg 

den del av de store endringer hos oss i løpet av 2012. 

Det mest åpenbare er at vi fra 2012 spisser tilskuddene 

mer, det vil si større støttebeløp til færre prosjekter. Helt i 

tråd med ønskene fra bransjen selv. 

I tillegg har vi tatt en del indremedisinske grep som 

muligens ikke er like synlige for omverden på kort sikt. 

Dette er blant annet:

+  Flyttet regnskap inn i egen organisasjon og ansatt 

     administrasjonsleder

+  Skilt ut fondsvirksomheten i eget datterselskap 

     (Filmkraft Invest)

+  Utviklet nye retningslinjer til Filmkraft Rogaland

+  Utviklet nye tilskuddskontrakter til Filmkraft Rogaland

+  Utviklet nye tilskuddsbrev til Filmkraft Rogaland

+  Innført dokumentarkiv system for Filmkraft Rogaland

+  Innført postjournal for Filmkraft Rogaland

+  Gjennomført interne kurs i forvaltningsloven for 

     ansatte i Filmkraft Rogaland

+  Skilt ut fondsvirksomheten i eget datterselskap, 

     Filmkraft Invest

+  Utviklet nye retningslinjer til Filmkraft Invest

+  Utviklet nye tilskuddskontrakter til Filmkraft Invest

+  Utviklet nye tilskuddsbrev til Filmkraft Invest

+  Innført dokumentarkiv system for Filmkraft Invest

+  Innført postjournal for Filmkraft Invest

+  Kvalitetsikret prosessene for søknadsvurdering, 

     tildeling og forvaltning for begge selskapene som et 

     ledd i arbeidet med internt kvalitetssystem.

Om Filmkraft var et dynamisk selskap de første 

årene med et pragmatisk fokus på vekst og nytte for 

bransjen, så er selskapet nå inne i en fase med fokus 

på systematikk. Men det må være en balanse fordi 

for mye i begge retninger er usunt. Her har bransjen 

og filmarbeiderne en viktig oppgave. Nemlig å gi oss 

tilbakemeldinger. Ris og ros. Ønsker og behov. Råd og 

tips. Vi skal være et nyttig verktøy for bransjen. Billedlig 

sagt er vi i ferd med å gå fra å være skiftenøkkel til å bli 

et komplett sett med fastnøkler.

Det tror jeg er nødvendig for å sikre at Rogaland forblir 

et regionalt kraftsenter innen norsk film.

Jarle Bjørknes 

Daglig leder Filmkraft Rogaland

• • •
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I vedtektene til Filmkraft Rogaland heter det ”Selskapet skal 

arbeide for utvikling og finansiering av film og TV-produksjoner, 

samt utvikling av filmnæringen til å gi kontinuerlig virksomhet og økt 

verdiskapning i Rogaland samt alt som står i forbindelse med dette.”

Som regionalt filmsenter på statsbudsjettet har Filmkraft Rogaland 

et spesielt ansvar for å legge best mulig til rette for utvikling av de 

profesjonelle filmarbeiderne samt unge talenter i fylket. Dette var en 

av grunnideene bak selskapet ved oppstart i 2006, og har siden stått 

sentralt i alt vårt arbeid.

Filmkraft Rogaland skal bidra til at de kulturpolitiske målsetninger innen 

film innfris. Slik er det mulig å oppnå eierskap til resultatene i hele 

regionen både hos eiere og i bransjen. Filmkraft Rogaland skal gjennom 

ulike tiltak bidra til at bransjen som helhet stimuleres til en faglig og 

kunstnerisk utvikling. Filmkraft Rogaland skal også ha oversikt over de 

ressurser som bransjen rår over, både faglige, materielle, økonomiske 

og kunstneriske. 

Filmkraft Rogaland skal jobbe aktivt for å fremme og tilrettelegge for 

kontakter innen det europeiske produksjons- og finansieringsapparatet 

og er også medlem av både FilmReg og Cineregio.

Sentervirksomhetens hovedoppgaver:
+ Støtte til utvikling og produksjon av kortfilm

+ Støtte til utvikling og produksjon av dokumentarfilm

+ Filmsatsing mot unge talenter 

+ Filmtiltak for unge talenter

På de følgende sider har vi beskrevet hvilke prosjekter vi har arbeidet 

med for å gjennomføre vår leveranse i 2011 og 2012 innenfor 

sentervirksomheten til Filmkraft Rogaland.

sentervirksomhet

• • •

s e n t e r v i r k s o m h e t
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Filmkraft Rogaland har som filmsenter ansvar for å 

styrke kompetansen blant filmskapere i regionen. 

Dette gjelder utøvere på ulike nivåer og innen alle 

fagområder.

I flere år har fokuset vært mot manusforfattere. Dette 

da vi har hatt sterk intern kompetanse på området 

og fordi ”den gode historien” alltid er nøkkelen til 

produksjon av kvalitetsfilm.

I 2011 og 2012 har vi valgt å tenke bredere og 

har i større grad latt filmskapernes delta på kurs, 

seminarer, verksteder og annet de selv har funnet 

frem til og ønsker bruke som del av sin faglige 

utvikling.

Vi har imidlertid også gjennomført en rekke regionale 

tiltak. Vi har blant annet innledet samarbeid med 

FEST Film Lab som bidrar med kursledere som er 

verdensledende i sine fag.

Vi har også i årene som har gått lagt vekt på å samle 

bransjen jevnlig til informasjons- og dialogmøter, 

samt å skape mer uformelle møteplasser hvor 

filmskaperne i regionen får tid og rom til å bli bedre 

kjent med hverandre.

Filmkraft Rogalands bransjeutvikling er et felles 

begrep som omfavner ulike tiltak, både for 

profesjonelle filmskapere og unge talenter. Målet 

med satsingen er å bidra til økt produksjon av film og 

andre videoproduksjoner i Rogaland.

BraNsJe-
UtVIkLING

• • •

o b r e s t a d  f y r

O brestad fyr ligger på Obrestad 
i Hå kommune i Rogaland. 
Fyret ble åpnet i 1873 og 

i 1991 ble fyret automatisert og 
avfolket. Fyret er nå fredet etter lov 
om kulturminner. 
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Filmkraft Rogalands bransjefremmende tiltak 

retter seg mot den profesjonelle filmbransjen i 

regionen. Her er en oversikt over de tiltakene 

som ble gjennomført i 2011 og 2012. 

 fest film lab

Filmkraft har siden 2011 hatt et tett samarbeid med 

den portugisiske organisasjonen FEST – Associação 

Cultural. Et av våre samarbeidsprosjekt, FEST Film Lab, 

tilbyr kurs for den profesjonelle filmbransjen, med 

foredragsholdere på internasjonalt toppnivå.  

tILtak  Us/Norway film 
 DEVELOPMENT PROJECT

US/Norway Film Development Project er et 

internasjonalt produksjonssamarbeid med målsetting 

om å utvikle 2-3 kommersielle norske spillefilmer for 

verdensomspennende distribusjon.

Prosjektet ble lansert av et uavhengig amerikansk 

produksjonsteam bestående av Brandi Savitt (Senza 

Pictures) og Lisa G. Black (Garnet Girl LLC) i 2011. 

Et år senere innledet regionale filmsenter i Norge et 

samarbeid med Senza Pictures og Garnet Girl, 

der vi sammen startet en nasjonal historiejakt og 

manusutviklingsfase. Filmkraft har vært nasjonal 

prosjektleder. Prosjektet mottok 30 søknader og har nå 

to regionale historier som er under finansiering.

+ The Swimmer av Bård Ivar Engelsås (søkt gjennom 

    Midtnorsk filmsenter)

+ The Bird Catcher av Trond Morten Kristensen  

     Venaasen (søkt gjennom Film3)

Fra Rogaland ble det levert inn 10 spillefilmmanus. Ett 

gikk videre til andre vurderingsrunde.  

Utviklingsfasen av US/Norway Film Development Project 

er finansiert av regionale filmsentre og -fond, Innovasjon 

Norge og Det norske konsulatet i New York. 

Høsten 2012 gjennomførte vi følgende workshop 

gjennom FEST Film Lab samarbeidet: 

 KliPPeworKsHoP med 
 OSCARNOMINERTE ALEX RODRIGUEZ

dato: 8.-9. SEPTEMBER
tid:     09:30 – 17:30
sted:  RICA PARK HOTEL STAVANGER

Alex Rodriguez sin workshop var fullbooket med 
deltakere. 5 utvalgte regionale filmklippere deltok, 
i tillegg til deltakere fra en rekke andre norske 
filmregioner samt Danmark og Storbritannia. 

• • •

• • •

F

• • •

• • •

 VestlaNdstreffet

Filmkraft deltok på Vestlandstreffet på Lofthus 
- Hardanger 18.-19.04. Vestlandstreffet er en 
årlig samling av film- og spillbransjen i regi 
av Vestnorsk filmsenter, Filmfondet FUZZ og 
Western Norway Film Commission. Filmkraft 
ble i 2012 invitert inn som samarbeidsregion, 
noe som betyr at film- og spillskapere fra 
Rogaland fikk delta.

t i l t a k
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 toU CamP 
 KORTFILMCAFE

Filmkraft deltok i 2012 på arrangementet Tou Camp Kortfilmkafe de vi presenterte følgende program:

 
Program 1 

midtsommernattens skygge 
REGI: STIAN EINAR FORGAARD

Katteslottet
REGI: VIGDIS NIELSEN

Sagas Øy
REGI: SUI BALA

Samtale med filmskapere
• Vigdis NielseN
• sui Bala
• OddVeig KlyVe 
• Kari KlyVe-gulBraNdseN

Program 2

Kortfilmmontage 
REGI: ODDVEIG KLYVE

En solskinnshistorie
REGI: MARIUS SOMA

Det lille store hjertet 
REGI: YVONNE THOMASSEN

Idyll
REGI: MORTEN HOVLAND

Nå skal du få sove 
REGI: GRO ELIN HJELLE

Samtale med filmskaperne
• JOhN iVer Berg 
• TOmmy JørpelaNd

Program 3

Believe the dance 
REGI: THOMAS ASKE BERG/JOHN IVER BERG

Helt Kongle 
REGI: KAI REMI HAGEN

Festivalsjef for KORT på KINOKINO, 
Siw Angell-Olsen, var moderator. 

t o U 
s C e N e

T OU SCENE er en total 
kunstfabrikk under 
utvikling, i Stavanger Øst, 

som holder til i et unikt bygg med 
over hundre års historie. Det var 
opprinnelig Tou Bryggeri, en tidligere 
hjørnesteinsbedrift i Stavanger.
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 FrIkOrt
FRIKORT er et gratistilbud til alle filmglade innbyggere i 
Stavangerregionen. Tilbudet gir byens befolkning tilgang 
på regionalt produserte og andre interessante kortfilmer på 
kinolerretet.
 
Tilbudet ble introdusert av Filmkraft i samarbeid med SF 
i 2011. I 2012 er konseptet også innført på Musikk- og 
filmbiblioteket (Sølvberget), som viser Frikort filmene på 
storskjerm til sine besøkende etter at de har vært vist på 
kinoen. Visningene er åpne for alle og det er fri entre.

Ordningen finansieres av Filmkraft i samarbeid med SF Kino 
Stavanger. 

SEPTEmBEr 2011
Midtsommernattens skygge
Limmerence
Gratulerer

oKToBEr 2011
Steinen fra stjernene
Det lille store hjertet
Helt kongle
Idyll
Suitfight

NoVEmBEr 2011
Daggry
Erkjenning
Kjærlighetens forhud
En solskinnshistorie
Nå skal du få sove
Washing Clothes
The Moon in the plate of Hunger
Towards the market to

DESEmBEr 2011
Beats
Vannliljer i blomst
Kjære Lisa
Rendition of you
Festningen
Back on my  bullshit

FEBrUar 2012
Parasitoid
My friend kills time
Tørt og kjølig
Spandexmann

marS 2012
Himmelen bak huset
Come to heaven of hearts
Nostalgia

aPrIL 2012
Katteslottet
Czerwona Kropka
Sagas Øy

maI 2012
Madels Vals
Taperaksje
Ballade på kaiplass 13

JUNI 2012
The Top
Kaffe krieg
Tomt
We are all one

SEPTEmBEr 2012
Slug Invasion
Kvelertak - Blodtørst
Samlivsproblemer

oKToBEr 2012
Første skudd
The Cut

NoVEmBEr 2012
Sykkelen min
Saltvannsfrukt

• • •

f r i k o r t

Vinner av Timeglasset ved Kortfilmfestivalen 2012
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 BraNsJesamLINGer
I 2012 gjennomførte vi to faglige bransjesamlinger

 VÅr

DaTo:  16. FEBRUAR 
TID:      18:30 – 21:00
STED:    KINOKINO På SANDNES

 Program:
 FILMKRAFT ROGALAND 
– HVOR ER VI OG HVOR SKAL VI? 

+ Statusrapport fra Filmkraft

+ Filmkraft Senter

+ Filmkraft Fond

+ Søknadsrunder 2012

+ Manuskonsulent

+ Bransjeråd
 
Underveis..

+ Eventyrland 

+ Skumringslandet

+ Gulabi Gang

Visning av den Oscarnominerte kortfilmen 
Tuba Atlantic. Presse var til stede. 

 HØst

DaTo:  18. SEPTEMBER 2012
TID:      18:30 – 21:30
STED:    KINOKINO På SANDNES

 Program: 
 FILMKRAFT ROGALAND 
– HVOR ER VI OG   HVOR SKAL VI? 

+ Barn & Unge arbeid

+ Filmkommisjonen

+ Ny administrasjonsleder

+ Nytt søknadssystem

+ Sak & arkivsystem

+ Filmkraft Invest

+ Søknadsrunde 2012-2

Visning av dokumentarfilmen Liv og Ingmar av 
Dheeraj Akolkar.

• • •

• • •
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SandneS
– Eg ønskjer ikkje å sausa meg inn 
i det som har vore. Det ville bare 
vera å øydeleggja for meg sjølv, sei-
er Bjørknes til Aftenbladet.

Filmkraft arrangerte i går sitt før-
ste bransjetreff på Kinokino i 2012 
– etter eit svært turbulent 2011, med 
kritiske opprop mot Filmkraft frå ei 
rekkje bransjepersonar og massiv 
pressedekning. 

– Eg klarer ikkje å ta stilling til dei 
siste seks åra i Filmkraft, men er 
bare oppteken av at inngåande ba-
lanse er OK. Historia får me ikkje 
gjort noko med. Eg ser framover, 
seier Bjørknes.

– God stemning
Etter  rundt  50  møter  med  ulike 
bransjefolk sidan han tok til i job-
ben 1. januar, meiner han at stem-
ninga er god.

– Alle bølgjene er nok ikkje borte. 
Men stemninga er god – sjølv når 
eg seier at det vil bli strengare krav 
framover, seier Bjørknes.

Han vil nemleg ha meir  forret-
ning inn i filmbransjen og meir rea-
listiske budsjett. 

– Folk som jobbar med film, skal 
ikkje jobba på dugnadsbasis gjen-
nom heile livet. Folk har familiar å 
forsørgja og skal kunna leva av det-
te. Eg vil krevja budsjett som in-
kluderer tariffbaserte lønningar, sa 
Bjørknes til filmforsamlinga.

Sidan potten ikkje er blitt mas-
sivt mykje større ved eit trylleslag, 
vil  dette  i  praksis  kunna  bety  at 
færre får støtte, men at dei som får 
støtte, får meir pengar.

Blanke ark og fargestifter til?
hhDen nye Filmkraft-sjefen, Jarle Bjørknes, vil ikkje forhalda seg til haustens turbulens rundt Filmkraft, 

men sjå framover. Torstein Grude i Piraya film er ikkje sikker på at det er så enkelt.

Jarle Bjørknes overtok som dagleg leiar  
i Filmkraft 1. januar. I går møtte han for første 
gong regionens filmarbeidarar til bransjetreff 
på Kinokino i Sandnes. Foto: tommy EllingsEn

Filmkraft Ny sjef

– Sjå på det som ein konkurran-
se. Det er fleire søkjarar enn pen-
gar.  Dei  beste  vinn.  Dermed  må 
de utvikla dei beste søknadene, sa 
Bjørknes.

Bidrag
Sjølv lova han at Filmkraft skal bi-
dra til at filmprosjekta som får støt-
te, faktisk blir realiserte.

– Me kan bidra med manuskon-
sulent, bransjefremjande tiltak og 
pengar til utvikling og produksjon 
– sjølv om me ikkje vil kunna fullfi-
nansiera filmane. Dykkar jobb blir 
å få fram dei gode prosjekta – og 
sørgja for at bedrifta dykkar går i 
pluss, sa Bjørknes, som har fått inn 
Tom  Guldbrandsen  som  manus-
konsulent i 20 prosent stilling etter 
Kirsten Bonnén Rask, som slutta  
i  haustens  mest  turbulente  peri-
ode.  Bonnén  Rask  var  tilsett  på 
fulltid.

– Trondheim har også ei 20 pro-
sent stilling, og denne prosenten 
gjer at me eventuelt kan få inn ein 
annan manuskonsulent i andre 20 
prosent seinare, sa Bjørknes, som 
karakteriserte den nye manuskon-
sulenten som «heilt Hollywood  i 
hovudet».

Bare fryd?
Spørsmåla frå salen etter Bjørknes’ 
presentasjon handla mest om prak-
tikalitetar, og det høge konfliktni-
vået frå dialogmøtet før jul var bor-
te. Betyr det at alt nå er fryd og ga-
man mellom bransje og Filmkraft? 
Nei.

– Me ventar framleis på at ein tek 

grundigare  fatt  i  ei  rekkje  spørs-
mål. Her finst mykje som framleis 
er uavklart, seier Torstein Grude 
i Piraya film, som har vore ein av 
Filmkrafts fremste kritikarar.

– Bjørknes seier han ikkje vil for-
halda seg til striden som har vore?

– Eg skjønar godt at han vil ha ein 
ny start i sin nye jobb, men det vil 
nok landa litt på hans bord også. 
Og så er det jo viktig at han lærer 
av feila som er gjort tidlegare, og 
ikkje gjer dei igjen sjølv, seier Gru-
de, som sjølv fryktar at Pirayas søk-
nadar ikkje får ei rettferdig behand-
ling etter all turbulensen.

Evaluering
Ei eiga, ekstern evaluering har len-
ge vore på trappene for Filmkraft – 
og er det framleis. Grude har fått 
innsyn i kva som er på gang, og han 
fryktar at det er eit stort sprik mel-
lom kva bransjen forventar at eva-

lueringa skal innehalda, og kva ho 
faktisk inneheld.

– Ein har i utgangspunktet bare 
lagt opp til å evaluera effekten av 
Filmkrafts arbeid, mens me argu-
menterer for at ein også må evalu-
era prosessen, seier Grude.

Midt i den verste pressestormen 
i haust sat Bjørknes ifølgje seg sjølv 
i møter med Filmkraft-styret og eit 
rekrutteringsfirma  som  prøvde  å 
overtala han til å ta jobben.

«Vil  du  verkeleg  deg  sjølv  så 
vondt», spurde kona heime på Ål-
gård.

«Eg  veit  ikkje.  Men  eg  klarer 
ikkje å seia nei,» svarte Bjørknes, 
som trur hans  lange  leiarerfaring 
var avgjerande for at han blei opp-
fordra til å søkja.

– Nå har du begynt. Angrar du?
– Nei. Faktisk ikkje.

Jan Zahl
jan.zahl@aftenbladet.no

Filmkraft

Filmkraft 
Rogaland er 
eit regionalt 
filmutviklings-
selskap eigd 
av Rogaland 
fylke, Stavan-
ger, Sandnes 
og Randaberg. 
I haust blei det 
bråk etter at 42 
filmarbeidarar 
skreiv under på 
eit kritisk opp-
rop mot måten 
selskapet blei 
drive på.

Jarle Bjørknes angrar  
ikkje på at han tok jobben  
som  Filmkraft-sjef.

 sommerfest

Det er viktig å skape uformelle 
møteplasser for den regionale bransjen. I 
den forbindelse arrangerer vi sommerfest, 
hvor filmskaperne gis mulighet til 
å  bli bedre kjent med hverandre samt 
representanter fra administrasjon, styre og 
Filmkraft sine eiere.

I 2011 ble sommerfesten avholdt i 
Ramsvik Kolonihage den 10. juni. I 2012 
ble sommerfesten avholdt på Stavanger 
Kunstmuseum den 07. juni.

 JUlefest

Julefesten har de siste årene blitt 
gjennomført i samarbeid med 
festivalen KORT på KINOKINO og lagt i 
bakkant av prisutdelingen der Filmkraft 
deler ut prisen for årets Filmnavn. 

I 2011 var det ca. 40 påmeldte og 
den ble avholdt den 3. Desember 
på KINOKINO. I 2012 var det ca. 70 
påmeldte og den ble avholdt den 1. 
desember på KINOKINO. 

B r a n s j e s a m l i n g e r
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t a l e n t u t v i k l i n g

t a l e n t u t v i k l i n g 
B a r n  & u n g e

som filmseNter på 
statsbudsjettet er vi pålagt å styrke 
kompetansen hos neste generasjons 
filmskapere.  Dette er en oppgave vi tar 
på alvor. Vi er tydelige på at regionen 
er avhengig av et stadig påfyll av nye 
engasjerte, målbevisste og talentfulle 
ungdommer med visjon om å leve av å 
lage film. 

I tråd med økt regionalt ansvar i 
”Handlingsplan for filmsatsingen 
på barn og unge 2009-2011” 
(Kulturdepartementet), har Filmkraft 
derfor innlemmet unge filmskapere som 
et av våre satsingsområder. 

Visjonen bak Filmkrafts talentutvikling 
er at vi skal skal møte unge talenter i 
Rogaland med et variert, profesjonelt 
og inkluderende filmtilbud i skolen, 
på fritiden og gjennom den kulturelle 
skolesekken. 
Filmkraft sitt mål er å finne talenter og 
bidra med strukturert filmkompetanse 
fra bunn av. Tilbudet skal bygge opp 
om interesse samt stimulere talentet. 
Målsetning er at de skal vokse seg inn 
i den profesjonelle filmbransjen i vår 
region.

Vi har utviklet en helhetlig satsing 
på området, som tar utgangspunkt i 
planens krav, regionens behov, mulige 
samarbeidspartnere og tilgjengelige 
ressurser. 

I tråd med Kulturdepartementets nye 
handlingsplan: Filmtiltak for barn  
og unge 2012-2013, som plasserer 
sentrenes ansvar mer inn mot den 
øverste aldersgruppen har vi i fra 2012  
lagt fokuset mer mot de eldste av de 
unge. Altså unge filmskapere i slutten av 
tenårene og begynnelsen av 20 årene.
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Filmkrafts helhetlige satsing på barn og unge kan 
oppsummeres i 3 hovedpunkter.

1 deN regioNale satsiNgeN 

+ FILmFESTIVaLEr I SamSPILL 
    – samordning av alle mønstringer og festivaler for barne- og 
   ungdomsprodusert film

+ FILmTaLENTEr 
    – kursing av elever i ungdoms-/videregående skoler (elevbedrifter), 
   samt etablering av filmverksteder i fritidsklubber.

+ KomPETaNSEHEVINg, DKS KUNSTNErE/mEDIELærErE 
    – kartlegging og oppfølging av etterutdannings-/kursbehov

+ gErILJaVErKSTED 
    – nettbasert kursing via videoforelesninger og andre nettbaserte 
    ressurser. Autorisering av kursholdere i filmproduksjon.

+ mEDIELaB 
    – tilgang til utstyr og fasiliteter. Kursing av ungdom/lærere/
    fritidsklubbledere.

+ FILmPorT 
    – regionalt nettsamfunn og nettverk for unge filmskapere 
    www.filmport.no/rogaland

2 deN KUltUrelle sKoleseKKeN

Filmkraft har tidligere hatt produsentansvaret for film i Den 
kulturelle skolesekken. Filmkraft har bidratt til mer enn 
en dobling av filmtilbudet i 2010 og 2011 med mange 
interessante og varierte filmproduksjoner. 
Filmkraft gikk fra 1. juli 2011 over i en rådgivende funksjon.

3  iNterNasJoNalt samarbeid

Et internasjonalt element i talentutviklingen er viktig. Impulser 
utenfra er positive for unge filmskapere i utvikling og kan gi 
våre talenter nye måter å tenke filmskaping på.

Filmkraft har arbeidet internasjonalt gjennom følgende 
prosjekter:

+ FEST TraININg groUND 
   – et pedagogisk arrangement der nye og kommende 
   filmskapere samt filmstudenter fra hele verden samles i én 
   uke. Her er det både workshops og masterclasses, 
   foredrag fra noen av bransjens fremste eksperter. Filmkraft 
   har lyst ut stipender og bidratt med studenter både i 2011   
    og 2012.
  

+ EVS EUroPEaN VoLUNTary SErVIcE 
    – deltatt på kurs i å administrere utenlandske 
    arbeidsopphold for ungdom innen filmproduksjon. 
    Selskapet er tidligere godkjent av Aktiv Ungdom (Budfir) 
    som senderorganisasjon. 

+ yoUNg FILm ENTrEPrENEUrS (EU ProSJEKT)
    – partner i samarbeidsprosjekt mellom videregående 
    skoler i 5 europeiske land med mål om å øke antall
    elevbedrifter med filmfokus. Støttet gjennom Comenius 
    programmet. Vardafjell videregående skole er 
    prosjektleder. 

 

+ Kortfilm v/Sui Bala

+ Sinna mann v/Eva Hømebakk

+ High Hopes v/Vigdis Nielsen og Trine Nordmark Børstad

+ MiniManus v/Nick Hegreberg og Nils Sandvik

+ Strengt hemmelig v/Benedicte Orvung

t a l e n t u t v i k l i n g
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ØVrIGe aktIVIteter
I tillegg til de tre hovedpunktene har Filmkraft vært engasjert i følgende 
prosjekter innen talentutvikling.

 teatoriet

Teatoriet er et prosjekt i regi av Barne- og Ungdomsteateret (BUT) ved 
Rogaland Teater. Prosjektet byr på et variert program fylt med gjester 
og eventer som musikk, konserter, teater, performance, billedkunst, 
diktopplesning og film. 

Filmkrafts rolle: Samarbeidspartner

 eNtrePreNØrsKaPsdageN 

Ungt Entreprenørskap Rogaland er en ideell organisasjon som jobber med 
entreprenørskap i utdanningen fra 3. trinn på barnetrinnet til studenter på 
høgskole/universitet. 

Hvert år gjennomfører organisasjonen Entreprenørskapsdagen for 
elevbedrifter fra videregående skoler i fylket, hvor det blant annet deles ut 
pris for beste reklamefilm. 

Filmkrafts rolle: Juryleder og prisutdeler (beste reklamefilm).

 KreatiV festiValeN

Kreativfestivalen er en vennskaplig konkurranse og et sosialt møtepunkt 
for media-elever ved de videregående skolene på Haugalandet og i 
Sunnhordland. Det blir kåret en vinner på vg1, vg2 og vg3 i hver av 
kategoriene.

Filmkrafts rolle: Aktiv samarbeidspartner og juryleder.

 emKå festiValeN

En fagsamling og filmfestival for elever ved studieprogrammet for medier og 
kommunikasjon ved videregående skoler i og rundt Sandnes og Stavanger. 
I 2011 deltok 450 elever og det ble delt ut priser i fem ulike kategorier på 
hvert årstrinn. 

Filmkrafts rolle: Samarbeidspartner og juryleder

 UP aNd ComiNg film fest HaNNoVer

Internasjonal film festival for unge fimskapere (opp til 27 år) 
som avholdes annet hvert år i Hannover i Tyskland. I 2011 fikk 
festivalen inn 2950 bidrag fra 60 land. 106 filmer fra 34 land ble 
plukket ut til det internasjonale konkurranseprogrammet. Juryen 
delte ut 3 likestilte priser. 

Filmkrafts rolle: Jurymedlem – internasjonalt program. 

 
 filmPort filmideKoNKUrraNse

Filmport gjennomfører en filmidékonkurranse for ungdom 
mellom 15-23 år. De beste manusene blir plukket ut til Amandus 
Talent. I Rogaland fikk vi inn 9 bidrag hvor 4 kvalifiserte til 
regional manusworkshop. Den ble gjennomført over 2 dager 
den 4.-5. februar og deltakerne var både unge filmskapere og 
historiefortellere som aldri hadde skrevet manus før. 

Deltakerne ble gitt en uke ekstra tid etter workshopen til å 
ferdigstille manusene sine. Et av disse ble sendt til nasjonal 
workshop men nådde dessverre ikke helt frem.
 
Filmkrafts rolle: Medarrangør og jurymedlem

 filmtaleNter 

Filmtalenter er et prosjekt som kurser elevbedrifter i videregående 
skoler ved en rekke fritidsklubber i fylket. 

Prosjektet har vært gjennomført med stor oppslutning i 
nordfylket siden 2009 (under ledelse av Haugaland Vekst) 
og ble i 2012 også startet opp Stavangerregionen.

Gjennomførte aktiviteter i løpet av2012 var: 

HAUGESUND

+ Jevnlig filmmentorbesøk i fritidsklubber i 5 kommuner.

+ Fokus på å øke antall ungdomsbedrifter med filmfokus på 
    Vardafjell- og åkra videregående skole

+ Kurs for yngre målgrupper på Vikedal skole (4 dager i uke 9)

+ Filmfestivalen FILMFOKUS, Edda kino. 24.-25. november. 

+ Videregående filmkurs for produksjon av kortfilmen 
   ”Rundt neste sving”.

ø v r i g e  a k t i v i t e t e r
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STAVANGER 

+ Kurs i filmproduksjon for fritidsklubbledere
    (Metropolis fritidsklubb 23.-25. April)

+ Lynkurs i manus og kamerabruk 
    (Bakgården aktivitetsverksted 14. Juni)

+ 2 ukers sommerskole i filmproduksjon 
    (Fiks Ferrige ferie 25.-29.06 og 02.-06.07)

+ Filmaktivitet for ungdommer fra Stavanger, Madagaskar og 
    Irland (samb med Grønn Hverdag, Stavanger. August)

+ Filmmentorordning, Bekkefaret fritidsklubb. 
    åpent verksted og rådgivningstjeneste for alle 
    filminteresserte i Stavangerregionen. 

Filmkrafts rolle: Medarrangør

 filmfoKUs

Filmfokus er hovedfestivalen for unge filmskaperes egen 
produksjon i Rogaland fylke. Festivalen blir avholdt i 
Haugesund i slutten av november. Festivalens målgruppe er 
ungdom mellom 14-23 år og filmene kan være laget i 
skole- eller fritidssammenheng. 

Festivalen hadde i 2012 følgende kategorier: 

1 KoNsUmerisme

2 ditt rogalaNd i 2029

3 mUltiKUltUralisme

4 ÅPeN Kategori 

Følgende priser ble delt ut: 

+ Beste manus

+ Beste foto

+ Beste klipp

+ Beste regi

+ Overraskelse 

Juryen bestod av profesjonelle filmskapere fra regionen, men 
hadde også en representant fra vårt internasjonale nettverk.  

Filmkrafts rolle: Medarrangør og jurymedlem

medier/kommunikasjon) i fylket. Konseptet vil videre 
inkorporeres i en mer omfattende infrastruktur som 
skal sørge for samspill mellom og effektivisere de ulike 
festivalene.  

Dette er vi allerede i  gang med ved at vi i 2012 har 
lykkes med å koble sammen festivalene Filmfokus 
og KORT på KINOKINO. Det er nå opprettet en fast 
ungdomskategori i KORT på KINOKINO (profesjonell 
kortfilmfestival) som presenteres og premieres 
som festivalens øvrige kategorier. Koblingen går 
ut på at vinnerfilmene i FILMFOKUS festivalen 
nomineres automatisk til denne kategorien i KORT. 
Festivalkoblingen sørger videre for at de unge talentene 
kommer tettere på den profesjonelle bransjen. 

Filmkrafts rolle: Medarrangør og jurymedlem

 • • •

 filmfestiValer i samsPill

Filmfestivaler i samspill er et prosjekt som går ut 
på å utvikle en gjensidig styrkende infrastruktur 
mellom alle mønstringer og festivaler for unges 
filmproduksjon i fylket. 

I 2012 har vi gjennomført en undersøkelse blant 
Rogalands grunnskoler og videregående skoler med 
programmene studiespesialisering og medier og 
kommunikasjon. Dette for å kartlegge eksisterende 
mønstringer og festivaler i skolesystemet og å undersøke 
behovet for oppstart av slike der de ikke allerede finnes. 

Vi har også opprettet en arbeidsgruppe med 
representanter for alle videregående skoler med medier 
og kommunikasjon i fylket, hvor dette prosjektet står i 
sentrum. 

På grunnlag av informasjon innhentet, holder vi 
nå på å utarbeide et felles festivalkonsept som skal 
forsøkes innført i flere grunnskoler og videregående 
skoler (med programmene studiespesialisering og 

ø v r i g e  a k t i v i t e t e r
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Innspillingen av langfilmen Skumringslandet var helt i sluttfasen da tre fra 
produksjonen valgte å bruke fridagen sin på å filme de voldsomme naturkreftene 
som slo inn over norskekysten med bølger på 10-20 meter. 

Daniel Henriksbø (produsent), 27 år fra Kvinesdal og Mats Bjarg (B-foto) 25 år 
fra Oslo, omkom etter at de ble feid på havet ved Stapnes i Eigersund den 27. 
november 2011.

Mandag kveld den 28. november 2011, åpnet Filmkraft Rogaland dørene, og 
omtrent 15 personer fra filmmiljøet møtte hverandre, pratet og sørget i tapet av to 
gode kolleger. 

Skumringslandet ferdigstilles av regissøren Paul Magnus Lundø i samarbeid med 
Filmkraft Rogaland, Star Media og Motlys. Forventet premiere i 2014.

Daniel Henriksbø 
& MaTs bjarg

• • •
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Årets medielabProsJeKt 2012 
(for realisering i 2013).

Vi søkte etter engasjerte og dedikerte unge 
filmteam med sterke historier de vil realisere 
på lerretet.   

PremieN er eN medielabPaKKe 
MED FØLGENDE INNHOLD:

+ Profesjonell manuskonsultasjon i løpet av  
  våren 2013

+ 1-2 kurs etter teamets behov – 
    produksjonsplanlegging, foto, klipp etc.

+ Tilgang til Medielab (alt utstyr og alle 
    fasiliteter!)

+ Overnatting i Sandnes sentrum (ved bruk av 
    lab), for team på opptil 5 stk.  

+ Personlig veileder og teknisk assistanse 
     under Medielab oppholdet  

+ Kontinuerlig oppfølging i 
    produksjonsprosessen - inkl pre og post 
    faser

+ Produksjonsmidler

+ Premiere under KORT på KINOKINO 
    festivalen i desember 2013

Vinner for 2012 ble Jone Stava. Kåringen fant 
sted i januar 2013.

 meDIeLaB
medialab er et tiltak for unge filmskapere, lærere og 
fritidsklubbledere. I 2012 har vi gjennomført følgende 
tiltak i medielaben: 

LæRERKURS I 
filmaNalyse

[ målgruppe: lærere i ungdomskolen og på videregående skoler ]

DaTo: 31.10.2012
STED: KINOKINO – senter for kunst og film
KUrSLEDEr: Ingvil Førland Hellstrand - PhD student ved SV 
fakultetet, Universitetet i Stavanger

Kurset vekslet mellom undervisning og gruppearbeid og 
hadde følgende innhold:  
+ Ulike tilnærminger til filmanalyse
+ Gruppearbeid med analyse av filmklipp gjennom ulike metoder
+ Råd og tips for undervisning i film og filmanalyse, 
    plenumsdiskusjon om utfordringer/alternativer/nyskaping i 
    undervisningssituasjonen.

LæRERKURS I 
lyssettiNg

[ målgruppe: lærere i ungdomskolen og på videregående skoler ]

DaTo: 14.11.2012
STED: KINOKINO – senter for kunst og film
KUrSLEDEr: Filmfotograf Nils Petter Devold Midtun

DEL 1
Enkel innføring i basiskunnskaper rundt lys. Det er lyset som setter 
den visuelle stemningen i et bilde. Gjennomgang av ulike typer 
verktøy.

DEL 2
Praktisk gruppearbeid med enkle oppgaver under veiledning av 
kursleder I denne delen konsentrerer vi oss om ansiktet – både i 
forhold til fiksjon og enkel intervjulyssetting.

Filmworkshopen startet opp i 2009 og har vært videreført siden 
som et årlig arrangement. Mer enn 50 talentfulle ungdommer fra 
Barne- & Ungdomsteateret har til nå fått mulighet til å arbeide 
med profesjonelle filmregissører. I 2010 hadde filmene premiere 
for første gang på kortfilmfestivalen – KORT på Kinokino, noe 
som også ble videreført i 2011 og 2012.

 mÅlsetNiNger:

+  Inspirere regissører og manusforfattere til å lage filmer med 
     barn og unge.
+  Styrke Stavangerregionens kompetanse i barne- og 
     ungdomsfilmproduksjon.
+  Gi profesjonelle filmregissører mer praktisk instruktørerfaring             
     og utvikle metodikk med unge skuespillere.
+  Utvikle nye talentfulle filmskuespillere.
+  Styrke det profesjonelle samarbeidet mellom filmskapere,  
     manusforfattere og Barne- og Ungdomsteateret.
+  Utvikle samarbeidsrelasjoner og profesjonalitet i  
     filmproduksjonen i regionen.
+  Presentere resultatet for publikum og bransje på festivalen 
     Kort på Kinokino.

 filmer i 2011

FÅr mE KNUDE For DETTE?
ReGi: Arild Ø. Ommundsen
SkueSpilleRe: Sissel Pham, Karoline Tangen, Magnus Flåten 
Nickelsen og Dina Riis Kallman

gINa & JoHNNy
ReGi: Vigdis Nielsen
SkueSpilleRe: Jarle Kaltveit, Stine Blom Haukeland, 
Ola Vestvik og Eva Erga

JEg HETEr KrISToFFEr JoNEr
ReGi: Nina Lill Veste
SkueSpilleRe: Enja Henriksen, Tor Arne Vikingstad, 
Johan Carlos Roaldkvam, Eirin Wågan og Victoria Langøy

 filmer i 2012

PÅ VEI moT LIVET
ReGi: Arild Ø. Ommundsen
SkueSpilleRe: Sigbjørn Bø, Vilde Halleland, 
Elin Nordvang og Tollak Hetland Mong

365 Dagar
ReGi: Vigdis Nielsen
SkueSpilleRe: Enja Henriksen, Velde Henrik Fjellheim, 
Eva Kathrine Bjerga og Johan Carlos Roaldkvam

rULLESToLEN
ReGi: Stian Kristiansen
SkueSpilleRe: Karianne Måland Madsen, Malvin 
Kvam, Sissel Pham Thi Ngoc Tam og Lena Lundervold-
Abrahamsen

BUt WOrksHOP

m e d i e l a B



3 2  Å r s r a p p o r t  2 0 1 1 / 2 0 1 2 Å r s r a p p o r t  2 0 1 1 / 2 0 1 2   3 3 

taleNtUtViKliNg
NORDISK PANORAMA HOTHOUSE – GROWING 
NEW TALENT

Talentverksted for regissører, produsenter og 
manusforfattere fra nordiske regioner under Nordisk 
Panorama film festival 2012 i Oulu, Finland. Initiativet var 
et samarbeid mellom regionale filmsentre i de nordiske 
landene. 

20 deltakere deltok fra 10 regioner i Finland, Sverige, Norge 
og Island. 

Fra vår region deltok: 
• sophie s. Karlsen, regi
• andreas amdal østrem, regi

Prosjektet var støttet av Nordisk Kulturfond og deltakende 
regioner. 

 gerilJaVerKsted

Geriljaverksted er en nettbasert ressursbank 
hvor ungdom, fritidsklubbledere og lærere 
(på alle klassetrinn), får muligheten til å 
kurses på nett via videoforelesninger og andre 
nettbaserte ressurser samt får tilgang til mobile 
pakker filmproduksjonsutstyr. 

Prosjektet har i 2012 hatt fokus på 
innholdsproduksjon og tilrettelegging av den 
digitale plattformen for realisering av prosjektet 
gjennom www.filmport.no/rogaland. 

 fest – 
 TRAINING GROUND

FEST – Training Ground er en anerkjent internasjonal 
workshop som avholdes i havnebyen Espinho i Portugal 
hvert år. Arrangementet samler unge filmskapere fra hele 
verden og tilbyr forelesere i verdensklasse.

Filmkraft har hatt et tett samarbeid med FEST siden 2011 og 
også i 2012 deltok unge filmskapere fra regionen.

I samarbeid med FEST utlyste vi to stipender for deltakelse 
og følgende filmskapere ble tildelt disse på bakgrunn av sin 
kompetanse og motivasjon.

Fra VÅr rEgIoN DELToK: 
Bjørn Phillip Hylland og Curtis Severin Ommundsen

 amaNdUs taleNt

amandus Talent er et intensivt filmverksted, hvor 15 av de 
mest motiverte og talentfulle ungdommene i Norge får lage 
kortfilm med veiledning fra profesjonelle filmskapere under 
Amandusfestivalen. 

Prosjektet er et inter-regionalt samarbeid finansiert av 
regionale filmsentre og støttet av NFI. 

Fra Rogaland deltok i 2012 Andreas Amdal Østrem fra 
Sandnes. 

 NettVerK
 NISI MASA

Filmkraft ble i 2012 tatt opp som eneste norske medlem 
i det europeiske nettverket for organisasjoner som 
driver med eller jobber i forhold til ung filmproduksjon. 

NETTVErKET BESTÅr aV mEDLEmS-
orgaNISaSJoNEr I 26 LaND og JoBBEr For Å 

+ finne nye talenter

+ utvikle kryss-kulturelle AV prosjekter

+ øke bevisstheten rundt film i Europa

+ skape en plattform for diskusjon og samarbeid   

    mellom europeiske filmskapere

Fredag 20. juli 2012 RA22

FAKSIMILE: RA, 30. mai. 

Onsdag 30. mai 2012 RA24

Anne Sofie von Otter kommer til årets 
kammermusikkfestival.

Den svenske mezzosopranen skal 
synge lieder på åpningskonserten i 
Stavanger domkirke mandag 6. august, 
og Telemann-kantater i St. Petri ons-
dag 8. august.

– Von Otters sesong omfatter verdens 
fremste konserthus og operaer; på 
årets travle liste står Salzburg-festiva-
len, sammen med Cecilia Bartoli. 
Gjennom en årrekke har hun samarbei-
det med pianisten Bengt Forsberg, slik 
hun også gjør på åpningskonserten vår. 

Men til barokkvelden kommer hun med 
tidligmusikkspesialistene Concerto 
Melante, en gruppe som har sitt 
utspring i Berliner-filharmonikerne og 
som spiller på historiske instrumenter, 
melder daglig leder Kjell Anders 
Pettersen i Kammermusikkfestivalen. Anne Sofie von Otter

Anne Sofie von Otter kommer til kammermusikkfestivalen

Tekst og foto: Espen Meling Sele

Filmtalentene Severin 
Ommundsen og Bjørn 
Phillip Hylland Curtis 
fikk et reise- og 
oppholdsstipend av 
Filmkraft for å delta 
på den prestisjetunge 
filmleiren til Fest2012 
i Portugal.
– Dette passet bare helt perfekt 
for oss akkurat nå, sier Severin 
Ommundsen til RA.

Han har sammen med Bjørn 
Phillip Hylland Curtis vunnet 
en plass på det omfattende, 
ukelange fi lmkurset «Training 
Ground», som arrangeres som 
en del av den internasjonale 
fi lmfestivalen Filmfest 2012.

I juli tar dermed fi lmtalent-
duoen turen ned til Esphino, 
Portugal, men selv om de kjen-

ner til hverandre fra før, sier 
de at det likevel blir langt ifra 
noen vanlig guttetur til Syden.

– Dette er en viktig erfaring
– Vi ønsker bare å få mest ut av 
hele oppholdet, og skal prøve å 
suge til oss så mye ny informa-
sjon og kunnskap som overho-
det mulig, sier Curtis.

På kurset vil det bli holdt 
foredrag fra blant annet 
kjente, Oscar-vinnende fag-
folk innen fi lmindustrien, 
samtidig som det blir mulig 
å delta på fl ere workshops 
som effektivt skal dekke hele 
fi lmproduksjonsspekteret.

– Det vi kanskje ser mest fram 
til er å møte folk som er like 
ambisiøse som oss, om ikke 
mer ambisiøse, og knytte noen 
gode kontakter og dele ideer og 
tanker, sier Ommundsen.

De undergraver ikke betyd-
ningen av fi lmutdannelse, men 
mener at det er nettverk og res-
surser som er alfa omega innen 
fi lmbransjen, og ser derfor på 
minglemulighetene som en 
gylden sjanse til å skaffe seg 
kontakter i andre land.

– I fi lmverdenen betyr en 
bachelor nesten ingenting. 
En må nemlig ha noe å vise 
tilbake til, legger Curtis til.

Forventningene er høye, og 
de har en del planer de ønsker 
å realisere på fi lmfestivalen.

– Vi er utrolig takknemlige  
Stipendene ble gitt ut av Film-
kraft, og Ommundsen og Cur-
tis var bare to av mange som 
sendte inn en søknad.

Bransjeutviklingsleder i 
Filmkraft, Ingunn Myklevoll 
Sjøen, forteller at en stor del av 

fi lmkrafts agen-
da er å satse på 
talentutvikling.

– Fest2012 er in-
t e r n a s j o n a l t 
anerkjent arran-
gement med del-
takere fra hele 
verden, og forele-
sere plukket fra 
aller øverste hyl-
le. Her har våre 
unge lovende 
fi lmskapere mye å hente med 
seg hjem, sier Sjøen.

Hun ser på det å satse inter-
nasjonalt i talentutviklingen 
som viktig. 

– Nettverkseffekten helt 
unik, Her sitter ferske fi lm-
skapere og Oscar-vinnere 
sammen ved middagsbordet 
hver kveld, forteller Sjøen.

Dette er første gang Film-

kraft sender 
ned noen til 
Fest2012 i ta-
lentutviklings-
sammenheng.

– Ommundsen 
og Curtis er to 
unge fi lmskape-
re og kvalitets-
full produk-
sjonsmasse bak 
seg. De blir 
spennende å 

følge videre, sier Sjøen.
– Vi er utrolig takknemlige, 

og gleder oss sykt mye, sier 
Ommundsen og Curtis, som 
blir to av cirka 700 andre delta-
kere.

Så lenge de ikke får heteslag, 
mener de at alt ligger til rette 
for en lærerik opplevelse.

ems@rogalandsavis.no

– Enorm mulighet
VIVA PORTUGAL: I juli reiser Severin Ommundsen (f.v.) og Bjørn Phillip Hylland Curtis ned til «Training Ground» i Portugal, en omfattende filmkunnskapsevent. Det er Filmkraft som gir dem stipendene, siden de 
ønsker å satse på internasjonal kompetanse. De blir beskrevet som seriøse og talentfulle, og har begge sitt eget registrerte enkeltmannsforetak, kalt henholdsvis «SOgood Film&TV» og «Curtis Film and Media».

Det vi kan-
skje ser mest 
fram til er å 

møte folk som er 
like ambisiøse som 
oss, om ikke mer 
ambisiøse.

Severin Ommundsen

’’
Vant stipend til filmkurs i Portugal

Puls

Filminteresserte 
Severin Ommundsen 
og Bjørn Phillip 
Hylland Curtis fikk et 
reise- og oppholdssti-
pend av for å delta på 
et omfattende film-
kurs i Portugal. Nå er 
de hjemme igjen, mer 
ambisiøse enn noen 
gang.

I mai utlyste Filmkraft to sti-
pender som skulle dekke reise 
og opphold til et ukelangt fi lm-
kurs under den internasjonale 
filmfestivalen 
Fest 2012 i Por-
tugal.

Alle kunne 
søke, men det 
var de ferdig-
u t d a n n e d e 
filmstudente-
ne Bjørn Phil-
lip Hylland 
Curtis og Seve-
rin Ommundsen som til slutt 
kunne pakke koffertene.

– En enorm nettverkseffekt
Da RA tok praten med dem før 
avreise, var de spente og håpe-
fulle, og satset på å få møte an-
dre likesinnede og ambisiøse 
fi lmfolk.

Vel hjemme forteller de at 
forventningene til fi lmkur-

set ble innfridd, og vel så 
det.

– Det har vært absolutt fantas-
tisk. En dag måtte vi bare sette 
oss ned og ta innover oss alt som 
skjedde. Det var for godt til å 
være sant, forteller Ommund-
sen.

Kurset de deltok på kunne 
tilby et vidt spenn av 
workshops, som dekket fl ere 
fi lmrelaterte områder som 
regi, manusutvikling, lys, lyd 
og bilde.

Samtidig var det Oscar-be-
lønte navn og anerkjente 
fi lmprofi ler som sto for læ-
ringen.

– Det var veldig løse og ufor-
melle rammer rundt festivalen. 
Når det var lunsj kunne vi bare 

sitte og prate 
løst med alle 
disse profe-
sjonelle fi lm-
folkene, for-
k l a r e r 
Curtis.

– Vi klarte 
til og med å 
skjenke lede-
ren for hele 

festivalen med Jägerbombs, fl i-
rer Ommundsen.

Filmduoen ble også kjent med 
fl ere andre deltakere fra andre 
land.

– Det er et par av dem vi kom-
mer til å holde kontakten med. 
Det er en manusforfatter fra 
Tyskland som kunne tenke seg 
å skrive noe for oss, forteller 
Curtis.

De forklarer at alle de ef-
fektive workshoptimene har 
gjort dem obs på at vil du 
lage fi lm, må du bare sette i 
gang og heller lære av dine 
feil.

Roser Filmkraft
Ommundsen og Curtis beskri-
ver Filmkraft sitt initiativ som 
miljøskapende.

– Dette har gitt oss en utrolig 
mulighet, og vi har lært så 
mye, og blitt mye tryggere på 
oss selv, sier Curtis.

– Vi håper vi kan gi noe tilba-
ke til Stavanger og Filmkraft 
en dag, konstaterer Ommund-
sen.

– Vil du lage film, s

Når det var lunsj 
kunne vi bare 
sitte og prate 

løst med alle disse pro-
fesjonelle filmfolkene.

Bjørn Phillip Hylland Curtis

’’

Solabladet intervjuet Aslaug 
Steinsvoll fra Tananger, som i en 
alder av 93 år får gitt ut sin første 
roman hos forlaget Publica.

Hun drev lenge på med skriveri-
er om Haga, som var hjemmebyg-
den hennes fra barndommen.

Tekstene hennes har nå materi-

alisert seg som «Krim og Kvardag 
i Humerhamn», en mild krim som 
handler om en rolig kystbygd hvor 
alle kjenner alle, og hvor det opp-
står stor ståhei når en gutt plutse-
lig forsvinner.

Det var datteren som oppdaget 
tekstene og kontaktet forlaget.

93 år gammel bokdebutant

«Krim og Kvardag i Humerhamn»

Kriminell kunst, som blant annet 
består av rapartistene Tore Pang 
og Bvis, slapp nylig en oppfølger-
EP kalt «Kjøter 2.0». Platen er til-
gjengelig gratis på deres hjemme-
side, og inneholder fem nye san-
ger.

KRIMINELL KUNST

Puls

AMIGOS: Severin Ommundsen (f.v.) og Bjørn Phillip Hylland Curtis forteller at de har blitt rik-
tig så gode venner etter de reiste sammen ned til Portugal for å delta på det ukelange, presti-
sjetunge filmkurset Training Ground, som er en del av den internasjonale filmfestivalen Fest 
2012. Men de ble ikke bare bedre kjent med hverandre, men også flere andre filmfolk, både 
amatører og profesjonelle, alle like ambisiøse som dem selv. De har sørget for å utvide nett-
verket sitt utover landegrensen. Det var Filmkraft som tok initiativet til å sende ned noen fra 
Stavanger. På bildet har Ommundsen og Hylland kledd seg ut som portugisiske kolonister. 

Filmtalenter var på 
filmkurs i Portugal
Espen Meling Sele
ems@rogalandsavis.no

Tekst:

Carina Johansen
cjo@rogalandsavis.no

Foto:
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så bare hopp i det
  Coverbilde til «I Fred og Frihet».

Musiker og fotograf Synnøve 
Grøtteland Helland ga nylig ut et 
multimediehefte bestående av 17 
nye sanger og 17 av hennes nye 
naturbilder.

I heftet følger det med en CD, 
hvor det er ett lydspor til hvert 
bilde.

Disse lydsporene består av 
oppleste dikt og er tonesatt med 
musikk produsert eksklusivt til 
utgivelsen.

Det er 12 dikt av Haldis 
Reigstad, fire dikt av Kjellaug 
Marie Bakke og ett av Jordbrekk.

Musikken er produsert av 

Gunnar Tønnesen, og komponert 
og framført av Grøtteland Helland.

Alle bidragsytere er fra 
Rogaland.

– Jeg har fått mange fine tilba-
kemeldinger på platen, der de sier 
at tekstene kommer så godt fram, 
og at det er en musikalsk opple-

velse å lytte til sangene, sier 
Grøtteland Helland.

Hun forteller at noe av det vik-
tigste var å la ordene bli hørt, 
framfor å ha høy musikk.

Hele platen er egenfinansiert av 
Grøtteland selv, uten noen plate-
produsenter.

– Naturskildringer, medmenneskelighet og evangeliet

• • •

m e d i e l a B
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 aNNet

 festiValer

Filmkraft har i løpet av 2012 deltatt i følgende festivaler/
mønstringer for unges produksjon: 

+ Entreprenørskapsdagen 
    Jurymedlem

+ Kreativfestivalen 
    Arbeidsgruppemedlem

+ emKå festivalen  
    Arbeidsgruppemedlem

+ Filmfokus 
    Arbeidsgruppemedlem

+ KorT på KINoKINo  
    Arbeidsgruppemedlem, innføring av  
    ungdomsprogram og juryansvar

 rÅdgiVNiNg - dKs

Filmkraft har i løpet av 2011 og 2012 bidratt med rådgivning inn 
mot Den kulturelle skolesekken i Rogaland på filmområdet.

 aNimasJoNsKUrs

Filmkraft var vertskap for et animasjonskurs for lærere i regi av 
Bente Aasheim 1.-2 oktober, i henholdsvis Sandnes og Haugesund.

Kurset var finansiert og tilbudt av Film & Kino. 

 filmKafe 

I forbindelse med Filmkrafts månedlige tilstedeværelse i 
Haugesund, har det med jevne mellomrom blitt gjennomført 
Filmkafe for bransjen i nordfylket. 

Filmkafèen er tenkt som en møteplass hvor de som driver med 
film kan bli kjent med hverandre i uformelle omgivelser. Fruktbare 
samarbeid har vist seg å vokse ut fra slike uformelle møter.

Kafeen er også en arena hvor Filmkraft har mulighet til å 
møte bransjen i nordfylket og ta pulsen på hva som skjer på 
produksjonssiden i filmbyen. 

Dette har vært et svært populært tilbud, særlig blant unge 
filmskapere. 

a n n e t
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søknader 2011
UtViKliNgstØtte   

kateGoRi ant. SøknadeR totalbudSjett SøknadSSum
ANIMASJON 4 4 700 000 500 000

DOKUMENTAR 16 11 306 842 1 191 400

KORTFILM 4 257 300 117 500

LANGFILM 15 20 867 363 1 610 000

TV-SERIE 4 842 500 385 000

ANNET 1 100 000 28 000

total 44 38 074 005 3 831 900
   

ProdUKsJoNstØtte   

kateGoRi ant. SøknadeR totalbudSjett SøknadSSum
ANIMASJON 0 0 0

DOKUMENTAR 11 24 625 169 2 105 000

KORTFILM 17 5 234 282 1 705 343

LANGFILM 7 73 882 685 7 680 000

MUSIKKVIDEO 1 220 000 50 000

TV-SERIE 2 492 500 90 000

total 38 104 454 636 11 630 343
   

braNsJefremmeNde tiltaK   

kateGoRi ant. SøknadeR totalbudSjett SøknadSSum
REISESTØTTE 31 255 818 125 794

KURS/WORKSHOP 7 57 850 28 500

FESTIVAL/ARRANGEMENT 7 1 430 000 285 000

ARBEIDSSTIPEND 7 1 464 400 731 400

TOTAL 52 3 208 068 41 561

   
total 134 145 736 709 15 503 804

søknader 2012
UtViKliNgstØtte   

kateGoRi ant. SøknadeR totalbudSjett SøknadSSum
ANIMASJON 4 873 386 350 000

DOKUMENTAR 25 21 016 379 3 670 000

KORTFILM 10 815 000 1 361 000

LANGFILM 32 60 372 492 3 999 474

TV-SERIE 9 7 037 712 1 038 000

ANNET 3 1 930 000 200 000

TOTAL 83 92 044 969 10 618 474

   

ProdUKsJoNstØtte   

kateGoRi antall SøknadeR totalbudSjett SøknadSSum
ANIMASJON 1 734 524 400 000

DOKUMENTAR 26 65 966 812 6 697 160

KORTFILM 19 11 970 333 3 083 000

LANGFILM 4 29 044 300 3 500 000

MUSIKKVIDEO 7 2 500 368 525 000

TV-SERIE 3 2 094 366 397 500

TOTAL 60 112 310 703 14 602 660

   

braNsJefremmeNde tiltaK   

kateGoRi antall SøknadeR totalbudSjett SøknadSSum
REISESTØTTE 29 268 964 140 903

KURS/WORKSHOP 8 630 424 225 518

FESTIVAL/ARRANGEMENT 6 1 826 543 335 000

ARBEIDSSTIPEND 4 4 073 000 550 000

TOTAL 47 6 798 931 1 251 421

   

total 190 211 154 603 26 472 555

tilsKUdd 2011

ROGALAND FYLKESKOMMUNE: 3.828.000,-

STAVANGER KOMMUNE: 1.530.000,-

HAUGESUND KOMMUNE:    170.000,-

RANDABERG KOMMUNE 25.000,- 

ToTaL 5.553.000,-

SPAREBANK 1 SR-BANK GAVEFOND    750.000,-

KULTURDEPARTEMENTET SENTER 3.500.000,-

KULTURDEPARTEMENTET FOND 2.000.000,-

ToTaL 6.250.000,-
 

tilskuddtilskudd

tilsKUdd 2012

ROGALAND FYLKESKOMMUNE: 4.056.000,-

STAVANGER KOMMUNE: 1.530.000,-

HAUGESUND KOMMUNE:   150.000,-

RANDABERG KOMMUNE 25.000,- 

ToTaL 5.761.000,-

KULTURDEPARTEMENTET SENTER 4.757.000,-

KULTURDEPARTEMENTET FOND 2.000.000,-

ToTaL 6.757.000,-



3 8  Å r s r a p p o r t  2 0 1 1 / 2 0 1 2 Å r s r a p p o r t  2 0 1 1 / 2 0 1 2   3 9 

a k t u e l t

KamPeN om HardaNger
ProDUKSJoNSSELSKaP Phantomfilm as

SJaNgEr  Dokumentar

ProDUSENT Geir Netland

maNUS Vigdis Nielsen

rEgI Vigdis Nielsen 

Voice er et portrett av den norske samtidskomponisten Maja Ratkje 

som var den første som mottok Arne Nordheims pris for unge 

samtidskomponister i 2001. Det er også Maja som kvinne, mor, 

musiker, freelancer, naturelsker og miljøvernaktivist som er interessant 

i vårt portrett. Maja Ratkje har funnet sin livstil som integrerer alle 

hennes ulike roller i en harmonisk balanse. 

VoiCe
ProDUKSJoNSSELSKaP Genesis Film as

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT Solveig Arnesen og Ricarda Kniesz 

maNUS Ingo Bierman

rEgI Ingo Bierman 

En samfunnskritisk dokumentarfilm om det energipolitiske 

spillet bak byggingen av ”Monstermastene” i Hardanger. Sterke 

karakterer driver fortellingen framover gjennom aksjoner, 

mastebygging og konfrontasjoner mot Statnett og politiet.

alKymisteN
ProDUKSJoNSSELSKaP Piraya Film as

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT Torstein Grude 

maNUS Jørgen Tjemsland

rEgI Jørgen Tjemsland 

 

Dette er en film om å skape, tematisert gjennom lyd, opplevd 

gjennom Ove Hæhre, verdens beste høyttalerkonstruktør.

Følg Inger Lenes komiske og herlig positive men stadig mislykkede 

jakt etter kjæreste i en ny vri. 

lesbisKe sJeKKetriKs
ProDUKSJoNSSELSKaP TVP as

SJaNgEr Kortfilm

ProDUSENT TVP AS

maNUS Tommy Aase og Magnus Halvorsen Wathne

rEgI Tommy Aase og Magnus Halvorsen Wathne 

 

Utvikling 2011
  seNterVirKsomHeteN

war of tHe worlds
ProDUKSJoNSSELSKaP Pirayas film as

SJaNgEr  Dokumentar

ProDUSENT Torstein Grude

maNUS George Gittoes

rEgI Torstein Grude og George Gittoes

Believe the dance er en absurd musikalsk dansekomedie i 3 akter 

basert på en dansefremvisning gjort ved Circle in the Square 

Theatre School, New York i 2005.

belieVe tHe daNCe
ProDUKSJoNSSELSKaP Fra Aske til Berg

SJaNgEr Kortfilm

ProDUSENT John Iver Berg

maNUS Thomas Aske Berg

rEgI Thomas Aske Berg 

En film om Afghanernes sexliv og kjærlighet, og deres forståelse 

av de fremmede som er kommet fra en annen verden for å krige.

orgaNisasJoNeN
ProDUKSJoNSSELSKaP Ikke avklart

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT Ikke avklart

maNUS Tomas Alf Larsen

rEgI Tomas Alf Larsen 

 

En ung jente jobber for en hemmelig organisasjon som har som 

oppgave å oppsøke mennesker i krise for å endre livene deres uten 

at de vet det selv. Filmen skal utforske veldig private og intense 

situasjoner mellom to mennesker. Gjennom filmen oppstår det 

forskjellige grader av usikkerhet hos publikum om hvem situasjonen 

er ekte for og hvem som spiller en rolle. 

Prosjektet er trukket av søker.

froNtKJemPere
ProDUKSJoNSSELSKaP Filmavdelingen AS

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT Filmavdelingen AS 

maNUS Alexander Kristiansen og Ola Flyum

rEgI Alexander Kristiansen 

Tolv tusen nordmenn meldte seg til tjeneste på “feil” side under 

andre verdenskrig. Hva fikk nordmennene til å kjempe side om 

side med SS-soldater fra Tyskland?
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baby faCebooK
ProDUKSJoNSSELSKaP Piraya Film as

SJaNgEr  Dokumentar

ProDUSENT Torstein Grude

maNUS Torstein Grude og Petr Lom

rEgI Petr Lom

Filmen er en samfunnskritisk dramakomedie som følger fjernsynsverten 

Theodor Knaben og hans kameramann Wilhelm. De reiser rundt for å 

lage det populære tv-programmet “Fjernsynssirkuset”. Under jakten 

på en av personene de vil ha med i programmet, kommer de over en 

mystisk bygd der innbyggerne viser seg å være helt identiske i både 

utseende og oppførsel.

Helt KoNgle
ProDUKSJoNSSELSKaP Dollar Brother Hagen

SJaNgEr Kortfilm

ProDUSENT TVP AS

maNUS Atle Bråthen og Knut Larsen

rEgI Kai Remi Hagen og Atle Bråthen

Filmen utforsker egypternes håp for demokrati og ytringsfrihet, og vil 

blant annet følge utviklingen frem mot et mulig demokratisk valg i 

høst, eventuelt et fortsatt militærstyre. 

dream aNd saCrifiCes
ProDUKSJoNSSELSKaP Skofteland film 

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT Ingunn H. Knudsen

maNUS Silje Evensmo Jacobsen

 

Den indiske tenåringsgutten Das har ett eneste ønske; å ta 

kjønnsoperasjon. Det kan koste familien hans livet. Men kan han 

egentlig la det være?

Utvikling 2011
  seNterVirKsomHeteN

sKJØNNHeteN og UHyret
ProDUKSJoNSSELSKaP Genesis film as

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT Solveig Arnesen for Genesis Film AS

maNUS Niels Petter Solberg

rEgI Niels Petter Solberg

To norske filmpionerer gjør karriere i 1920-tallets Hollywood. De var 

så forskjellige som det går an å bli. Greta Nissen var en skjønnhet fra 

Oslo. John Aasen var en kjempe fra Numedals dype skoger. Hun hadde 

suksess i den glamorøse stumfilmæraen. Han ble utstilt som raritet på 

freakshow. Begge slo de igjennom i den glitrende filmmetropolen.

grØNNere gress
ProDUKSJoNSSELSKaP Feil Film as

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT Sebastian Koren og Ravn Wikhaug

maNUS Johan Kaos og Sebastian Koren

rEgI Johan Kaos

Kortfilm om mobbing. Mange små negative handlinger kan 

ødelegge et menneskes liv, mens mange små positive handlinger 

kan føre til håp og en vei ut av psykose og mørke.

et rom UteN UtsiKt
ProDUKSJoNSSELSKaP Linda May Kallestein

SJaNgEr Kortfilm

ProDUSENT Solveig Arnesen og Linda May Kallestein

maNUS Linda May Kallestein

rEgI Inger Lenge Stordrange

 Filmskaper Johan Kaos dro med 120 kristne vestlendinger til Israel, 

som eneste ikke-religiøse i et møte mellom tre verdensreligioner, 

midt i verdens største konfliktområde.

leo & maya
ProDUKSJoNSSELSKaP Visco og Tryllefilm

SJaNgEr Animasjon

ProDUSENT Tryllefilm as 

maNUS Tore R. Kvam

rEgI Jean Scott og John Offord

“Leo og Maya” er en animert serie for barn som bygger på realfag 

og som fremmer interesse for fysikk og kjemi. Kombinasjonen 

underholdning og kunnskap er unik og har stort potensial.

E=MC2 handler om å være sitt mellom de store drømmene om individuell 

suksess og tryggheten og varmen som ligger i det kollektive. Magnus 

er en suksessfull pokerspiller som etter en livskrise blir tvunget til å ta 

utfordringen ved å leve et norsk hverdagsliv.

e=mC2
ProDUKSJoNSSELSKaP Motlys as

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Sigve Endresen

maNUS Eirik Forus

rEgI Eirik Forus 
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7 HØy
ProDUKSJoNSSELSKaP HæFA

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Erik Aschehoug og Eirik Forus

maNUS Eirik Forus

2 rullestolbrukere og en person med kognitiv skade begir seg ut 

på en annerledes road trip i et samfunn de ikke passer inn i.

eN aNNerledes roadmoVie
ProDUKSJoNSSELSKaP Linda May Kallestein

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Linda May Kallestein og 

Cindy Ann Eliassen

maNUS Linda May Kallestein og Tore Rygh

rEgI Tore Rygh 

Handler om en pokerspiller som er fanget i en tilsynelatende 

frihet, men som har skapt sin egen ufrie eksistens og må bryte ut 

av denne når han blir konfrontert med noen av pokerverdenens 

harde realiteter.

Norge rUNdt
ProDUKSJoNSSELSKaP The Walters Production

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Kristian B. Walters

maNUS Kristian B. Walters

rEgI Kristian B. Walters

 

Danny, 15, og onkelen, Thord, 36, drømmer om å selge et 

skrekkfilmmanus de skriver på. En dag drar de Norge rundt på 

inspirasjonstur. Tom har et dårlig forhold til faren sin.

Utvikling 2011
  seNterVirKsomHeteN

eVeNtyrlaNd
ProDUKSJoNSSELSKaP Ommundsen Film

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Arild Østin Ommundsen og 

Gary Cranner

maNUS Arild Østin Ommundsen

Eventyrland er fortellingen om drapet som aldri skulle ha skjedd, 

om venner man aldri skulle stolt på og om en gjeld som bare 

øker for hvert avdrag. I en tilværelse der Jenny har tapt alt har 

hun likevel alt å vinne: Datteren.

deN fØrste bØlgeN
ProDUKSJoNSSELSKaP Nocturne Productions

SJaNgEr Kortfilm og Webserie

ProDUSENT Ikke avklart

maNUS Sutharsan “Sui” Bala

rEgI Sutharsan “Sui” Bala 

Spillefilm basert på livene til Pionerene innenfor basehopp i 

Norge. De var outsidere og villmenn fra hele landet. De fant 

hverandre i et ekstremt miljø nesten uten grenser. De utfordret 

den norske naturen på en måte ingen hadde gjort før dem. For 

noen av dem med døden til følge.

siste exit
ProDUKSJoNSSELSKaP Folk flest filmproduksjon

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Ørjan Karlsen

maNUS Thomas Moldestad

 

I “Den Første Bølgen” følger vi vennene Danny, Jakob og Sara, 

som prøver å unnslippe de katastrofale konsekvensene av en 

pandemi som bryter ut i Rogaland.

ePle
ProDUKSJoNSSELSKaP Vetkje

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Ikke avklart

maNUS Eigil Jansen

rEgI Pål Jackman 

Eple handler om hvordan smerten og fiendskapet i et trekantdrama 

som utspiller seg i et teatermiljø, sprer seg utover etter hvert som 

menneskene rundt de involverte tvinges til å ta parti i konflikten. En 

”høk over høk” historie der alle manipulerer alle.

de tØffeste gUtta
ProDUKSJoNSSELSKaP Broder Ord & Film

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Filmbin

maNUS Nick Hegreberg

rEgI Christian Lo

Hver dag blir Modulf mobbet av de tøffeste gutta på skolen. 

Og det er helt greit. For da redder han de andre barna. En dag 

flytter Lise inn i nabohuset. Hun synes Modulfs ideer er det 

dummeste hun noen gang har hørt, og skaper det komplette 

kaos. De tøffeste gutta er basert på Arne Svingens barnebok fra 

2003 med samme tittel.
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Utvikling 2011
  seNterVirKsomHeteN

VamPyr Vidar
ProDUKSJoNSSELSKaP Thomas Aske Berg

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT John Iver Berg

maNUS Thomas Aske Berg

rEgI Thomas Aske Berg

Animert tv-serie for barn 2-4 år. Teddybjørnen Tuffy gjør enkle, 

velkjente ting sammen med vennene sine og lærer nye ord 

underveis. Pedagogisk språkopplæring som kan tilpasse ethvert 

språk.

tUffy bear
ProDUKSJoNSSELSKaP Genesis Film as

SJaNgEr Kortfilm og TV Serie

ProDUSENT Solveig Arnesen

maNUS Julie Monsen

rEgI Julie Monsen 

Hva om det fantes vampyrer i Norge? Et dokumentarfilmteam 

får gjennom en ren tilfeldighet tilgang til et ekte vampyrsamfunn 

i et land hvor alle, Ola, Kari og Dracula Nordmann, lider under 

samme jantelov, høye skatter og dårlig nattbusstilbud.

sKUmriNgslaNdet
ProDUKSJoNSSELSKaP Vidvinkel Film

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Daniel Henriksbø

maNUS Paul Magnus Lundø

rEgI Paul Magnus Lundø

1349 - pesten har brutt ut i Europa. Vilhelm vender tilbake til 

Norge etter flere år i Paris, for å redde broren som er anklaget 

for å konspirere med troll.

et godt Nytt År
ProDUKSJoNSSELSKaP Arild Rein

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Ikke avklart

maNUS Arild Rein

rEgI Ikke avklart

 

En langdistansebuss kommer inn på busstasjonen i Stavanger – 

endestasjonen – på kvelden nyttårsaften. På bussen sitter Alfred 

Sand, også kalt Kometen. Han er i slutten av trettiårene. Han har 

reist ens ærend fra Oslo for å drepe Edvard ”Eddy” Nordbotn.

to brØdre
ProDUKSJoNSSELSKaP Incitus as

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Jarle Bjørknes

maNUS Sverre årnes

rEgI Tore Rygh

Når 9 år gamle Oskar får vite at foreldrene skal skilles, rømmer 

han hjemmefra. Dette blir starten på 3 dramatiske døgn, der 

Oskar må kjempe en tøff kamp mot egen frykt, smertefull sult, 

søsterens sinne og den farlige naturen.

forsVUNNet
ProDUKSJoNSSELSKaP Broder Ord & Film

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Ikke avklart

maNUS Nick Hegreberg

rEgI Ikke avklart

To brødre; Et drama fra 1940 om to brødre som i en alder av 10 

og 14 år må ta ansvar for familien når faren dør. Familiegården 

står i fare for å bli tvangssolgt og krigen banker på døren.

30 dager i ViNter
ProDUKSJoNSSELSKaP Jakob Rørvik

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Ikke avklart

maNUS Jakob Rørvik

rEgI Jakob Rørvik 

 

“30 dager i vinter” er et familiedrama om en på overflaten 

vellykket familie som kollapser når det avsløres at faren holder 

sin kreftdiagnose hemmelig.

HeimeN
ProDUKSJoNSSELSKaP Jørn Skar

SJaNgEr Animasjon

ProDUSENT TVP AS

maNUS Jørn Skar

rEgI Jørn Skar 

 

En mann uten viten om sin fortid blir plassert i et absurd gale-

hus, sammen med en paranoid psykolog må de finne veien ut.
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KJØNNssKifte
ProDUKSJoNSSELSKaP Chezville as

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT Johan Kaos og Gary Cranner

maNUS Johan Kaos

rEgI Johan Kaos 

smilefJes
ProDUKSJoNSSELSKaP Punch Production

SJaNgEr TV-Serie

ProDUSENT Torfinn Nag og Tor Bjarne Vestad

maNUS Vegar Hoel og Christian Eriksen

rEgI Torfinn Nag

Heidi på 47 år som har planer om å skifte kjønn. Hun skal bli 

mann. Heidi mener hun er født som en mann i en kvinnekropp, 

at hun mangler en penis, og at det ikke er samsvar mellom den 

hun er psykisk og den hun er fysisk. Vi følger henne før under og 

etter inngrepet.

berØriNg
ProDUKSJoNSSELSKaP Nils Petter Devold Midtun

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT Siw Angell-Olsen

maNUS Siw Angell-Olsen og Nils Petter Devold Midtun

rEgI Ikke avklart 

 

I ni måneder ligger vi i livmoren i en voldsom omfavnelse. 

Trangen til nærhet er noe vi bærer med oss fra fødselen av. Med 

et vræl kommer vi til verden, legges på morens bryst og finner 

roen. Gjennom resten av livet er vi avhengig av berøring. Det gir 

oss trygghet og vi kjenner  tilhørighet. En film som utforsker hva 

berøring er og betyr for oss mennesker.

Utvikling 2012
 seNterVirKsomHeteN

2011

NorsK i daNmarK
ProDUKSJoNSSELSKaP Odin Film as

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT Kristoffer Joner og Fredrik Jankowsky

maNUS Madeleine Hagen og Kristoffer Joner

rEgI Madeleine Hagen 

 

En dokumentar om Hege som er narkoman sin reise til Danmark 

for å komme inn på heroinassistert behandling. Et siste forsøk 

på å overleve og muligheten for et verdig liv.

KrÅKedal
ProDUKSJoNSSELSKaP Jørn Skar

SJaNgEr Animasjon

ProDUSENT Jørn Skar og Tommy Aase

maNUS Jørn Skar

rEgI Jørn Skar og Espen Birkedal 

Tolvtusen nordmenn meldte seg til tjeneste på “feil” side undre 

andre verdenskrig. Hva fikk nordmennene til å kjempe side om 

side med SS-soldater fra Tyskland?. Utviklingsfase II.

froNtKJemPere
ProDUKSJoNSSELSKaP Filmavdelingen as

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT Filmavdelingen AS 

maNUS Alexander Kristiansen og Ola Flyum

rEgI Alexander Kristiansen 

Animert TV-serie som balanserer mørk og lys humor og som 

subtilt kommenterer de konstruktive og destruktive verdiene i et 

samfunn.

gÅ gJeNNom gateNe
ProDUKSJoNSSELSKaP Mads Eriksen

SJaNgEr Kortfilm

ProDUSENT Gunhild Oddsen og Stian Einar Forgaard

maNUS Mads Eriksen

rEgI Eirik Forus 

 

Tre 12-åringer og en 10-åring tilbringer en dag på slutten 

av sommerferien i nabolaget sitt på Storhaug. En dramatisk 

hendelse skjer denne dagen og alt forandres.

Ville HedNiNger i NorsKe 
misJoNsfilmer
ProDUKSJoNSSELSKaP Hallgeir Skretting

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT Hallgeir Skretting

maNUS Hallgeir Skretting og Turid Borgen

rEgI Hallgeir Skretting og Turid Borgen 

En dokumentar om fenomenet ”misjonsfilm” med 

utgangspunkt i filmer fra 50 og 60 tallet. Over 100 000 så disse 

filmene årlig da, de var det første møtet mange nordmenn fikk 

med eksotiske kulturer.

Smilemann er en duo bestående av komikerne Christian Eriksen 

og Vegar Hoel. Målet til Smilemann er å lage humor som ligger 

i grenseland mellom show og stand up, innslag som er mer 

handlingsrelaterte enn klassisk revy.
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fortelJiNgar om mot
ProDUKSJoNSSELSKaP IRIS Film 

Kari Klyve-Gulbrandsen

SJaNgEr  Dokumentar

ProDUSENT Odveig Klyve og Kari Klyve-Gulbrandsen

maNUS Håvard Parr og Odveig Klyve

Obscurum handler om gutten Kuno som må overkomme sin 

største frykt da han må redde sin venn, Damia, etter at hun blir 

kidnappet av monstre.

obsCUrUm
ProDUKSJoNSSELSKaP MuiMotion

SJaNgEr Animasjon

ProDUSENT Ikke avklart

maNUS Muhundan Bala

rEgI Muhundan Bala 

Dette dokumentarfilmprosjekt tek utgangspunkt i fire 

fribyforfattarar i Noreg. Alle har dei uttrykt stort mot for å 

uttrykke seg, og nyttar pennen også i eksilet.

NdUta times
ProDUKSJoNSSELSKaP Piraya Film as

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT Bjarte Mørner Tveit

maNUS Torstein Grude

rEgI Torstein Grude 

 

Nduta Times er en kreativ, handlingsmettet og modig 

dokumentarfilm om en filmskapers farlige reise inn i den 

midlertidige flyktningeleiren Nduta.

Utvikling 2012
  seNterVirKsomHeteN

tHe swimmer
ProDUKSJoNSSELSKaP LEADER FILM

SJaNgEr SPILLEFILM

ProDUSENT Joachim Lyng og Lisa G Black

maNUS Bård Ivar Engelsås 

 

Lei jobben og livet setter Richard (45) seg som mål å svømme 

en av verdens farligste elver. Men Richard oppdager etterhvert 

at den største kampen ikke er mot elva og naturkreftene, 

men hans oppgjør med fortiden. I relasjonene mellom filmens 

hovedpersoner, kommer filmens virkelige drama frem; konflikt 

og forsoning mellom far og sønn.

feNgsla
ProDUKSJoNSSELSKaP Vigdis Nielsen

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Ikke avklart

maNUS Vigdis Nielsenog Hilde Kristin Kvalvaag

rEgI Vigdis Nielsen

tittel aNoNymisert
ProDUKSJoNSSELSKaP Motlys as

SJaNgEr TV-Serie

ProDUSENT Yngve Sæther og Sigve Endresen

maNUS Tore Renberg 

rEgI Stian Kristiansen 

Idun (15 ) spring fortare enn dei fleste. Kusina Mai (16) er sprø, 

sårbar og gutegal. Fengsla er ein historie om å bryte grenser, og 

om sjalusi, kjærlighet og død.

HØsteN
ProDUKSJoNSSELSKaP The King of Popcorn

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Haavard Hana og Marthe Blyseth Pedersen 

maNUS Sten Hellevig og Kristian Landmark

rEgI Sten Hellevig 

 

Søstrene Nanna og Fride har i flere år levd i en bunker med 

faren, etter at en mystisk sykdom har rammet det meste av livet 

på jorden. En dag angripes faren av sykdommen, og jentene må 

forlate bunkeren og dra til byen de bodde i før, i håp om å finne 

medisin. Adapsjon av Høsten, en bok av Jan Henrik Nielsen.

bibbi VraNggeNser
ProDUKSJoNSSELSKaP The Walters Productions

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Ikke avklart

maNUS Kristian B. Walters

rEgI Ikke avklart 

 

Bibbi, 11, terger på seg skolens største bølle, Olga. Bibbi har 

høstferien på seg til å finne ut hvordan hun kan beseire Olga når 

skolen begynner igjen.

TV-serie med handling lagt til Rogaland, basert på tekst av Tore 

Renberg. Etter ønsker fra forfatter er både tittel og innhold 

anonymisert. 
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En feelgood filmfikser
Stavanger
I Soland-bygget innerst i Peders-
gata har det Oslo-baserte produk-
sjonsselskapet Motlys sitt nyåp-
nede Stavanger-kontor. De store, 
litt rufsete lokalene som Filmkraft 
leier, er stort sett tomme. Men i ett 
hjørne lyser det. Et romslig, kva-
dratisk kontor med både sofa og 
pult. Blafrende stearinlys og et fat 
med klementiner gir fin førjuls-
stemning. Veggene er dekorert med 
filmplakater og stillbilder: «Man-
nen som elsket Yngve».  «Jeg reiser 
alene». Og de kommende Motlys-
filmene: «Videogutten» og «Kyss 
meg for faen i helvete» og «Kom-
pani Orheim». Her jobber Gunhild 
Oddsen, nettopp fast ansatt i pro-
duksjonsselskapet Motlys som sel-
skapets kvinne i Stavanger. 

Produksjons-koordinator og pro-
duksjonsleder. Tittelen varierer et-
ter hvilken film hun jobber med.

– Hva gjør du, egentlig?
– Produksjonslederen organise-
rer og tilrettelegger forarbeidet 

og opptak. Det kan være å anset-
te folk, lage planer for produksjo-
nen sammen med regissør. Som 
koordinator jobber jeg direkte un-
der produksjonsleder, mer detal-
jert med praktiske ting. Som for ek-
sempel transportplaner og at skue-
spillerne har det de trenger.

Aller best liker hun den tidligste 
fasen av en filmproduksjon, med 
rollebesetning og jakt på innspil-
lingssteder. 

Vanskelig
Egentlig er Gunhild utdannet film-
fotograf, og da tre års studier i New 
Zealand var over, jobbet hun som 
frilans kameraassistent og B-foto-
graf på flere lokale produksjoner. 
Via Sydvestfilm var hun fotograf på 
Stavanger 2008-serien «High ho-
pes». 

– Men det er vanskelig for foto-
grafer å få jobb i Stavanger: få job-
ber og mange om beinet. Så ved si-
den av jobbet jeg på asylmottak, i 
barnehage og som norsklærer for 

utlendinger.  Hun ble anbefalt å til-
by sine tjenester til Motlys, som har 
spilt inn flere filmer i Stavanger-
området, og nå er hun ikke i tvil:

– Det er dette jeg vil jobbe med, 
dette jeg er best til. For å bli en skik-
kelig god fotograf eller B-fotograf 
må du jobbe mer med det enn jeg 
kan her i byen.  

Gunhild var en av de 42 filmfol-
kene som skrev under på det nå 
mye omtalte oppropet mot Film-
kraft.  

Forsvarer Filmkraft
– Jeg føler behov for å forsvare 
Filmkraft når jeg ser vendingen 
saken har tatt. Mitt motiv var å gi 
Filmkraft et konstruktivt innspill. 
Når folk er frustrerte og snakker 
om ting i kulissene, er det bedre å 
få saken på bordet, tenkte jeg. Jeg 
håper fortsatt at det vil komme noe 
godt ut av oppropet til slutt. For én 
ting er sikkert: hadde det ikke vært 
for Filmkraft, hadde ikke jeg job-
bet med film i Stavanger nå. Enten 

hadde jeg flyttet til Oslo som film-
fotograf, eller så hadde jeg gjort noe 
helt annet: vært lærer, for eksem-
pel. Filmkraft er de som har gjort 
det mulig for lokale filmfolk både å 
få langfilmerfaring og å bli boende. 

Sammen med sin mattelærer-
samboer bor Gunhild på Austrått i 
Sandnes, bydelen der de begge er 
oppvokst, og der begges foreldre 
fortsatt bor. Huset pusses opp jevnt 
og trutt. Akkurat nå maler Gunhild 
kjøkkenet. 

– Vi prøver å ikke bli smittet av 
dette oppussingshysteriet som her-
jer. Det må jo være tid til hytteturer, 
reiser, kino og treninger også, sier 
Gunhild Oddsen.   

Hun er julete, noe som gjenspei-
les i filmene hun ser igjen og igjen: 
«Mongoland» til pyntingen av jule-
treet lille julaften. Og «Love, actu-
ally». Og «The holiday». Fordi det 
er feelgood. 

ElisabEth biE
elisabeth.bie@aftenbladet.no

hhFilmfotografen Gunhild Oddsen har fått fast jobb som regissørenes gode hjelper.

Intervjuet Kvinnen i Motlys

Hadde det 
ikke vært for 
Filmkraft, 
hadde ikke 
jeg jobbet 
med film 
i Stavanger 
nå.
Gunhild Oddsen

Dagens navn

hhGUNHILD ODDSEN
hhFØDT: 27. januar 

1976
hhSTILLING: Prosjekt-

koordinator i Motlys
hhBOSTED: Austrått 

i Sandnes
hhSIVILSTATUS:  

Samboer
hhANLEDNING: 

Produksjonsselskapet 
Motlys etablerer seg  
i Stavanger. 
hhHVA OPPTAR DEG 

FOR ØYEBLIKKET: 
Film og atter film! Og 
småskalaoppussing 
hjemme. 
hhBESKRIV DEG SELV 

MED TRE ORD: 
Tålmodig, positiv, 
tidsoptimist. 
hhHVA PROVOSERER 

DEG: Blir egentlig 
ikke så ofte provosert 
lenger! Men så klart: 
urettferdighet. 

«Videogutten» har premiere neste uke, og i februar er det  
premiere på «Kompani Orheim» og innspillingsstart på «Kyss meg 
for faen i helvete». Motlys’ kvinne i Stavanger, Gunhild Oddsen, har 
altså nok å ta seg til.  Foto: Jonas Haarr Friestad
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KONSERT: I kveld på Galleri Sult i Stavanger kan man opleve den
kjøbenhavnske jazzsangerinnen Cathrine Legardh. Hun vil sammen
med Johan Egdetveit fremføre helt ny musikk. Legardh og Egdetveit
har de siste seks måneder skrevet musik sammen. Man kan si at
nostalgi møter modernisme i dette universet omkring «De gamle
ting», heter det i en pressemelding. Med seg har de Tor Yttredal. 

Jazz på Galleri Sult
PÅSKEKONSERT: Arne Almroth, programsjef i Stavanger
Symfoniorkester (SSO), dirigerer fredag 15. april Trond-
heim Symfoniorkester i Bach Messe i h-moll. Konserten i
Olavshallen i Trondheim spilles inn av NRK og sendes i
NRK Klassisk torsdag 21. april (skjærtorsdag) kl. 19.03 og
onsdag 27. april kl. 09.03.

SSO-Almroth på NRK Klassisk

KULTUR
Leder: Dan Tagesen. Tlf. 05150. Epost: kultur@aftenbladet.no

Fire kortfilmer om savn
Denne uken spilles kort-
filmen «Sagas øy» inn ved
Bersagel utenfor 
Hommersåk. Stavanger-
selskapet Phantomfilm
håper at resultatet blir bra
nok for en eller flere 
internasjonale film-
festivaler.
Rolf Frøyland tekst

Kristian Jacobsen foto

BERSAGEL: – Stopp opp og snur
deg. Flott. Og så snur du deg
rundt igjen. Så fortsetter du. Bra!

Regissør Sutharsan «Sui» Bala
ser inn i den lille kameraskjer-
men mens han instruerer skues-
piller Mareike Wang. Vi er i turist-
foreningens hytte Nordhagen
ved Bergsagel i Sandnes kom-
mune. På det lille kjøkkenet står
fire-fem personer som sild i
tønne. Det er knapt nok plass til å
bevege kameraet og lydmannen
må jobbe hardt for at den digre
mikrofonen ikke skal dulte borti
noe av betydning.

– Bare kutt litt mer av den gul-
roten, sier Bala mens han teller
antall kutt.

– Flott.

SAVN: Kortfilmen «Sagas øy» han-
dler om en ti år gammel jente
som mister moren i en drukning-
sulykke. Den dramatiske hendel-
sen splitter forholdet mellom far
og datter. Når faren i tillegg fin-
ner ny kjæreste, blir ting virkelig
problematiske. 

Det er produksjonsselskapet
Phantomfilm fra Stavanger som
står for innspillingen. 

Planen er at «Sagas øy» skal inn
i en pakke bestående av fire
forskjellige kortfilmer – der alle
har barn i hovedrollen og på en
eller annen måte tar opp temaet
savn.

– Filmene handler om å gå vid-
ere etter du har mistet noen du er
glad i. Dette er noe alle har eller
skal oppleve i løpet av livet, enten
det gjelder død, skilsmisse eller
at det å miste en god venn, for-
klarer Bala.

TALENT: Den 28 år gamle regissø-
ren fra Sandnes har tidligere fått
hederlig omtale under flere inter-
nasjonale filmfestivaler for sin
eksemansfilm «Løshunder» fra
2009 og blir av produsent Geir
Netland beskrevet som et av de

største filmtalentene vi har i re-
gionen. 

– Jeg håper dette kan være star-
ten på et langvarig samarbeids-
forhold mellom Bala og Phan-
tomfilm, sier Netland, som har
dratt i gang kortfilmprosjektet.

– Den første kortfilmen ble
spilt inn i fjor høst. De andre spill-
es inn i år. Forhåpentligvis er alt
ferdig i november, forklarer pro-
dusenten.

Stian E. Forgaard, Vigdis Niel-
sen og Nic Osborne er hentet inn
som regissører for de tre andre
filmene. Samtlige har et budsjett
på 750.000 kroner.

– I sum blir alle filmene oppe i
spillefilmlengde, så ambisjonen
vår er å selge dem som en kort-
filmpakke på dvd. I tillegg håper
vi at de kan komme på kino og bli
vist på filmfestivaler både i inn-
land og utland. Drømmen er å
komme til Cannes-festivalen, sier
Netland og smiler.

EFFEKTIVE: Filmteamet har nå be-
veget seg inn i stuen. Her er det
litt romsligere enn på kjøkkenet,
men kameramann Nils Petter De-
vold sliter fortsatt med bevegel-

sene. Denne gangen skal han gå
baklengs gjennom døra mens
han filmer ti år gamle Frida Mar-
ki Mork, som ble foretrukket til
hovedrollen foran rundt 230
andre jenter som var på audition. 

Før opptak gir Bala den unge
skuespilleren råd om å være enda
sintere. Det fikser hun greit.

– Bra, Frida! sier innspilling-
sleder Siw Angell-Olsen før hun
dirigerer lyd, lys og kamera i rik-
tig posisjon. Å spille inn 18 minut-
ter på fire dager er travlere enn
man kanskje skulle trodd.

– Fordelen med et lite budsjett
og bare ett location er at det blir
effektive dager. I tillegg er jo
dette et nydelig sted. Vi er veldig
takknemlige for at turistforenin-
gen lar oss bruke området deres,
sier Bala og titter utover det
blikkstille vannet som for an-
ledningen reflekter en glødende
vårsol. 

– Dette blir bra Norges-rek-
lame om filmen havner i en inter-
nasjonal filmfestival?

– Ja, og ikke minst en bra rek-
lame for regionen, sier regissø-
ren.

rolf.froyland@aftenbladet.no

SAGAS ØY

HVA: Én av fire kortfilmer sta-
vangerselskapet Phantomfilm
produserer med barn i hovedrol-
lene. Filmene skal settes sammen i
en kortfilmpakke for barne- og
familiepublikummet.
HVOR: Stavanger Turistforening sitt
nærmiljøanlegg på Nodhagen ved
Bersagel.
REGI: Filmen er skrevet og regiss-
ert av sandnesmannen Sutharsan
«Sui» Bala. Hans eksamensfilm
«Løshunder» fra filmskolen i Es-
tland har fått hederlig omtale på
flere internasjonale filmfestivaler.
MED: Hovedrollen spilles av 10 år
gamle Frida Marki Mork, som ble
valgt ut blant over 200 håpefulle
jenter.  I de voksne rollene finner vi
Svein Harry Schøttker Hauge,
Mareike Wang og Glenn Andre
Kaada.

VISER FØLELSER: Ti år gamle Frida Marki Mork spiller hovedrollen som den frustrerte jenten som har mistet moren sin. Bak ser vi regissør Sutharsan «Sui» Bala (til venstre) og skuespiller Svein Harry
Schøttker Hauge.
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Hold kodeleseren på en smarttelefon over koden, 
så havner du direkte på seksjonen.

SandneS
Hun gikk nylig av som kunstnerisk 
leder i Filmkraft Rogaland, men har 
skrevet under på en avtale som in-
kluderer taushetsplikt og kan der-
for ikke si noe om årsaken til at hun 
slutter. På festivalen Kort vil hun i 
samarbeid med Åse Meyer, daglig 
leder for Sørnorsk filmsenter, bely-
se veien videre for kortfilm. 

Men før foredraget vil de to mar-
kere tragedien som nylig rammet 
filmteamet i Sokndal, der produ-
sent Daniel Henriksbø og fotograf 
Mats Bjarg antas å ha omkommet 
etter å ha blitt tatt av en kjempebøl-
ge ved Stapnes. 

– Det går ikke an å overse det tra-
giske som har skjedd. Jeg var med 
på en minnehøytidelighet på ulyk-
kesstedet nylig. Åse og jeg arbeidet 
mye sammen med Daniel. i morgen 
vil vi vise traileren til «Skumrings-
landet» for første gang. 

Som kunstnerisk leder og ma-
nuskonsulent i Filmkraft har Bon-
nén Rask engasjert seg varmt for at 
regissør Paul M. Lundø skulle få la-
get «Skumringslandet». 

– Jeg har arbeidet mye sammen 
med det lille teamet i lang tid, sier 

– Kortfilm avgjørende
for lokale produsenter 
hhHvorfor lage kortfilm når man ikke kan leve av det? – Dels fordi kortfilm 

er et eget kunstnerisk uttrykk, dels fordi det er en viktig øvelse for den som vil lage spillefilm,  
sier Kirsten Bonnén Rask. I morgen holder hun foredrag på Kort.

hun og er glad for at Filmkraft-fon-
det har gitt 1 million kroner til pro-
sjektet i år.

Festivalen Kort åpner med ett 
minutts stillhet til minne om de 
savnede.

Kortfilm viktig
I dag starter filmfestivalen Kort for 
andre år på rad i Kinokino i Sand-
nes med visning av 74 filmer over 
tre dager. Sju kortfilmer og sju mu-
sikkvideoer har rogalendinger bak 
og foran kamera. 

Men i en tid da det stormer rundt 
Filmkraft Rogaland og den loka-
le filmbransjen synes å være split-
tet i det kulturpolitiske synet på 
hvordan selskapet skal satse vide-
re, spør vi Bonnén Rask om vitsen 
med å lage kortfilm hvis man ikke 
kan leve av det:

– Å jo, det finnes to veldig gode 
grunner til å lage kortfilm. Den ene 
er at selv om man bare får 30.000 
kroner i støtte, kan det frambringe 
talent. Å kunne vise til en kortfilm 
er et varemerke for enhver filmska-
per. Den andre er at kortfilmen er 
en god øvelse for mindre produ-
senter. Ta selskapet Genesis i Hau-

gesund som laget «Gratulerer» 
sammen med Tomas Alf Larsen. 
Det er helt nødvendig med en slik 
kortfilm i porteføljen for å vise at 
man kan lage fiksjon dersom målet 
er å lage langfilm senere. 

– Hvilke veier bør kortfilmskape-
re utforske framover?

– Vi skal vise to eksempler. Den 
ene muligheten er å fortelle en his-
torie, slik det gjøres i «Himmelen 
bak huset» som nesten er like for-
seggjort som en spillefilm og der-
for koster mye penger. Den andre 
er prøve ut bilder, slik Ida Skjefstad 
og Isak Gundrosen gjorde i «Lime-
rence» som de deltok med i fjor. Da 
kan man klare seg med 30.000 kro-
ner.

Nordisk perspektiv
Kort i Sandnes ønsker å ha et nor-
disk perspektiv, men prosjektleder 
Siw Angell-Olsen medgir at det tar 
tid å bygge opp en filmfestival slik 
at bidrag sendes inn ikke bare fra 
nærmiljøet, men også fra fjernt.

– Vi har understreket overfor alle 
utvelgelseskomiteene at de ikke 
skal skjele til rogalandsk deltakel-
se, men utelukkende se etter kvali-

tet. Da er det hyggelig å kunne pre-
sentere sju kortfilmer og sju mu-
sikkvideoer med rogalendinger for 
og/eller bak kamera.

I hovedjuryen sitter regissør 
Arild Østin Ommundsen, foto-
graf John Christian Rosenlund og 
den finske filmskaperen Salla Tyk-
kä. Musikkjuryen består av Mor-
ten Mølster og Sten Hellevig, stu-
dentjuryen av Kalle Løchen og Sui 
Bala. 

Kristin AAlen
kristin.aalen@aftenbladet.no

Film Festivalen Kort åpner i Kinokino i dag

– Oppmerksomheten rundt  
Kort er stigende, sier festivalens 
prosjektleder Siw Angell-Olsen, 
her foreviget foran en scene fra 
fjorårets vinnerfilm «En ballett-
dansers historie» av Maja Friis. 
Den kan publikum kan få se  
også i år. Foto: Jan Zahl 

Kirsten Bonnén 
Rask vil snakke 
om veien videre 
for kortfilm.  
Her fotografert 
under Stavanger 
kortfilmfestival i 
2009.  
Foto: Fredrik reFvem

Rogalandske kortfilmer 

hhHer er noen kortfilmer med roga-
lendinger foran og bak kamera som 
blir vist på festivalen Kort 1.-4. de-
sember i Kinokino i Sandnes.…»En 
solskinnhistorie» av Marius Soma.…
»Midtsommernattens skygge» av Stian 
Einar Forgaard.…»Nå skal du få sove» av 
Gary Cranner.…Tre kortfilmer av Odveig 
Klyve og Kari Klyve-Gulbrandsen.
hh I tillegg vises sju musikkvideoer av 

rogalendinger

Puls Lørdag 10. november 2012 RA22

Tore Rygh, man-
nen bak «Alt for 
Egil», skal lage ny 
spillefilm. Jørgen 
Langhelle spiller 
hovedrollen.
Arild Østin Ommundsen 
har nylig avsluttet innspil-
lingen av «Eventyrland», 
en lavbudsjetts spillefi lm i 
«Mongoland»-ånd. Rygh 
kaster seg 
også på det 
som kan bli 
en ny Sta-
vanger-bølge 
i norsk spil-
l e f i l m p r o -
duksjon. Han 
setter i gang innspillingen 
av kjærlighetshistorien 
«Nederland» på nyåret.

Rygh har lenge vært in-
spirert av Østin Ommund-
sen.

– Jeg husker da Arild 
viste «Mongoland» for 
første gang. Jeg lente 
meg over til Tore Ren-
berg og sa at «Min fi lm 
skal bli den neste». Det 
ble den, sier Rygh til RA.

Historien gjentar seg.
– Etter å ha sett på «Even-

tyrland» sitter jeg igjen 
med samme følelse som 
den gang. I Arilds «One-
man-band» av en fi lminn-
spilling, der han har regi, 
kamera, lyd, hele produk-
sjonen, kommer han veldig 
nært produksjonen. Foto-
grafen er jo den som er 
nærmest skuespilleren, 
sier Rygh.

Totalt: 4 millioner
Totalbudsjettet til «Neder-
land» er 4 millioner kro-
ner, svært lite i spillefi lm-
sammenheng. Rygh vil 
gjøre økonomiske begrens-
ninger til en styrke.

– På en slik måte kan vi 
lage fi lm på en annerledes 
måte, være med å leke i 
større grad. gjøre det som 
gjør at det er så gøy å lage 
fi lm. Da jeg så klipp fra 
«Eventyrland» fi kk jeg 
den raketten i rumpa 
som jeg trengte. Jeg føler 
at Arild har fått tilbake 
samme gleden ved å lage 
fi lm som med «Mongo-
land», og det har smittet 
over på meg, sier Rygh.

Han har til nå bare på 
plass 200.000 kroner i til-
skudd til manus og pilot 
fra Filmkraft Rogaland, 

men går uansett i gang 
med innspilling på nyår-
et.

I løpet av julen skal ha 
skrive ferdig manuset.

– Jeg lager en historie 
som et lite format fortjener, 
og vil benytte meg av de 
fordelene en slik produk-
sjon kan ha, sier Rygh. 

– Ny dogme
Nå er han tydelig oppglødd 
og ivrig etter å starte.

– Jeg føler at Arild har 
satt reglene for et nytt dog-
me innen fi lmproduksjon. 

Jeg gleder 
meg vel-
dig til å 
lage fi lm 
etter et 
slikt dog-
me, sier 
S t a v a n -

ger-regissøren.
Han bor i likhet med Jør-

gen Langhelle på Nesod-
den utenfor Oslo. Duoen 
skal spille inn fi lmen der, 
med ujevne mellomrom, i 
løpet av et halvt år til tre-
kvart år. Ulike årstider 
blir inkludert i historien, 
solen skal være lysmester.

Kjærlighetshistorie
«Nederland» blir en anner-
ledes kjærlighetshistorie.

– Den handler om en 
mann som har mistet det 
meste. Han har tenkt å av-
slutte livet sitt, og oppsø-
ker sin gamle kjæreste for 
å ta farvel med den perso-
nen han bryr seg mest av 
alt om, sier Rygh.

Historien tar en dra-
matisk endring når 
mannen kommer i kon-
takt med en datter han 
ikke visste om.

Rygh skal raskt lage en 
pilot for å stille sterkere i 
søknadsbunken hos Norsk 
fi lminstitutt eller kunne 
hente penger andre steder.

Som Østin Ommundsen 
skal Rygh gjøre alt selv, 
både regi, lys, lyd, og ka-
mera.

– Men jeg vil bruke fag-
folk som konsulenter både 
i forkant og underveis, sier 
Rygh.

Flere fra Stavanger
Han har også tiltenkt rol-
ler for andre skuespillere 
fra Stavanger-distriktet 
enn Sandnes-mannen 
Langhelle.

– Men jeg vil ikke si hvem 
de er, for de vet ikke om det 
ennå, sier Rygh.

Rygh lager ny Stav
Stein Roger Fossmo
stf@rogalandsavis.no

Tekst og foto:

Her er Filmkraft Rogalands 
tildelinger til lokal filmbran-
sje i årets andre 
tildelingsrunde:
■ Karl Johan Paulsen har fått 
230.000 kroner i produksjons-
tilskudd for dokumentaren 
«Lars Hertervig – lyset og det 
ubeskrivelige».
■ Mona Friis Bertheussen har 
fått 150.000 kroner til doku-
mentaren «Tvillingsøstrene».
■ Vigdis Nielsen og 
Phantomfilm har fått 375.000 
kroner til dokumentaren 
«Kampen om Hardanger».
■ Hallgeir Skretting har fått 
140.000 kroner til dokumenta-
ren «Ville hedninger i norske 
misjonsfilmer». 
■ Odveig Klyve og Kari Klyve-
Gulbrandsen har fått 100.000 i 
utviklingstilskudd til dokumen-
taren «Forteljingar om mot», 
om fire fribyforfattere. 
■ Thorstein Grude og Piraya 
Film har fått 250.000 kroner i 
utviklingstilskudd til dokumen-
taren Nduta Times, fra en afri-
kansk flyktningleir.
■ Kyrre H. Larsen har fått 
100.000 kroner i produksjons-
tilskudd til musikkvideoen «My 
Dying Drive» til det kommende 
albumet til bandet Shining. 
Videoen skal også stå på egne 
bein som kortfilm.
■ Mads Eriksen har fått 
40.000 kroner i utviklingstil-
skudd til kortfilmen «Gå gjen-
nom gatene».
■ Muhundan Bala har fått 
50.000 kroner i utviklingstil-
skudd til kortfilmanimasjonen 
«Obscurum» (barnefilm).
■ Fredrik Hana og Blæst har 
fått 25.000 kroner til kortfilmen 
«Angst, Piss & Drid».
■ Tore Rygh har fått 200.000 
kroner i utviklingstilskudd til 
spillefilmen «Nederland».
■ Leaderfilm har fått 167.500 
kroner i produksjonstilskudd til 
siste episode av «Forbrydelsen 
III», spilt inn i Risavika.
■ Arild Østin Ommundsen og 
Chezwille har fått 1 million kro-
ner til spillefilmen 
«Eventyrland».
■ Johan Kaos og Feil Film har 
fått 500.000 kroner til spillefil-
men «Pornopung».
■ Stian Kristiansen og 
Motland har fått 1 million kro-
ner til spillefilmen «Kyss meg 
for faen i helvete».
■ Kristian B. Walters har fått 
70.000 kroner i utviklingstil-
skudd for spillefilmen «Bibbi 
Vranggenser».
■ Eirik Forus og Motlys fra fått 
100.000 kroner i utviklingstil-
skudd til spillefilmen 
«E=MC2».
■ Geir Netland og Phantomfilm 
har fått 100.000 kroner i til-
skudd til en filmworkshop med 
Barne- og ungdomsteateret. 
Regissører er Arild Østin 
Ommundsen, Vigdis Nielsen og 
Stian Kristiansen.

Drysser filmpenger

Den handler 
om en mann 

som har mistet det 
meste. ’’

Tønes – den genierklærte vise-
sangeren fra Sokndal – utvider 
høstturneen og spiller i Sola 
kulturhus fredag 11. januar. Han 
skal også tilbake til Oslo, på 
Rockefeller.  

Først skal han spille i Fartein 

Valen i Stavanger konserthus i 
en utsolgt konsert i morgen. 

Høstens album «Sån av 
salve» har fått terning 6 i 
Dagbladet og Firdaposten og 
terning 5 i blant annet VG, 
Aftenposten og Dagsavisen.

TØNES SETTER OPP KONSERT I SOLA

Brad Paisley

Countrystjernen Brad Paisley 
spiller i DNB Arena søndag 
kveld.

– Han er den hotteste 
countryartisten i verden 
akkurat nå, mener arrangør 
Per Vervik i Stavanger 
Artistbyrå.

DNB Arena tar rundt 5000 
publikummere, og det blir 
trangt i Oilers’ hockeyhall 
søndag kveld. Konserten er 
nesten utsolgt.

– Vi har igjen mellom 300 
og 400 billetter, sa Vervik til 
RA torsdag ettermiddag. 

Brad Paisley i DNB Arena

HJEMME EN TUR: Regissøren Tore Rygh 
var i går hjemme under Filmkraft Rogalands 
pengedryss til lokal filmbransje. Rygh skal nå 
lage spillefilmen Nederland.
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Navn: Innsendere må oppgi navn, 
adresse og telefonnummer.
Bilder: Vi ønsker helst digitale bilder, 
men tar også imot papirbilder.
Minneord og nekrologer: Maks 400 ord.
Redigering: Vi forbeholder oss rett til 
å redigere tilsendt materiale.

Adresse:
Stavanger Aftenblad,
postboks 229,
4001 Stavanger

Signe Hansen · Anders L. Andersen · Torhild F. Jacobsen

– I det norsk filmmiljøet er man for opptatt av å måtte fortelle en historie etter faste, dramaturgiske regler, synes Jakob Rørvik, 
filmskaper bosatt i London. Foto: Anders Minge

«Ingmar 
Bergman 
har en unik 
posisjon for 
meg. Han 
fortalte små, 
nære histo-
rier som like 
fullt berører 
dype, eksis-
tensielle  
problemer.»
Jakob Rørvik, film-
regissør fra Sandnes

Intervjuet Til festival i Grimstad

hh– Det er kjempebra å være tilbake på Kortfilmfestivalen i Grimstad, for da får jeg treffe 
kollegaer og snakke film, sier regissør Jakob Rørvik, for tiden bosatt i London.

Et filmdikt om tiden som går
SandneS
Torsdag var han innom hjembyen 
Sandnes før han tok bussen til den 
lille sørlandsbyen sammen med ka-
meraten Thomas Duggan fra Eng-
land. Med i kofferten lå deres felles 
11 minutter lange kortfilm «My fri-
end kills time» som i disse dager 
tevler i Grimstad om Gullstolen og 
andre kortfilmpriser. 

Manuset har de skrevet sammen. 
Thomas har hovedrollen, Jakob har 
regissert og produsert filmen og 
budsjettet på 90.000 kroner er fi-
nansiert av Filmkraft Rogaland.

Slår i hjel tiden
Filmen skildrer en ung mann som 
lever alene i landlige omgivelser der 
han får tiden til å gå med vedhogst, 
klesvask i elva, turgåing i skog og 
eng, lesing og bygging av korthus. 

– Ideen dukket opp da jeg en helg 
besøkte min venn Thomas og opp-
daget hvordan han levde. Først ville 
jeg lage en dokumentar, men nå ba-
lanserer det mellom noe halvdoku-
mentarisk og – med fare for å virke 
pretensiøs – et filmdikt. 

Rørvik lar det være en psykolo-
gisk gåte hvorfor vennen velger å 
leve et isolert liv uten synderlig ak-
tivitet.

– Jeg er mer interessert i stem-
ningen, i å finne bilder som beskri-
ver stillstand. De fleste mennesker 
opplever frykt for at tiden går. Des-
to mer fascinerer det meg at Tho-
mas trekker seg ut av sosiale sam-
menhenger han før var en del av. 
Det er som han utsletter seg selv. 

Intuisjon
Rørvik tok sin filmutdannelse ved 
National film & television school 
(NFTS) i London. Der laget han 
kortfilmen «Vanilla Song» som 
kom med i sideprogrammet Ciné-
fondation på filmfestivalen i Can-
nes i 2005. 

Ett av de viktige rådene han fikk 
av en lærer ved filmskolen, var å 
bruke intuisjon. Det har han for før-
ste gang greid i «My friend kills 
time». 

– Jeg hadde et manus og et kon-
sept, men også mye handlingsrom 
under opptakene. Dermed kunne 
jeg i klippeprosessen intuitivt lete 
etter rytme og musikalitet. 

Men han tror ikke på en naiv idé 
om at intuisjon forløser alt.

– Å lage film er et håndverk som 
krever mye forarbeid og disiplin. Da 
kan man lett miste det umiddelbare 
under opptak. De ganger jeg får 
frysninger når jeg ser film, er når 
noe er tatt opp som aldri kan gjen-
tas, det være seg sollyset i jungelen 
eller et dyr som beveger seg. Røys-
katten til Thomas rotet plutselig i et 
eggeskall på kjøkkenbenken mens 

vi filmet. Slikt kan ikke planlegges, 
det må bare fanges idet det skjer. 

Vil lage spillefilm
Det er fjerde gang han deltar på 
Kortfilmfestivalen i Grimstad. Selv 
om han bor i London, er han ofte i 
Oslo, blant annet for å lage rekla-
mefilm. I 2006 var han regiassis-
tent og castingansvarlig på Joachim 
Triers debutfilm «Reprise».

Nylig ble han tildelt 190.000 kro-
ner i kunstnerstipend fra staten. Nå 
skriver Rørvik på sitt eget spille-
filmmanus. 

– Det skal bli et norsk prosjekt. 

Fordelen med en langfilm i motset-
ning til kortfilm er at man kan få et 
større budsjett å rutte med og en 
flate som gir anledning til å utfor-
ske karakterer. 

Filmdiskusjon
– Hva er dine filmatiske forbilder?

– Ingmar Bergman har en unik 
posisjon for meg. Han fortalte små, 
nære historier som like fullt berø-
rer dype, eksistensielle problemer. 
Nevnes må også Lars von Trier 
til tross for hans provokative stil. 
Hans filmer er det alltid spennende 
å diskutere.

– Hva synes du om filmdiskusjo-
nen i Norge?

– Man er for opptatt av å måt-
te fortelle etter dramaturgiske  
regler. Men dette kan ikke være  
den eneste innfallsvinkel til god 
film. Ta «Nokas»-filmen. I ste-
det for en psykologisk utforsking  
av «hva gjorde Toska til bank-
raner», får vi være flue på veg-
gen mens tiden renner ut. Det ble  
intenst og annerledes og var en  
film jeg ble veldig glad for. 

Kristin AAlen
kristin.aalen@aftenbladet.no

Dagens navn

hh Jakob Rørvik
hhFØDT: 4. mai 

1980, oppvokst  
i Sandnes.
hhBOSTED: 

London.
hhYRKE: 

Filmregissør.
hhSIVILSTAND: 

Vet ikke helt for 
øyeblikket.
hhANLEDNING: 

Deltar på  
Kortfilmfestivalen  
i Grimstad med 
«My friend kills 
time».
hhBESKRIV DEG 

SELV MED TRE 
ORD: Alltid 
i prosess.
hhHAR DU NOEN 

LASTER DU VIL 
BLI KVITT? Er litt 
arbeidsnarkoman. 
Bør balansere 
min tidsbruk noe 
bedre. 
hhHVA PROVO-

SERER DEG? Den 
snevre måten man 
i Norge diskuterer 
hva som er god  
og dårlig film.

FREDAG 7. OKTOBER 201138 HAUGESUNDS AVIS PULS

HAUGESUND: The Beatles er et band med mange beundrere.
Noen mener verdens beste popband gjennom tidene.  Det britis-
ke coverbandet The Fab Beatles gjenskaper musikken til John
Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr og George Harrison – og
klesstilen slik som Sgt. Pepper-kostymene. The Fab Beatles har
blitt kåret som beste Beatles tributeband av BBC og spiller sanger
fra alle de ulike epokene til Liverpool-gruppen. I kveld, fredag 7.
oktober, kan du få med deg kvartetten i Festiviteten.

The Fab Beatles i Festiviteten

Regjeringen 
satser mer på
film. Filmkraft
Rogaland får en
økning på 1,25
millioner.
Tekst: TRULS HORVEI

STATSBUDSJETTET: Regje-
ringen fortsetter filmsatsingen
og øker filmfeltet med 47 milli-
oner kroner. Særlig skal det sat-
ses på regionale filmmiljø. Film-
senterdelen av Filmkraft Roga-
land får 4,75 millioner i 2012.  

– Vi ble varslet om disse mid-
lene av kulturministeren før val-
get og føler at regjeringen satser
på Rogaland. Det skjer mye på
filmfronten i fylket, også i Nord-
Rogaland, sier Sjur Paulsen,
daglig leder i Filmkraft Roga-
land.  

Selskapet har økt budsjettet
jevnt siden oppstarten i 2006
og er nå årlig på 12–13 millio-
ner. Såpass stort har Filmkraft
blitt at det vil bli delt i to selska-
per: Fond, som tar seg av spille-
filmer, TV, dataspill, mens film-
senterbiten vil jobbe med kort-
filmer, kurs, seminarer og mot
Den kulturelle skolesekken.

Film på Haugalandet
– Nordfylket er sentral i vår regi-
on. Vi har ikke tradisjon for
filmproduksjon på Haugalan-
det.  Framover er vi nødt til å få
en fin miks mellom lokal, nasjo-
nal og internasjonal produk-
sjon, sier Paulsen og gir ros til
Genesis Film som har mange
prosjekter på gang.

– De har gjort en veldig god

jobb, og vi backer dem, sier
Paulsen, og nevner også doku-
mentarfilmskaper Karl Johan
Paulsen fra Karmøy som sentral
person.  

Mer til Haugesund Teater
Nyheten om at Haugesund Tea-
ter kommer inn på budsjettet
for 2012 med i alt 10 millioner,
ble sluppet da kulturminister
Anniken Huitfeldt var innom
Haugesund 6. september. Bud-
sjettøkningen er på én million.

– Dette betyr at vi kan lage
flere og bedre produksjoner, i
alle fall en eller to ekstra i året,
sa teatersjef Birgit Amalie Nils-
sen i en kommentar da nyhete
ble kjent. 

Haugalandmuseene får en
økning på 105.000, fra 3,386 til
3,491 millioner kroner for neste
år. 

Fikk ikke ny stilling
– Ikke de store overraskelsene.
Vi søkte om få ny stilling som

antikvarisk håndverker. Det fikk
vi ikke. Vi har 50 museumshus
som skal vedlikeholdes, sier
museumsdirektør Mads Ram-
stad ved Haugalandmuseene.  I
dag har museene i alt 14 års-
verk. 

I 2009  fikk museet ny stilling
som musumsformidler for hele
regionen.

Ryfylkemuseet får økt bevilg-
ningen med 600.000 kroner og
får i alt 5,22 millioner fra staten.
Norsk Vasskraft- og Industri-

stadmuseum i Tyssedal får en
økt bevilgning på 97.000 kroner
(3,1 millioner i fjor, 3,2 for
2012).  

Sunnhordland Museum får
2,74 millioner, en økning på
82.000 kroner.

Baroniet Rosendal er inne på
budsjettet med 1,12 millioner
for 2012, en liten økning på
37.000 kroner i forhold til 2011.

truls.horvei@h-avis.no

Film får mer penger

FILMSATSING: Solveig Arnesen og Skjalg Molvær i Genesis Film får skryt av Sjur Paulsen, daglig leder i Filmkraft Rogaland. Her fra filmfestivalen i Cannes i år.  
ARKIVFOTO: PRIVAT 

Norheim skolekorps har
blitt tildelt et sekssifret
beløp fra Norges Musikk-
korps Forbunds 
Instrumentfond.

Tekst:MARIT NILSEN

KARMØY: – 100.000 kroner er
kjærkomne penger for korpset,
sier leder i Norheim skolekorps
Turid Susort Jansen.

Hvert år deler Kulturdeparte-
mentet ut flere millioner kroner

fra Instrumentfondet til kjøp av
nye instrument. I år gikk store
deler av summen til Norheim
skolekorps i Karmøy kommune.

Ifølge en pressemelding fra
Instrumentfondet har 70 pro-
sent av alle korps som søkte, fått
positivt svar på sine søknader.
Tallmessig vil det si at 334 korps
har fått støtte til nye instrument-
kjøp i år.

14 skolekorps fikk bevilget
10.000 kroner, 187 korps fikk
bevilget 20.000 kroner, 46 skole-

korps fikk 50.000 kroner, mens
14 skolekorps fikk bevilget stor-
potten på 100.000 kroner.

For å kunne søke om støtte må
hovedtyngden av medlemmene
være i alderen 9–19 år. Deretter
må det skrives en rapport om hva
skolekorpset har brukt pengene
på.

Ved tildeling blir det sett på
hva korpset ønsker og hva de har
fra før av instrumenter. Også  tal-
let på aspiranter er gjeldende. 

marit.nilsen@h-avis.no

100.000 til korpsmusikk

PENGER PÅ BOK: Norheim skolekorps får 100.000 kroner i støtte fra Nor-
ges Musikkorps Forbund instrumentfond. ARKIVFOTO: TERJE STØRKSEN

TEGNING: GUNNAR VIERDAL

Ukens splintus
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Prøysen-utgivelse 
selger stort
Musevisa og ytterligere åtte 
Prøysenklassikere ble slup-
pet på DVD 9. november. 
Animasjonsfilmene selger 
som bare det. 

DVD-en ligger nå på en 
åttendeplass på VG-listen, 
melder utgiverne. 

Prøysens sangskatt har 
med utgivelsen tatt steget 
inn i animasjonsverdenen, 
illustrert av det lokale de-
sign- og animasjonsstudioet 
Sandnes Media i Larvik for 
NRK barne-TV. (NTB)

SandneS
Stemningen steg i Kinokino 
da festivaldeltakerne fikk se de 
konkurrerende filmene. Etter 
å ha opplevd 16 av filmene kan 
Aftenbladet melde om høy kva-
litet og spontan applaus.

– Kortfilmsjangeren er et for-
mat der man fordyper seg i én 
følelse, sa foredragsholder Kir-
sten Bonnén Rask. Kortfilm-
konsulent Meyer la til at svært 
mange kortfilmer tar for seg 
alvorlige temaer som sorg og 
død. Det kan jo lett bli en tåre-
perse. Den kritikken rammet 
ikke novellefilmen «Himmelen 
bak huset» av Steffan Strand-
berg, laget over en kortroman 
av Gaute Heivoll. Den handler 
om en gutt som har mistet mo-

ren sin og bor alene igjen med 
faren.

– Her skildres tapet uten at 
det blir sentimentalt, men li-
kevel slik at det taler til hjertet. 
Det skjer med et magiskrealis-
tisk formspråk, sa Meyer.

Stavangerfilmer
Heller ikke Stian Einar For-
gaard faller i tårepersegrøfta i 
«Midsommernattens skygge». 
En skolegutt sørger etter at en 
klassevenninne dør. Manus er 
regissøren og Linda May Kalle-
stein. Tre flinke barneskuespil-
lere, vàr stemning og fin mu-
sikk av John Erik Kaada gjør fil-
men til en god opplevelse idet 
tap, savn, sinne og sorg anty-
des, ikke tværes ut. 

Dypt alvorlig er også Gro 
Elin Hjelles «Nå skal du få 
sove» om en ung mor som får 
elektrosjokkbehandling kort et-
ter at hun har født et barn. 

Vi trekkes inn i angsten til 
pasienten (Rakel Rugaas) som 
får beroligende beskjeder fra 
legen, men ender i mareritt der 
fortid, nåtid og framtid flytere 
sammen. 

Det festligste innslaget var 
studentfilmen «Hallik Malik» 
av Magnus Halvorsen Wath-
ne ved UiS. Han har gjort det 
meste selv i en original fortel-
ling om Malik (Nebil Zaman) 
som hevder at han er hallik 
med en gjeng horer i Pedersga-
ta. Når en reporter (Linda Tvei-
ten) vil lage en tv-dokumentar 

om ham, tar det hele en over-
rumplende vending. Stilig ek-
samensarbeid!

Foto som malerpensel
I dag belyses festivalens hoved-
tema – Foto som malerpensel 
og fortellerstemme – av stjer-
nefotograf John Christian Ro-
senlund, for lengst utflyttet sta-
vangermann.

Da Aftenbladet traff ham i 
går, kom det fram at han i høst 
hadde fotoansvaret for den om-
diskuterte «Flukt» som ble 
spilt inn i Sirdal og Byrkjedal. 
Men den skarpe kritikken fra 
deler av det lokale filmmiljøet  
mot at Filmkraft har gitt 3 mil-
lioner kroner til actionfilmen, 
kjente han ikke til. 

– Kritikere hevder at manuset 
ikke holder kunstnerisk mål. 
Har du vært fotograf for en film 
med et elendig manus?

– Slett ikke. Jeg har nok av 
jobbtilbud å velge i og sier aldri 

ja til et dårlig manus. «Flukt» 
kan bli en riktig god action-
film. Den har vært gøy å arbei-
de med, også fordi det er første 
gang jeg har fått filme i Roga-
land. De på settet som kom fra 
Stavanger, bidro flott, selv uten 
mye erfaring.

– Kritikerne synes Filmkraft 
burde krevd flere rogalendin-
ger i sentrale filmfunksjoner. 
Hva sier du?

– Det kan oppfattes som 
manglende respekt for kunn-
skap. Selv ikke i Oslo fantes den 
lysmesteren jeg trengte – han 
hentet jeg fra Romania. Steady-
cam-fotografen dro vi opp fra 
Italia. Det eneste som gjelder i 
en slik produksjon, er å skaffe 
den beste staben. Filmarbeide-
re i Rogaland bør utelukkende 
se det som en boost for regio-
nen at Fantefilm har vært her.  
Punktum, sier Rosenlund. 

Kristin AAlen
kristin.aalen@aftenbladet.no

Høy kvalitet på Kort-filmene
hhTror noen at kortfilmen er et døende format? De tar grundig feil, 

sa Åse Meyer, kortfilmkonsulent ved Norsk filminstitutt, da hun i går skisserte 
veien videre for kortfilmsjangeren i Norge.

– Også langfilmregissører vil kunne  
føle det befriende å lage kortfilm for 
å komme vekk fra de kommersielle 
forventninger knyttet til spillefilm, sier 
Åse Meyer, kortfilmkonsulent ved Norsk 
filminstitutt, til venstre. I går snakket hun 
og Kirsten Bonnén Rask om kortfilmens 
framtid på festivalen Kort i Sandnes. 
Foto: Pål Christensen

FilmKortfilmfestivalen på Kinokino i Sandnes
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PENGEDRYSS: Daglig leder Jarle Bjørknes (t.v.) og manuskonsulent Tom 
Gulbrandsen i Filmkraft Rogaland presenterte i går pengetildelinger på 4,9 
millioner til lokal filmbransje. Foto: Stein Roger Fossmo

Filmkraft Rogaland deler 
ut 4,9 millioner til lokal 
filmbransje i årets andre 
tildelingsrunde. 
Filmkraft mottok 87 søkna-
der i denne runden, og dra-
maturg og manuskonsulent 
Tom Gulbrandsen har vur-
dert to tredjedeler av disse 
søknadene kunstnerisk.

– Vi mangler 
den store, tun-
ge rogalandske 
kortfi lmen for 
2013, men det 
har åpnet for 
andre sjangere 
og ting som 
kanskje er blitt 
litt stemoderlig 
behandlet tidli-
gere, sier Gul-
brandsen.

Varierer veldig
Han ser et svært stort sprik i 
kvaliteten på søknadene. 

– Deler av søknadene er så 
gjennomarbeidet at de impo-
nerer oss, men det er enorm 
klasseforskjell. Noen søkna-
der er umulige å vurdere, 
fordi de totalt mangler infor-
masjon, sier manuskonsu-
lenten.

Dokumentarfi lm står sterkt 
i distriktet.

– På dokumentarfronten er 
man uforskammet dyktige. 
Det er en glede å gi penger 
der, for vi har en underskog 
som resten av landet bare 
kan misunne, sier Gulbrand-
sen.

Hertervig-dokumentar
Han venter seg mye av en do-
kumentar Karl Johan Paul-
sen skal lage om Lars Her-
tervig.

– Dette er et helstøpt pro-
sjekt som vil gå som hakka 

møkk, og som vil vinne pri-
ser, håper jeg, det virker så 
gjennomført, sier manus-
konsulenten. 

– Av de beste
Han har i høyeste grad store 
forventninger også til spille-
fi lmen «Kyss meg for faen i 
helvete», som Stian Kristian-
sen lager for Motlys.

– Det er et av 
de beste ma-
nuskriptene 
jeg har lest de 
siste ti årene, 
sier Gul-
brandsen.  

Mona Fris 
Bertheussen 
har planer om 
en dokumen-
tar om to tvil-

lingsøstre som vokser opp på 
hver sin side av jordkloden, 
den ene i en vestlandsbygd, 
den andre i en millionby i 
USA.

– Kunsten møter vitenska-
pen, et spennende område. 
Arv- og miljø-debatten blir 
aldri ferdig, sier Gulbrand-
sen. 

«Kampen om Hardanger»
Vigdis Nilsens dokumentar 
«Kampen om Hardanger» 
har fått mer penger. 

– Dette er en viktig historie 
om overgrepet med monster-
mastene, sier manuskonsu-
lenten.

Filmkraft har også gitt 
penger til det lokale selska-
pet lederfi lm, som har arbei-
det med innspillingen av sis-
te episode av den danske 
TV-krimmen «Forbrydelsen 
III» her i distriktet.

– Vi håper dette blir god 
Stavanger-reklame, sier dag-
lig leder Jarle Bjørknes i 
Filmkraft.

Ga ut filmpenger

Det er et 
av de beste 

manuskriptene 
jeg har lest de 
siste ti årene.

Tom Gulbrandsen om 
«Kyss meg for faen i helvete» 

’’

avanger-film
Fra utstillingen til The Dotmaster.

Gatekunstneren Leon 
Cullinane, med kunstnernav-
net The Dotmaster, har vært 
en bærende kraft i Nuart i en 
årrekke som kunstner og 
medkurator.

Nå har The Dotmaster 
debut med utstilling i Reed 

Projects Gallery i 
Salvågergata i Østervåg.

 Utstillingen har fått tittelen 
«High Class Trash». Dette er 
Dotmaster’s debututstilling i 
Norge, og åpningen var i går 
kveld.

Dotmaster tar for seg 

dagens overforbruk, og bilde-
ne viser søppel kombinert 
med handleposer fra over-
klassemerker som Chanel og 
Louis Vuitton.

Bildene er i flere lag for å 
skape en 3D-effekt, og plas-
sert inn i rammer i barokk stil. 

The Dotmaster stiller ut i Salvågergata
Okkultokrati spiller på 
Cementen i kveld. Bandet har 
nylig sluppet andrealbumet 
«Snakereigns», produsert av 
Emil Nikolaisen (Serena 
Maneesh). 

Trashbandene Töxik Death 
og Urbanoia spiller også.

OKKULTOKRATI
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stavanger
Det nyetablerte produksjons-
selskapet har tidligere uttalte at 
de vil lage Norges tøffeste ac-
tionfilm, hvor blod, dop, mord 
og mafiavirksomhet er stikkor-
dene. Da Aftenbladet møter de 
unge filmskaperne på den 23. 
innspillingsdagen av «Dynas-
ti», er det en optimistisk gjeng 
som har samlet seg i toppeta-
sjen til Skansen Hotell i Stavan-
ger.

– Vi har bare hatt en fridag si-
den 22. mai og vi jobber minst 
ti timer hver dag. Dette gjør vi 
fram til siste innspillingsdag 23. 
juni, forklarer produsent Mor-
ten Holter.

– Dere begynner ikke å bli litt 
lei av hverandre?

– Nei, er du gal? Vi blir bare 
mer glad i hverandre og sam-
mensveiset for hver dag som 
går, svarer Patrik Strand, pro-
duksjonsansvarlig og skuespil-
ler i filmen.

God hjelp
Hovedrolleinnehaver Berat 
Haxhiu kommer inn i rommet 
med en koffert. Han setter seg 
på sengen og utveksler noen 
ord med en eldre person. Akku-
rat i dag er det lite som minner 
om action, men:

– I går ranet vi en bank, og i 

morgen skal vi spille inn den 
største actionscenen. Men vi 
kan ikke røpe hva som skjer for-
di det ville avslørt viktige ting 
i historien, forklarer innspil-
lingsleder Dag E. Rønneberg.

Royal Picture består av 12 
personer, alle i 20–30-årene, 
der noen mottar lønn, mens an-
dre jobber ren dugnad. I tillegg 
har de fått med seg en rekke fri-
villige skuespillere og over 100 
statister. Daglig leder og regis-
sør Christer Aase er mildt sagt 
begeistret over engasjementet 
privatpersoner og bedrifter har 
vist i forbindelse med innspil-
lingen.

– Folk har vært behjelpelige 
med utleie av alt fra et svært 
frakteskip til biler og hus. Da vi 
spredde ut ryktet om at vi øn-
sket å lage en Stavanger-film, 
var responsen umiddelbart po-
sitiv, forteller Aase og legger til 
prosjektet finansieres gjennom 

sponsorer og inntekter fra di-
verse arbeid som å male et hus 
ved Vågen. Størrelsen på bud-
sjettet vil de imidlertid holde 
hemmelig.

Visjon
På selskapets hjemmesider 
står det følgende: «Selskapets 
visjon er å danne et sentrum i 
Stavanger for mennesker som 
ønsker å jobbe med film.» Pro-
dusent Holter utdyper:

– Vi vil hindre at folk som ut-
danner seg innen film- og tv-
produksjon må dra til Bergen 
eller Oslo for å få jobb. Én av 
ideene bak Royal Picture var 
derfor å hente inn ferske, lokale 
filmskapere som ønsker å lage 
film her i Stavanger.

Holter var overrasket over at 
ikke deres produksjonsselskap 
ble nevnt under salongdebat-
ten «Hvor ble det av stavanger-
bølgen?» under Tou Camp for-
rige uke. 

Her ble det påstått at Stavan-
ger ikke har et eneste produk-
sjonsselskap for spillefilmer 
lenger. Motlys – som produser-
te Jarle Klepp-filmene – har ho-
vedkontor i Oslo, mens Alliga-
tor – som laget «Nokas» – hol-
der til i Bergen.

Mange fallgruver
Sjur Paulsen, daglig leder i 
Filmkraft, deltok i debatten og 
forklarer utsagnet med at Royal 
Picture ikke kan regnes som et 
produksjonsselskap før de har 
produsert en ferdig spillefilm.

– De lager en film som er re-

lativt sett et nullbudsjettspro-
sjekt. Det er positivt, det, men 
de må også vise at de kan pro-
dusere. Når man lager film, får 
man virkelig kjørt seg – og det 
er mange fallgruver. Jeg skulle 
gjerne sett at de gjorde noen 
mindre prosjekter før de kas-
tet seg over en actionspillefilm, 
sier Paulsen, som har disku-
tert «Dynasti»-prosjektet med 
produsentene ved flere anled-
ninger.

– Er de for ambisiøse?
– Det er positivt at folk er 

ambisiøse – og jeg sier ikke at 
de ikke klarer dette – men det 
er viktig å bygge seg rolig opp. 
Det er viktigere at de er grun-
dige enn at de lager filmen for-
test mulig. 

– Vent å se
Morten Holter har forståelse 
for at Paulsens utgangspunkt, 
men benekter at «Dynasti» er 
noe hasteprosjekt. Produsen-
tene har brukt god tid på plan-
leggingen og høstet flere lovord 
for manuset, hevder han.

– Det er heller ikke riktig at å 
si at vi har «nullbudsjettspro-
sjekt». Filmen er finansiert av 
næringslivet og delvis av eierne 
av Royal Picture, samtidig som 
vi har fått en del ting gratis av 
diverse bedrifter som ønsker å 
støtte filmindustrien. Jeg kan 
garantere at når folk ser denne 
filmen på kino, vil de forstå at 
dette ikke var billig.

Rolf fRøyland
rolf.froyland@aftenbladet.no

Vil løfte lokalt filmmiljø
hh– Vi har fått gratis leie av alt fra frakteskip til biler. 

Folk er veldig gira på en ny Stavanger-film, sier 
gjengen bak Royal Picture. Selv har de malt et 
stort hus for å finansiere innspillingen.

De unge filmskaperne i Royal Picture har tatt fri fra sine vanlige 
jobber for å lage «Dynasti». Fra venstre: Magnus Halvorsen 
Wathne, Roy Kenneth Sydnes Jacobsen, Inger Helen Vårlid  
og Berat Haxhiu. I bakgrunnen ser vi Christer Aase 
 og Dag E. Rønneberg. Foto: Jon Ingemundsen

Filminnspilling � «Dynasti»

«Dynasti»

hhHva: Actionfilm som spilles inn i 
Stavanger.
hhHvem: Produksjonsselskapet 

Royal Picture. 
hhNår: Planen er å få filmen inn på 

kino neste år.

Ren og pen sol

tV-anmeldelse �

Munch �på �flyttefot

hhNorsk kulturdokumentar
hhSendt på NRK1 i går kveld.

5 
Hvem har ikke blitt 
bergtatt av Edvard 
Munchs strålende, 

energiske maleri «Solen» 
fra 1911? Det berømte bildet 
pryder Universitets Aula på 
Karl Johan i Oslo, sammen 
med ti andre Munch-maleri-
er. I 2006 ble det bestemt at 
alle Munchs malerier skul-
le ned fra veggene, renses 
og konserveres før de igjen 
skulle pryde aulaens vegger. 
14 mennesker brukte to år på 
jobben, og prosjektets bud-
sjett var på 10 millioner kro-
ner. 
I 1909 ble det utlyst en lukket 
konkurranse blant et knip-
pe anerkjente norske kunst-
nere. Oppdrag: utsmykking 
som ikke på noen måte skulle 
komme i veien for aulaens ar-
kitektur. Munchs skisser og 
ideer ble lenge sett på som 
for modernistiske, og først i 
1914 ble det klart at han fikk 
oppdraget. 223 kvadratmeter 
Munch-malerier dekker veg-
gene aulaen. 

Dokumentaren «Munch på 
flyttefot» forteller hele histo-
rien om det 11 maleriene - fra 
konkurransen og til de var 
ferdig restaurert.

Det er ikke noe nyskapen-
de med denne halvtime lange 
dokumentaren. Fortellegre-
pet er enkelt og streit – men 
effektivt. Variasjonen mellom 
intervjuer med og fortellinger 
fra eksperter i både kunsthis-
torie og konservering, klipp 
fra fordums tider og tett på 
detaljer i restaureringsarbei-
det gjør at jeg som seer blir 
mer og mer interessert i å få 
vite mer. Ekstra kjekt – og 
kanskje flaks – at kunsthis-
torikerne som forteller er av 
den typen som elsker å øse av 
kunnskapen sin. 

Dette er en type program 
ingen andre kanaler enn NRK 
kunne sendt. Smalt og for 
spesielt interesserte, kanskje, 
men jeg er sikker på at man-
ge som i utgangspunktet ikke 
tror dette er noe for dem ville 
bli begeistret. 

Jeg ønsker meg mange 
flere slike fascinerende pro-
grammer fra vår kulturhis-
torie. Slike som ikke bare gir 
oss unik og inngående kunn-
skap om vår kulturarv og, 
men også et svært interes-
sant innblikk i et så uvanlig 
arbeidsfelt som kunstkonser-
vering er. Smalt og for spesi-
elt interesserte, kanskje, men 
akkurat slike programmer 
en allmennkringkaster som 
NRK bør bruke plass og res-
surser på. Ikke bare fordi det 
er den eneste kanalen som 
gjør det, men også fordi det 
er veldig bra, viktig og inter-
essant tv.   

ElisabEth biE
elisabeth.bie@aftenbladet.no
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sandnes
– Vi måtte stadig dempe oss og ikke 
overspille slik som på scenen, sier 
Ola Vestvik.

– Ja, nikker Johan Carlos Roald-
kvam, – jeg måtte bruke kroppen på 
en helt annen måte foran kamera. 
Det var utrolig stor forskjell fra te-
ateret.

– Hva er morsomst, film eller te-
ater?

Sissel  Pham  nøler.  Hun  med-
gir at hun fikk dårlig selvtillit av å 
prøve igjen og igjen foran kamera. 
– Kanskje teater er morsomst, sier 
hun.

Likevel, det var jo kjempekjekt å 
filme, men når holder man på i sju 
timer daglig i tre dager, tror man at 
alt blir dårlig, sukker Sissel spent. 
Snart skal BUT-ungdommene inn i 
sal 2 i Kinokino og se seg selv på 
lerretet,  med  festivalpublikum  til 
stede.

Medskuespiller Karoline Tangen 
trøster:  – Jeg  har  sett  filmen  vår, 
Sissel, og den ble bra. Men togtu-
ren vi holdt på med så lenge, er klip-
pet vekk.

– Blir dere sure hvis noe av inn-
satsen var forgjeves?

– Nei,  ikke sure, men det er  litt 
skuffende, innrømmer Johan Car-
los.

Teaterskuespillere får prøve film

Victora Langøy har sett  filmen 
hun er med i: – Resultatet ble bedre 
enn jeg hadde ventet.

– Bare fordeler
For tredje år på rad har barnetea-
tersjef Bjørn Ravn Carlsen plukket 
ut skuespillere til verksted i sam-
arbeid med Filmkraft Rogaland og 
Universitetet i Stavanger. Målet er 
å gi BUT-ungdommer og studen-
ter som utdanner seg i filmproduk-
sjon, trening i samarbeid med pro-
fesjonelle regissører. 

Ravn Carlsen kjenner godt til re-
aksjonen hos de unge i etterkant: 
– For to år siden øvde den danske 
skuespilleren  Kim  Bodnia  med 
ungdommene  og  ba  dem  fortel-
le med mindre og mindre uttrykk. 
Mest  overrasket  blir  de  som  har 
spilt på Hovedscenen der man må 
bruke store bevegelser. Teaterhal-
len ligger midt i mellom i uttrykk.

– Hvilke fordeler har Barne- og 
undomsteateret av å sende skue-
spillerne sine på filmverksted?

– Bare  fordeler. De har godt av 
lære forskjellen på film og teater, 
og de har godt av å jobbe med an-
dre regissører.

regissørene
Årets tre BUT-regissører er Nina 

Lill Veste Rønnevik, Vigdis Nielsen 
og  Arild  Østin  Ommundsen.  In-
gen fikk caste skuespillere til ma-
nusideene som Helene Stenhaug, 
Nick Hegreberg og Tomas Alf Lar-
sen kom med, men ta ungdomme-
ne slik Carlsen fordelte dem.

– De  kjente  hverandre  ikke  fra 
før, så det var tøft  for dem. Men 
resultatet ble enormt bra. Og  jeg 
lærte masse selv, sier Veste Røn-
nevik. Med fire skuespillere laget 
hun «Jeg heter Kristoffer  Joner» 
som handler om Tom som forsø-
ker å være en annen enn den han 
faktisk er.

Vigdis  Nielsen  er  også  begeis-
tret for eksperimentet. – De unge 
var modige og kjekke. Det var gøy 
å jobbe med dem selv om ressur-
sene var begrenset og mye ble gjort 
på dugnad.

Hun har laget «Gina & Johnny», 
en film om ungdommer på hyttetur 
og en bursdagsfeiring som holder 
på å ende ulykkelig.

– Dette var en øvelse, sier Arild 
Østin Ommundsen i etterkant av 
kinopremieren  i går.  – Det var så 
langt vi kom på et verksted der fire 
ungdommer  skulle  få  prøve  like 
mye. Men det funker bra som læ-
ring. Jentene som skulle være slem-
me, likte å være det.

Jo, de lyktes i ondskap. I «Får me 
knude for dette?» binder tre russe-
jenter en ung gutt til et jernbane-
spor. Selv om man gjenkjente den 
nedlagte Figgjo-banen, ble virknin-
gen en smule makaber da lyden av 
tog lød over rulleteksten og Mag-
nus  Flåten  Nickelsen  som  spilte 
gutten, uteble fra gårsdagens vis-
ning.

Kristin AAlen
kristin.aalen@aftenbladet.no

Film� Kortfilmfestivalen i Kinokino

Fem av BUT-ungdommene som har spilt inn kortfilm. Bak fra venstre Sissel Pham og Johan Carlos Roaldkvam, foran fra venstre Karoline Tangen, Ola Vestvik og Victoria Langøy.  
Foto: Anders Minge 

But – verkstedfilm�er

hhRogalandsregissører får jobbe med 
14-18 år gamle skuespillere fra Barne- og 
ungdomsteateret (BUT) ved Rogaland 
Teater. Årets tre BUT-filmer ble vist på 
filmfestivalen Kort i Kinokino i Sandnes 
i går:
hh«Jeg heter Kristoffer Joner» av Nina 

Lille Veste Rønnevik og Helene Sten-
haug.
hh«Får me knude for dette?» av Arild Øs-

tin Ommundsen og Tomas Alf Larsen.
hh«Gina & Johnny» av Vigdis Nielsen og 

Nick Hegreberg.
hhFinansiering: 100.000 kroner fra Film-

kraft Rogaland, 50.000 fra Kari Thomsen 
og 25.000 fra Stavanger kommune. 

hhTrodde du at en rolle foran kamera krever det samme som å stå på en scene?  
13 skuespillere fra Barne- og Ungdomsteateret (BUT) som har deltatt i filmverksted,  
har lært at så enkelt er det ikke.

”Vi måtte 
stadig  
dempe oss 
og ikke  
overspille 
slik som på 
scenen.”
Ola Vestvik
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Produksjon 2011
 seNterVirKsomHeteN

doKUmeNteriNg aV Ko 
i rogalaNd
ProDUKSJoNSSELSKaP Velmont Film

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT Jakob Rørvik

maNUS Odin Hørthe Omdal

rEgI Odin Hørthe Omdal

Rallymisjonæren vokste opp i Afrika. Men selv etter han flyttet 

hjem til Norge kunne han ikke glemme Afrika. Han ønsket å 

hjelpe til med å skaffe penger til medisin, skole og lignende. 

I 2010 deltok han for første gang i et billøp på 9.000 km fra 

Europa og ned til Afrika. Et løp som både er fysisk utfordrende, 

krevende for bilene og gjennom områder med risiko for landev-

eisrøvere. Et av spørsmålene som filmen forsøker å besvare er om 

anstrengelsene står i forhold til belønningen.

rallymisJoNæreN
ProDUKSJoNSSELSKaP SRS Video Skilnad

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT Svein Rune Skilnad

maNUS Svein Rune Skilnad

rEgI Svein Rune Skilnad

Et indisk produksjonsselskap spiller inn noen scener til en 

Bollywood-film på Preikestolen og Kjerag. Det gir en mulighet 

til å dokumentere de to stedene som potensielle steder for bruk 

av andre produksjonsselskaper, mens bakomfilmen gir et lite inn-

blikk i indisk filmproduksjon.

HJerteKNUser
ProDUKSJoNSSELSKaP Theon Productions

SJaNgEr Musikkvideo

ProDUSENT Gunhild Oddsen

maNUS Thomas Berg

rEgI Thomas Berg

Før såg eg ingenting og det eg såg forsvant,

Men nå ser eg alt det som du ser,

På min finger har ringen din og på ringen står det blankt,

At du er min hjerteknuser.

Musikkvideo til Kaizer Orchestra sin Hjerteknuser.

abCliVe
ProDUKSJoNSSELSKaP ABC Studio

SJaNgEr TV-Serie

ProDUSENT Stig Morten Sørheim

maNUS Stig Morten Sørheim

rEgI Kristen Borum

Fire kjente artister spiller konserter for et intimt publikum. 

Det skal lages en flerkameraproduksjon. TV-kanalen Sebyen.

no skal vise konsertene under navnet ABClive. Mulige artister 

for sesongen er Thomas Dybdahl, Kråkesølv, Bjørn Eidsvåg og 

Kvelertak. 

sileNt seeKer
ProDUKSJoNSSELSKaP Sophie Schønfeldt 

Karlsen 

SJaNgEr Kortfilm

ProDUSENT Sophie Schønfeldt Karlsen

maNUS Sophie Schønfeldt Karlsen og Endre Kvia

rEgI Sophie Schønfeldt Karlsen

En personlig dokumentar. Regissørens bestemor er nå 92 år. Hun 

måtte flykte fra Finnmark under krigen med tre små barn. Senere fikk 

hun kull nummer to med tre nye barn. Krigen satte traumer likeså 

en undertrykt samisk bakgrunn. Om det lykkes regissøren å samle 

familien for et nytt familiebilde vil de være sammen for første gang 

på 20 år. Ikke alle dukket opp i 90-års jubileet. Konfliktløst er det 

ikke, men bestemor får et nytt bilde til veggen sin.

familiebildet
ProDUKSJoNSSELSKaP Alligator

SJaNgEr  Dokumentar

ProDUSENT Trude Refsahl

ProDUSENT 2 Elisabeth Kleppe

maNUS Yvonne Thomassen

rEgI Yvonne Thomassen

I am a silent Seeker caught in the game 

holding the pain trying to be the same as you.

I musikkvideoen med Endre Kvia møter vi en ung gutt, som går 

på en buss uten sjåfør og gjennom reisen får vi oppleve ulike 

hendelser fra hans liv. 

sHiNiNg – fisHeye mUsiKKVideo
ProDUKSJoNSSELSKaP Kyrre H. Larsen 

SJaNgEr Kortfilm

ProDUSENT Mads Førland

maNUS Kyrre Larsen 

maNUS 2 Marius Lunde

rEgI Kyrre Larsen

Shining konstruerer et monster. I denne musikkvideoen dyrkes 

den klassiske industrielle og mørke musikkvideo-estetikk som 

preget noen av de største artister innenfor genren i slutten av 

90 årene.

dal
ProDUKSJoNSSELSKaP Feil Film AS

SJaNgEr Kortfilm

ProDUSENT Ravn Wikhaug 

ProDUSENT 2 Johan Kaos

maNUS Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen

maNUS 2 Robert J.T. Vawter

rEgI Robert J.T. Vawter

Graveren Egil arbeider på en kirkegård på Varhaug. Han har en 

spesiell evne, han kan snakke med de døde. En evne han bruker 

til fordel for både døde og levende. 
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rUsH HoUr story
ProDUKSJoNSSELSKaP Royal Pictures

SJaNgEr Kortfilm

ProDUSENT Christer Aase, Berat Haxhiu

maNUS Thomas Bechmann

rEgI Thomas Bechmann

En ung man er på vei til byen. På bussen møter han en ung 

kvinne og det oppstår en ordløs, men romantisk kontakt mellom 

dem. Men da hennes venner kommer kjenner han sig overflødig 

og forlater bussen. Da hun ser et hjerte han har laget av et 

appelsinskall, forsøker hun å innhente ham. Da hun ser ham 

bruke tegnspråk med en venn forstår hun hvorfor.

fata morgaNa
ProDUKSJoNSSELSKaP Orginal Film AS

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT Tor Vadseth

maNUS Zaradasht Ahmed

rEgI Zaradasht Ahmed

Regissøren Zaradasht Ahmed er selv en flyktning, men nå med 

norsk pass, og kjenner seg derfor igjen i sin historie, når han 

møter Harragaerne som prøver å komme seg fra Marokko til 

Italia eller Spania. De har brent broene bak seg og ser ikke 

lenger noen fremtid i Marokko. De lever i drømmen om et godt 

liv i Europa selv om reisen er risikofylt.

fts
ProDUKSJoNSSELSKaP Wromg Visual 

Communication

SJaNgEr Kortfilm

ProDUSENT Geir Lindahl

maNUS Therese Økland, Linn Karen Førland

rEgI Therese Økland

Filmen lages som et samarbeid mellom en musiker, en fotograf 

og en filmskaper. Tre søstre tar avskjed med sin mor etter å ha 

drept henne. Stemninger, bilder og historie veves sammen. 

En ung mann, Thomas, isolerer seg for å flykte fra sin 

smerte. Noen lager en film om ham. Hvor tar filmen 

Thomas... og hvor tar Thomas filmen?

my frieNd Kills time
ProDUKSJoNSSELSKaP Jakob Rørvik

SJaNgEr Kortfilm

ProDUSENT Jakob Rørvik

maNUS Jakob Rørvik

rEgI Jakob Rørvik

tHe reCreatioN
ProDUKSJoNSSELSKaP Theon Productions

SJaNgEr Kortfilm

ProDUSENT Linn Helen Hetland

maNUS Linn Helen Hetland

rEgI Linn Helen Hetland

Et ungt par besøker hans foreldre. Møtet skjer i en nudistleir der hans 

familie holder til i hver sommer. Den nye svigerdatteren føler sig ikke 

hjemme, og det oppstår en konflikt mellom henne og svigermoren. 

Den løses fordi familien tvinger dem til å være sammen, alene. 

saltVaNNsfrUKt
ProDUKSJoNSSELSKaP Hæfa

SJaNgEr Kortfilm

ProDUSENT Erik Aschehoug og Christi Ciani

maNUS Eirik Forus

rEgI Eirik Forus

Hovedpersonen, Sofie, er en helt vanlig jente som hver dag hun 

går ut av døren sin om morgenen opplever nye sider ved verden 

og ved seg selv, på tross av at hun bare går bortover den samme 

gaten hun bor i. Kortfilmen er kunstnerisk og Sofie sine hendelser 

er surrealistiske. En slags metamorfose i møtet med farger. 

egget
ProDUKSJoNSSELSKaP Ida Windingstad

SJaNgEr Kortfilm

ProDUSENT Ida Windingstad

maNUS Ida Windingstad

rEgI Ida Windingstad

En kvinne kommer roende med et kjempeegg. Da hun 

kommer til land, hvor skal hun? Hvorfor gjør hun det? Er 

spørsmål som Anna stiller, mens hun filmer kvinner. Men svaret 

finner hun ikke før kvinnen finner en fjelltopp hun vil bestige. 

Og plutselig er hun forsvunnet, inn i egget. Anna overtar 

hennes rolle med å trille egget.

baCK to tHe sqUare
ProDUKSJoNSSELSKaP Piraya Film AS

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT Torstein Grude

maNUS Torstein Grude

rEgI Torstein Grude

I månedene etter revolusjonen, viser regissør Petr Lom tilfeller av 
politisk og militær maktmisbruk, utpressing, seksuell vold og sensur 
som vedvarer selv etter avgangen til Hosni Mubarak. Back to the 
square illustrerer at det egyptiske folk har fått en fornyet følelse av 
makt samtidig som de forstår at revolusjonen ikke er over. 

Produksjon 2011
 seNterVirKsomHeteN
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NaKeN
ProDUKSJoNSSELSKaP Phantomfilm AS

SJaNgEr  Kortfilm

ProDUSENT Geir Netland

maNUS Nils Petter Devold Midtun og Stian 

Einar Forgaard

rEgi Stian Einar Forgaard

Naken skildrer sjalusi i ung kjærlighet. To unge mennesker 

konfronteres med denne ufordelaktige følelsen – han som 

besitter den, og hun som offer for den.

et rom UteN UtsiKt
ProDUKSJoNSSELSKaP Genesis Film

SJaNgEr Kortfilm

ProDUSENT Solveig Arnesen og Linda 

May Kallestein

maNUS Linda May Kallestein

rEgI Inger Lenge Stordrange

Kortfilm om mobbing. Mange små negative handlinger kan 

ødelegge et menneskes liv, mens mange små positive handlinger 

kan føre til håp og en vei ut av psykose og mørke.

gUlabi gaNg
ProDUKSJoNSSELSKaP Piraya Film AS

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT  Torstein Grude

maNUS Torstein Grude og Nishtha Jain

rEgI Nishtha Jain 

 

I Uttar Pradesh, India, kjemper en borgervernsgruppe bestående 

av fattige kvinner for frihet fra det patriarkalske styresettet, fra 

kaste og fra kjønnsdiskriminering. Med rosa sarier og lange 

stokker, kjemper de for kvinners rettigheter og for et verdig liv.

George Gittoes danner et kunstnerkollektiv i den vestlige 

afghanske byen Jalalabad - en provins lenge kontrollert av 

Taliban. Det krever både mot og kreativitet for å lage filmer 

i Jalalabad og rekruttere kvinnelige skuespillere fra Pakistan. 

Denne fryktløse dokumentaren vil vise hvordan progressive unge 

i Afghanistan avviser bruk av væpnet makt og heller viser at film 

kan være en alternativ måte å bringe fred og sosial utvikling til 

sitt krigsherjede og okkuperte land.

loVe City - Jalalabad
ProDUKSJoNSSELSKaP Piraya Film AS

SJaNgEr  Dokumentar

ProDUSENT Torstein Grude

maNUS Torstein Grude, George Gittoes

rEgI George Gittoes

(2011)

Produksjon 2012    

 seNterVirKsomHeteN

det er deg Vi er glad i
ProDUKSJoNSSELSKaP Tvp Mediasenter AS

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT Tommy Aase

maNUS Torgeir Foss

rEgI  Torgeir Foss 

En film om meningen med eksistensen, utforsket gjennom 

”Anonymisert”, verdens beste høyttalerkonstruktør, og den skakk-

kjørte gitaristen Jørgen Tjemsland.

 

VreNg
ProDUKSJoNSSELSKaP Piraya Film AS

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT Torstein Grude

maNUS Jørgen Tjemsland og Torstein Grude 

rEgI Jørgen Tjemsland

 

TV 2-reporter Torgeir Foss har aldri vært pasient på et sykehus - så 

faller han og brekker nakken. Dette er hans dokumentar laget fra 

sykesengen.

aNgst, Piss og drid
ProDUKSJoNSSELSKaP Blæst

SJaNgEr Kortfilm

ProDUSENT Fredrik S. Hana

maNUS Fredrik S. Hana

rEgI Fredrik S. Hana 

 

Angst, piss og drid er en kullsort komedie som handler om 

komplisert kjærlighet mellom to seriemordere.

tVilliNgsØstre
ProDUKSJoNSSELSKaP Moment Film AS

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT Mona Friis Bertheussen

maNUS Mona Friis Bertheussen 

rEgI Mona Friis Bertheussen 

 

 

To tvillingsøstre vokser opp på hver sin side av jordkloden: I en 

vestlandsbygd i Norge og i en millionby i USA. En unik historie om 

to søstres skjebne. En film om identitet, arv og miljø.
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KamPeN om HardaNger
ProDUKSJoNSSELSKaP Phantomfilm AS

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT Geir Netland/Erlend Haar Eriksson

maNUS Vigdis Nielsen 

rEgI Vigdis Nielsen

De sloss mot Staten og kraftgigantene for å bevare den unike 

norske Hardangernaturen - en personlig og samfunnskritisk 

dokumentar om kraftlinjer, demokrati og energipolitikk

lars HerterVig – 
lysets VaNVidd
ProDUKSJoNSSELSKaP Mediacircus TV AS

SJaNgEr Dokumentar

ProDUSENT Eldar Nakken/Jo Torgersen

maNUS Karl Johan Paulsen 

rEgI Karl Johan Paulsen og Pål Øie 

Lars Hertervig var lysets maler. Et strålende talent som etter 

en vond kjærlighetsaffære ble diagnostisert med uhelbredelig 

sinns-sykdom og utstøtt av samfunnet.

Vår andre musikkvideo for Kvelertak blir en virvelvind av friske 

sjangertro ideér og galskap som skal komplimentere sangens 

utallige partiskifter og riffer.

KVelertaK, brUaNe breNN
ProDUKSJoNSSELSKaP Fredrik S. Hana

SJaNgEr Musikkvideo

ProDUSENT Fredrik S. Hana

maNUS Fredrik S. Hana

rEgI Fredrik S. Hana 

Produksjon 2012    

 seNterVirKsomHeteN
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Tekst: Stein Roger Fossmo
Foto: Joachim S. Hansen

To tiåringer spiller 
hovedrollene i Vigdis 
Nielsen og Sui Balas 
nye kortfilmer.

Nielsens barne- og ungdoms-
fi lm «Katteslottet» handler om 
ei jente som utforsker nabola-
get på et nytt sted med videoka-
mera. Hun kommer over ei ori-
ginal dame. Her spiller Silje 
Erfjord hovedrollen.

– Det er utrolig spennende å 
jobbe med barn og unge. De 
har en sårbarhet og en styrke 
som er helt unik, sier Nielsen 
til RA.

Balas fi lm «Sagas øy» hand-
ler om en mors død og en datter 
som blir konfrontert med fa-
rens nye kjæreste. Her spiller 
Frida Marki Mork hovedrol-
len.

Begge hovedrolleinnehaver-

ne er i tiårsalderen, og går i 
samme klasse på Jåtten skole. 
De er valgt ut blant hundrevis 
av kandidater.

Forstår mye
Regissørene er imponerte 
over barna.

– Jeg overrasket over hvor 
mye barn forstår. Min fi lm 
har ganske tung tematikk, og 
jeg var usikker på hvordan 
jeg skulle forklare det overfor 
ei ti år gammel jente, men det 
gikk veldig bra, sier Bala.

Hans fi lm handler om død, 
savn, håp og forsoning.

–Jeg hadde lyst til å lage en 
fi lm om voksne tema sett fra 
et barns perspektiv, sier 
Bala.

Kortfi lm er krevende pro-
duksjoner.

– Silje måtte holde ut lange 
dager. Jeg måtte presse henne 

ganske hardt. Det var ett tids-
punkt jeg tenkte: «Stakkars 
jente», sier Nielsen, imponert 
over at jenta greide å holde på 
oppmerksomheten hele tiden.

Med proffe folk
Filmene har en rekke erfar-
ne skuespillere, blant annet 
fra Rogaland Teater, i de 
mindre rollene.

– Det er veldig bra å ha med 
seg så proffe folk. De er ob-
servante, og hjelper de unge, 
sier Nielsen.

– Det skaper en veldig god 
dynamikk å blande proffe og 
uproffe aktører, sier Bala.

I ettermiddag vises fi lmene 
for de som har vært med på 
produksjonen, og skuespil-
lernes familie, venner og 
klassekamerater.

Filmene skal vises i gratis-
tilbudet «Frikort» på Sta-

vanger-kinoen. Det skjer et-
ter planen etter påske. 

Del av kortfilmpakke
– Filmene er en del av en kort-
fi lmpakke på fi re fi lmer som 
Phantomfi lm har laget og lager 
det siste året. Den tredje er 
«Midtsommernattens skygge» 
(regi: Stian Einar Forgaard), 
og så er det en fi lm til, «Frilek» 
(regi: Nicholas Müller Osbor-
ne), som er ferdig i mai, sier 
produsent Geir Netland.

Alle fi re fi lmene har tiårin-
ger i hovedrollene. 

Filmkraft Rogaland har vært 
hovedfi nansieringskilde, dess-
uten har Kulturbyfondet i Sta-
vanger kommune støttet pro-
sjektet. To av fi lmene, 
«Midtsommernattens skygge» 
og «Sagas øy», har dessuten fått 
støtte av Norsk fi lminstitutt. 

stf@rogalandsavis.no

VISER FILMENE: Filmskaperne Vigdis Nielsen og Sui Bala viser i ettermiddag kortfilmene «Katteslottet» (18 min.) og «Sagas øy» (22 min.) for de som er involvert i filmene. – Det er spennende og nifst å vise fil-
mene for første gang, spesielt for de som har vært med på laget. De kjenner jo prosessen så godt, sier Nielsen. 

Med tiåringer sentralt
Nielsen og Bala klar med kortfilmer

Ukens 
premierer
på kino:

Det er fem filmer som har premi-
ere på kinoene i Stavanger og 
Sandnes i morgen:

«The Best Exotic Marigold 
Hotel» er dramakomedie av 
«Shakespeare in Love»-regissør 
John Madden. 

«Lorax, skogens vokter» er 
en animasjonsfilm fra teamet 
bak «Grusomme meg» og 

«Hopp», med norske stemmer. 
«Vi må snakke om Kevin» er en 
thriller og et drama. 

«The Hunger Games» er fra 
USA, og inneholder både action, 
drama og thrillerelementer.

«Man on a Ledge» er en ame-
rikansk thriller om en forbryter på 
flukt som truer med å hoppe i 
døden fra toppen av et hotell.

1. John Carter
2. Into the White
3. Kompani Orheim
4. Pus med støvler
5. Hamilton – I nasjonens 
interesse

Kinotoppen
11. mai kommer Tim 
Burtons nye film 
«Dark Shadows».

Handlingen er fra år 
1752, og ekteparet 
Joshua og Naomi tar 
med seg sønnen 
Barnabas (Johnny 

Depp), og setter seil 
fra Liverpool for å 
starte ett nytt liv i 
Amerika. 

«Dark Shadows» 
ser ut til å bli et mys-
tisk drama med mye 
humor. 

Burton med ny film

■  Nær 350 jenter i alderen 
9–11 år var på audition til 
«Sagas øy» og 
«Katteslottet». 

■  Frida Marki Mork fikk 
hovedrollen i «Sagas øy» 
og Silje Erfjord fikk 
hovedrollen i 
«Katteslottet». De går i 
samme klasse på Jåtten 
skole.

■  «Katteslottet» hadde ver-
denspremiere på The 
International Children and 
Young People’s Film 
Festival i Malmö 17. 
mars.

■  Både «Sagas øy» og 
«Katteslottet» er tatt ut til 
Barnefilmfestivalen i 
Kristiansand i slutten av 
april.

Filmene

Puls Fredag 13. april 2012 RA22

Tekst og foto: Stein Roger Fossmo

Stian Einar Forgaard skal 
snart i gang med en ny 
kortfilm. Han jakter nå 
på skuespillere.
Forgaard tar for seg sjalusi i et 
ungdomsmiljø i sin neste pro-
duksjon. 

– Det er interessant å se på 
sjalusi i ungdomskjærlig-
het, for ungdom er ikke så 
godt rustet til å takle sjalu-
si, sier Forgaard til RA.

Filmen heter «Naken», og blir 
en rundt 15 minutter lang kort-
fi lm.

Regissøren har skrevet ma-
nuset sammen med Nils Petter 
Devold Midtun.

– Historien handler om en 
gjeng utprøvende ungdommer 
som bryter seg inn på et områ-
de en kveld. De drikker litt og 
herjer litt. Så tar kvelden en 

helt annen vending når to eldre 
gutter kommer. Det utvikler 
seg til et sjalusidrama, sier 
Forgaard.

Skambelagt
Han vil beskrive sjalusi sett fra 
ståstedet til den som eier sjalu-
sien.

– Sjalusi er en følelse som er 
veldig vanskelig å takle for 
ungdom, for de har ikke noe 
språk for det. Sjalusi er skam-
belagt, og den sjalu blir sett på 
som eiesyk, smålig, med kon-
trollbehov og dårlig selvtillit. 
Sjalusi rammer selvbildet, det 
gjør at de færreste av oss vil 
vedkjenne oss det, sier den pr-
isbelønte regissøren, som tidli-
gere har laget fi lmer som 
«Ekornet» og «Midtsommer-
nattens skygge».

Personlige erfa-
ringer er en driv-
kraft for fi lmen 
«Naken».

– Å lage fi lm 
handler jo om levd 
liv. Dette er ting 
jeg har gått og 
kjent på selv, og jeg 
vet hvilken dri-
vende vond følelse 
sjalusi kan være, 
sier Forgaard.

Følelsesmessig nakenhet
Filmtittelen henspiller på fø-
lelsesmessig nakenhet, og fi l-
men er mer karakterdrevet 
enn preget av et plot. Regissø-
ren karakteriserer derfor cas-
tingen som ekstra viktig. 

– Historien er veldig subjek-
tivt fortalt, sett fra ham som 

eier sjalusien, 
sier Forgaard.

Han håper 
fi lmen kan bi-
dra til å almin-
neliggjøre sja-
lusi, at følelsen 
er naturlig og 
ikke noe å 
skamme seg 
over.

– Jeg tror på 
åpenhet om-

kring sjalusi, sier Forgaard.

Casting i dag
Han trenger nå skuespillere i 
alderen 16–19 år. Det er casting 
i dag og i morgen, mer informa-
sjon er det på produsenten 
Phantomfi lms facebookside. 
Innspillingen skjer i perioden 
18.–23. juni. 

– Det er allerede 150 som har 
sagt at de vil komme, sier For-
gaard.

Syv skuespillere skal med-
virke, fem gutter og to jenter.

– Brorparten av de som har 
meldt seg er jenter, det skjer 
gang på gang i casting. Jeg vil 
spesielt oppfordre gutter til å 
melde seg, sier regissøren.

Phantomfi lm har hatt løpe-
sedler ute på alle videregående 
skoler i Stavanger, Sandnes, 
Randaberg og Sola. 

Forgaard leter etter «uper-
fekte» og fargerike gutter 
med sjarm, og underholden-
de, rå jenter.

– Vi leter ikke etter fotomo-
deller, sier han. 

stf@rogalandavis.no

Blikk på sjalusien
NY KORTFILM: Stian Einar Forgaard skal i gang med en ny kortfilm med tittelen «Naken». – Jeg håper filmen kan bidra til å alminneliggjøre sjalusi, sier Forgaard. 

Sjalusi 
rammer 

selvbildet, det 
gjør at de færres-
te av oss vil ved-
kjenne oss det.

Stian Einar Forgaard, 
regissør

’’
Er på jakt etter videregåendeelever

Stavanger symfoniorkester 
framfører et nyskrevet verk i 
hovedserien i kveld. 

Dirigent er Steven Sloane og 
Colin Currie er solist på slag-
verk. Higdon Konsert for slag-
verk og orkester – 

«Rakhmaninov Symfoni nr. 2» 
framføres. 

– Vi får høre en av de aller 
flotteste som er skrevet til nå. 
Konserten til Jennifer Higdon 
har fått strålende kritikker, mel-
der SSO på Siddisland.no. 

NYSKREVET VERK I STAVANGER KONSERTHUS

«Anna Karenina» vises i Sandes kulturhus i kveld. 

Riksteatret presenterer «Anna 
Karenina» av Leo Tolstoj i 
Sandnes kulturhus i kveld. 

– «Anna Karenina» er en av 
de beste kjærlighetsromaner 
som noen gang er skrevet. 
Den pulserer av lidenskap og 
smerten ved å stilles overfor 

valg som vil endre hele ens 
liv, melder arrangørene på 
Siddisland.no. 

Gørild Mauseth i tittelrollen 
og et solid ensemble på sce-
nen. Regien er ved Morten 
Borgersen og historien er 
dramatisert av Armin Petras.

«Anna Karenina» i Sandnes 
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– Å jobbe med film er et kall
Filmfotograf Nils Petter 
Devold Midtun (42) fra 
Stavanger har alltid drømt
om å jobbe med spillefilm.
Men for å få drømmen 
oppfylt, måtte han godta 
– i verste fall – å jobbe 
nesten gratis på premiere-
klare «Umeå4ever».

Elisabeth Bie tekst

Knut S. Vindfallet foto

LIVET SOM FILMARBEIDER: – Som
profesjonell filmarbeider synes
jeg prinsipielt at slike arbeidskre-
ditter er forkastelige. Men sånn er
den norske filmbransjen nå. Uten
arbeidskreditter blir mange pro-
sjekter ikke noe av, og om du vil
sikre deg den erfaringen som
trengs for å etablere deg i filmmil-
jøet er det dessverre en nødven-
dighet. Å jobbe med film i Norge
er faktisk et kall. Konkurransen er
hard, gjennomsnittsalderen er 30
år og lønnen er langt under det
norske gjennomsnittet, sier han. 

«Umeå4ever» har norgespremi-
ere på kino i morgen. I det siste
har Nils Petter Devold Midtun
vært travelt opptatt med etterar-
beidet, som er gjort i Stavanger
med støtte fra Filmkraft. Filmen
er regissert av debutant Geir Gre-
ni, og Vegar Hoel har en av hoved-
rollene i filmen. 

Innspillingen foregikk i Oslo og
i Sør-Sverige i løpet av tre måne-
der. Devold Midtun var åtte uker
hjemmefra i opptaksperioden. 

– Ville du jobbet på arbeidskre-
ditt igjen for å få muligheten til å
jobbe med spillefilm?

– For det rette prosjektet: ja! 
Devold Midtun er oppvokst på

Forus, bosatt i Sandnes, gift med
Kino Kinos Siw Angell-Olsen og
har fire barn. Helt siden han var i
tenårene har han visst at han ville
jobbe med «noe med film», og så
ble det foto. At valget var riktig
har han aldri vært i tvil om. 

MÅTTE TIL OSLO: – Etter utdannin-
gen visste jeg at om jeg ville kom-
me meg videre, om jeg ville mer
enn å jobbe for lokal-tv, så måtte
jeg til Oslo. For i Stavanger var det
verken jobber eller noe filmmiljø
på midten av 90-tallet. 

I Oslo som nå jobbet han som
frilanser med enmannsforetak.
Reklamefilm, musikkvideoer,
prosjekter for NRK og TV2. Han
har stort sett alltid fått det til å gå
rundt økonomisk.

– Det har vært noen perioder da
jeg har vært nødt til å leve på ko-
na. Og 2010 var et veldig dårlig år.
Etter finanskrisen ble det nesten
ikke igangsatt noen prosjekter, og
reklamemarkedet skrumpet inn.
Nå har markedet bedret seg igjen.

I 2007 vendte han og familien
nesen hjemover, etter å ha snak-
ket om det i mange år. 

– Vi lengtet hjem, men jeg var
veldig skeptisk. Og merket jo
raskt at det var mindre jobb her.
Reklame er det som er desidert
best betalt, men slike jobber fin-
nes omtrent ikke her i distriktet.
Men samtidig fikk jeg tid til å
dyrke fiksjonsfilm igjen, skrive
manus og fotografere kort-
film. 

– Hvordan er filmmiljøet i
Stavanger nå i forhold til da
du flyttet til Oslo? 

– Bedre. Filmkraft har be-
tydd mye som en samlende
faktor på folk som tidlige-
re har sittet på hver sin
tue. I Oslo var jeg vant til å
selge spisskompetansen

min, filmfoto. Her i Stavanger er
det flere altmuligfolk som kan
både foto, klipp, manus, regi etc.
Det gjør 
det vanskeligere for meg å få inn-
pass.

LOKAL SPISSKOMPETANSE: For å
kunne ta jobben på «Umeå4ever»
har Devold Midtun fått et arbeids-
stipend på 35.000 kroner fra Film-
kraft for å kunne påta seg jobben.

– Det er i tråd med Filmkrafts vi-
sjon å støtte folk som Devold Mid-
tun. Det er viktig å ha folk med
hans spisskompetanse boende i
distriktet, sier Filmkraft-leder
Sjur Paulsen.

Devold Midtun er glad for årene
i Oslo. Det har gitt ham en erfa-
ring han aldri kunne opparbeidet
seg i Stavanger.

– Det har også satt meg i kon-
takt med folk i bransjen, som er
svært viktig å ha. Jobben på
«Umeå4ever» fikk jeg fordi jeg har
jobbet med regissør Geir Greni
før.

– Det var på tide at Nils Petter
fikk jobbe med sin første spille-
film. Han er svært dyktig, og vi har
allerede planer om nye prosjekter
sammen. Men først må «Umeå
4ever» gå bra, sier regissør Geir
Greni. 

FINANSIERING: Mens Norsk Film-
forbund er skeptiske, ser Film-
kraft-sjef Sjur Paulsen flere forde-
ler med arbeidskredittene som
florere i filmbransjen for tiden.

– I en perfekt verden blir jo alle
godt betalt umiddelbart. Men
sånn er ikke verden, dessverre.
Uten arbeidskreditter er det man-
ge filmer som ikke ville blitt laget.
Da er det mange filmarbeidere
som ikke får den nødvendige erfa-
ringen de trenger for å komme
seg videre. Og hvor hadde filmmil-
jøet i Stavanger vært i dag uten
«Mongoland»? Den ble laget ute-
lukkende på arbeidskreditt og
gratisarbeid. Jeg har på mange
måter sansen for en slik gründer-
ånd, og det er jo frivillig om du vil
ta jobben eller ikke, sier Sjur Paul-
sen. 

MILLIONLÅN: Den premiereklare
spillefilmen «Umeå4ever» har
hatt et budsjett på rundt 11 milli-
oner, og fikk ikke produksjons-
støtte fra Norsk filminstitutt. Re-
gissør Geir Greni har selv tatt opp
millionlån for å finansiere filmen,
og både han og resten av filmsta-
ben har jobbet på arbeidskreditt,
der 30 prosent av lønna blir utbe-
talt i forkant, og resten eventuelt
når filmen har tjent inn nok pen-

ger. Tilbakebetalingen av investe-
ringen har førsteprioritet, ar-
beidskredittene har andrepriori-
tet. Et eksternt selskap er hyret
inn for å administrere økonomi-
en, og kontraktene er inngått i
henhold til Norsk Filminstitutts
nye regelverk.Et rekordhøyt an-
tall spillefilmer har premiere på
norske kinoer i år: 40. Norsk film-
institutt har penger til ca. 25 fil-
mer. Uten støtte blir arbeidskre-
ditter en stadig mer vanlig måte å
finansiere lavbudsjettfilmer på. 

GÅR PÅ SMELL: Derfor tror leder
Sverre Pedersen i Norsk Filmfor-
bund mange kommer til å gå på
en smell i år, både produsenter og
filmarbeidere som har jobbet på
arbeidskreditter. 

– Har du tatt et valg om å være
filmarbeider, har du tatt et valg
om å være profesjonell, sier han. 

Pedersen mener at Norsk film-
institutts nye regler, der filmar-
beiderne må fakturere og dermed
betale moms og skatt på pengene
før de har fått betaling, ikke går
langt nok i å forhindre at folk blir
utnyttet. – Det må kunne gå an at
bransjens organisasjoner og film-
instituttet finner måter å finansi-
ere lavbudsjettfilm på en ansten-
dig måte, sier han. 

DRØMMEN REALISERT: For Nils Petter Devold Midtun har debuten som
spillefilmfotograf gitt mersmak, og han angrer ikke på at han godtok å jobbe
på arbeidskreditt for å få drømmen realisert. Nå håper han at erfaringen kan
være et springbrett til nye spillefilmoppdrag. 

NILS PETTER 
DEVOLD MIDTUN

HVEM: 42 år gammel filmfotograf,
oppvokst på Forus, bosatt 
i Sandnes. Debuterer som spille-
filmfotograf på «Umeå4ever».
BAKGRUNN: Bodde flere år i Oslo,
og har bred erfaring fra tv, reklame,
musikkvideo, kortfilm, samt 
dokumentarfilmene «Blod og ære»
og «Natural born star». 
ARBEIDSKREDITT: Film-
finansieringsform der filmarbeidere
jobber på kontrakter som gir dem
lønn bare om filmen tjener nok 
penger. Kalles leverandørkreditt når
filmarbeideren har enmannsforetak
og har fakturert.

,, Filmkraft har betydd mye 
som en samlende faktor på folk som
tidligere har sittet på hver sin tue.
Nils Petter Devold Midtun

Filmbransjen 
= dugnadsånd?
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Hold kodeleseren på en smarttelefon over koden, 
så havner du direkte på seksjonen.

Stavanger
– Vi har ikke oversikten over detal-
jene bak tallene ennå, men det er 
gledelig å se filmprosjekter på hele  
69 millioner kroner som bransjen 
vurderer  produksjonsklare,  sier 
Jarle Bjørknes, daglig leder i Film-
kraft.

I tillegg er det 16 spillefilmer og 
17 dokumentarer under utvikling, 
noe som tilsvarer flere hundre mil-
lioner kroner i samlet produksjons-
verdi, hvis og når de realiseres. Dis-
se filmene er på ulike stadier av idé-
fasen. Ikke alle vil bli noe av, men 
Bjørknes liker at det er mange som 
søker.

– Førsteinntrykket er veldig bra. 
Jeg har en følelse av at bransjen har 
tatt oppfordringen med å se på søk-
nadsrunden som en konkurranse 
der de beste vinner. Når vi støtter 
i utviklingsfasen kan vi aldri reg-
ne med at 100 prosent av prosjekt 
ene blir realisert, men det er man-
ge gode  filmprosjekter  i bunkene  
våre.

Filmer som søker produksjons-
støtte,  er  kommet  lenger  enn  de 
som søker utviklingsstøtte. 

Mange dokumentarer
I  denne  førstnevnte  kategorien 
vurderer produsentene at filmen er 
klar til å lages når finansieringen er 
i orden. Filmkraft og andre finan-
sieringskilder kan naturligvis være 
uenige i den vurderingen. Filmkraft 
har mottatt 38 søknader om pro-
duksjonsstøtte, fordelt slik:
hh Tv-animasjon 1 stk.
hh Langfilm 2 stk.
hh Dokumentar 19 stk.
hh Kortfilm 13 stk
hh Musikkvideo 3 stk.  

Det betyr at to spillefilmer vurde-
res  som  klare  av  produsentene. 
Disse filmene er, etter det Aftenbla-
det erfarer, Arild Østin Ommund-
sens «Eventyr for damer» og Stian 
Kristiansens «Kyss meg for faen i 
helvete». 

På  dokumentarfronten  er  det 
hele  19  filmer  som  filmskaper-

ne  mener  er  klare,  noe  som  gle-
der  Bjørknes.  – Vi  har  antakelig-
vis  Norges  fremste  dokumentar-
selskap – Piraya – i Stavanger. De 
har flere prosjekter som nok ligger 
i våre bunker. Generelt er det man-
ge dokumentarskapere her, mange 
flinke, og mange som har realisert 
gode filmer tidligere. Produsentene 
mener 19 dokumentarer er klare å 
gå i produksjon. Det forteller oss at 
det jobbes svært godt og svært of-
fensivt, sier Jarle Bjørknes.

Nye folk – ny rekord
Det er 35 prosent flere søknader i 
denne runden enn noen gang tidli-
gere. Totalt er 102 prosjekter inne, 
noe som er en økning på 35 prosent 
fra forrige rekord. I høst og vinter 
var det mye bråk rundt Filmkraft. 
Deler av filmbransjen gitt ut med 
relativt tungt skyts mot Filmkraft-
ledelsen og kritiserte selskapet på 
en  rekke  punkter.  Bjørknes,  som 
overtok som daglig leder i januar, 
utelukker  ikke  at  det  er  en  sam-
menheng mellom ny ledelse og fle-
re søknader.

– Høsten var en turbulent tid, og 
det kan godt hende at nye folk i sel-
skapet har ført til at flere nå kom-
mer med sine prosjekter til Film-
kraft. Det er vanskelig å si noe sik-
kert,  men  det  kan  være  en  sam-
menheng.  At  det  nå  kommer  en 

Det gror godt bak Jarle
hhSøknadsbunka til Filmkraft er  

rekordstor. 19 dokumentarer og 
to spillefilmer vurderes som 
produksjonsklare av produsentene.

Kompani Orheim ligger an til å bli en roga-
landsk filmsuksess. Nå opplever Filmkraft 
Rogaland tidenes største pågang fra film-
skapere som vil realisere nye filmprosjekter.  
FOTO: FRA FILMEN

Filmkraft Filmer for 69 millioner produksjonsklare

forløsning i miljøet er gledelig, uan-
sett hva som er årsaken.

Ny manuskonsulent 
Bjørknes er ikke alene om å tilfø-
re Filmkraft friskt blod. Tom Gul-
brandsen  er  på  plass  i  Filmkraft. 
Han har studert film i fire år ved San 
Diego State University i California 
og har også en master innen drama-
turgi fra Universitetet i Oslo. Guld-
brandsen  har  bred  erfaring  som 
manuskonsulent, produksjonssjef, 
dramaturg og manusforfatter. Stil-
lingen  som  manuskonsulent  gir 
Guldbrandsen  mye  makt  i  Film-
kraft. – Det er Tom som vil foreta 
den  kunstneriske  vurderingen  av 
søknadene. På mange måter er det 
han som bestemmer hvem som får 
støtte til slutt. Den gode historien vil 
stå sentralt for våre valg, forutsatt at 
de formelle kravene oppfylles fra sø-
kerne, sier Bjørknes

Filmkraft ser for seg en behand-
lingstid på omtrent seks uker. Re-
sultatet  av  behandlingen  blir  of-
fentliggjort like over påske. Det er 
søkt om rundt 15 millioner kroner 
til sammen. Totalt deler Filmkraft 
ut rundt 10 millioner i året, fordelt 
på  to  tilskuddsrunder, samt unn-
taksvise tildelinger utenom de fas-
te søknadsfristene.

Leif Tore Lindø
leif.tore.lindo@aftenbladet.no

Filmkraft

hhOffentlig ak-
sjeselskap som 
eies av Rogaland 
fylkeskommune, 
Stavanger, Hau-
gesund og Randa-
berg kommuner.
hhSelskapets 

formål er å utvikle 
filmbransjen i Ro-
galand. 
hhFilmkraft Roga-

land AS støtter ut-
vikling og produk-
sjon av kortfilm, 
dokumentar, no-
vellefilm, spillefilm, 
tv-serier og skal 
etter hvert også 
støtte dataspill. I 
tillegg bidrar sel-
skapet til utvikling 
av kompetanse 
gjennom kurs og 
seminarer. 
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Stavanger
Filmkraftlederen trodde han var in-
vitert til et møte med kulturminis-
teren i Kiellandrommet på Sølvber-
get kulturhus for å få fortelle hen-
ne om hvordan det regionale film-
fondet og filmsentret arbeider. Men 
allerede i trappa opp til biblioteket 
blir han overrumplet av Huitfeldt 
som offentliggjør sitt ærend. Af-
tenbladet får være eksklusiv flue på 
veggen.

– Vi har endret kriteriene for til-
deling til regional filmsatsing slik at 
kvalitet teller enda mer. Filmkraft 
har markert seg på en måte som 
gjør at vi øker støtten fra 3,5 til 4,75 
millioner kroner, sier statsråden og 
skrattler over Paulsens overraske-
de ansikt. 

Det er filmsenterdelen som får 
mer å rutte med. Huitfeldt konsta-
terer at Filmkraft har jobbet så godt 
med dette arbeidet at man på to år 
har greid å doble statens bidrag.

Imøtegår kritikk
– Nå ble jeg litt satt ut. I Filmkraft 

Statsrådsglede over Filmkraft
hhI år har Filmkraft fått 3,5 millioner kroner i statlig støtte til sitt filmsenter.  

I går økte Anniken Huitfeldt beløpet til 4,75 millioner. – Dette er en fantastisk 
anerkjennelse til den filmsatsing vi bidrar til i regionen, sa Sjur Paulsen.

Huitfeldt på besøk Mer penger til film

– Filmkraft har markert seg med slik kvalitet at vi øker støtten fra 
3,5 til 4,75 millioner kroner, sier statsråd Anniken Huitfeldt,  
i midten, til en overrumplet filmkraftleder Sjur Paulsen, til venstre. 
Fylkesordfører Tom Tvedt og ordførerkandidat for Ap i Stavanger, 
Cecilie Bjelland ler med. Foto:  anders minge

«Det viktige 
er at Film-
kraft bidrar 
til at vi får 
historier fra 
ulike steder 
 i landet.» 
Anniken Huitfeldt,.
kulturminister

har vi vært veldig bekymret i det 
siste over hvordan vi skal kunne 
følge opp den enorme aktiviteten 
blant kort- og langfilmskapere i Ro-
galand. Kulturministerens gave vil 
løse flere av våre utfordringer slik 
at vi kan skape en bærekraftig næ-
ring her, fortsatte Paulsen da han 
omsider fikk benket seg i Kiellan-
drommet med statsråden, fylkes-
ordfører Tom Tvedt (Ap) og Ce-
cilie Bjelland, ordførerkandidat 
for Ap i Stavanger. Ved bordet satt 
også Kristine Gramstad, styreleder 
i Filmkraft og Aps gruppeleder i fyl-
kestinget. 

 
– Men Filmkraft har nylig blitt kriti-
sert i Aftenbladet av Hans Eirik Vok-
tor for å ha oppnådd lite, for eksem-
pel har dere ikke fått etablert noen 
spillefilmprodusent i regionen. 
Kommentar? 

– Den kritikken har vi imøtegått. 
Det er ikke Filmkrafts oppgave å 
etablere, men å legge til rette for 
nye produsenter. Selskapet Motlys 

oppretter nå eget kontor i Stavan-
ger, sier Paulsen. 

Statsråd Huitfeldt skyter inn:
– Rogaland er ikke den eneste 

regionen der produsentleddet lig-
ger et annet sted. Det viktige er at 
Filmkraft bidrar til at vi får histori-
er fra ulike steder i landet. 

Piraya sliter
Aftenbladets bilag Kult bringer i 
morgen et intervju med dokumen-
tarfilmselskapet Piraya der daglig 
leder Torstein Grude uttaler at de 
sliter tungt etter at Stavanger trakk 
tilbake sitt bidrag til Vestnorsk 
filmsenter, men aldri skjøt inn til-
svarende penger i Filmkraft.

Når vi legger fram problemstil-
lingen for Huitfeldt og Paulsen, 
svarer styreleder Kristine Gram-
stad: 

– De fleste var enige om at vi måt-
te rydde opp i at filmskapere i Ro-
galand hadde to filmsentre å søke 
penger hos. Men hvis enkelte sliter 
etter den avgjørelsen, får vi heller ta 
en debatt om det.

Statsråden legger til: 
– Sjur, jeg snakker gjerne med 

Piraya. Men generelt er det slik at 
Kulturdepartementet har styrket 
midlene til dokumentarfilm. Jeg 
kan ikke si noe konkret om hvilke 
filmskapere som bør få penger. Her 
må det være en konkurranse der 
den beste blir tilgodesett.

Sjur Paulsen følger opp: – Det 
er bekymringsfullt hvis en av våre 
samarbeidspartnere har proble-
mer. Jeg medgir at jeg har ligget vå-
ken noen netter og lurt på hvordan 
Filmkraft skal imøtekomme to søk-
nader vi har fått fra Piraya. 

Plutselig snur han seg mot Huit-
feldt og smiler: – Men med dagens 
gave kan jo dette bli lettere.

– Ja, spør vi, – betyr det at du kan 
innvilge Pirayas søknader nå?

– Ikke over bordet med pressen 
til stede, svarer Paulsen.  

Kristin AAlen
kristin.aalen@aftenbladet.no
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Stavanger
«Mannen som elsket Yngve», 
«Jeg reiser alene», «Kom-
pani Orheim» og novellefil-
men «Videogutten». Alle er 
de filmatiseringer av Tore 
Renbergs bøker, produsert 
av Motlys. (De to sistnevn-
te har ennå ikke hatt premiere)

– Vi startet samarbeidet tid-
lig – og har fortsatt fordi Mot-
lys har vist at de kan lage gode 
ting. 

Noen av oss har valgt å bli 
her og tro på regionen, og det 
er kjekt å se at et produksjons-
selskap med så mye muskler og 
kompetanse også etablerer seg 
her. 

Som forfatter er jeg avhengig 

av å bygge opp tillitsforhold, 
sier Renberg til Aftenbladet.

– Spennende for flere
Han tror selskapets tilstedevæ-
relse i byen kan løfte fram fle-
re lokale talenter som ønsker å 
skape noe med film.

– Jeg er helt sikker på at dette 
er spennende for andre forfat-
tere også, sier Renberg og trek-
ker fram Johan Harstad, som al-
lerede har fått sin roman «Buzz 
Aldrin, hvor ble det av deg i alt 
mylderet?» filmatisert som en 
tv-serie av nettopp Motlys.

Det Oslo-baserte produk-
sjonsselskapet har opprettet 
én fast stilling i kontorloka-
lene i Pedersgata og håper at 
flere selskaper innen filmpro-

duksjon vil følge etter. Det gjør 
også Sjur Paulsen i Filmkraft 
Rogaland, som leier ut lokale-
ne. 

– Lokalene er tidligere blitt 
brukt som base for større film-
produksjoner som «Rottenet-
ter», «Jernanger» og «Kom-
pani Orheim». 

Målet videre er å skape et 
mer eller mindre fast produk-
sjonskollektiv, bestående av 
både lokale produsenter og ek-
sterne som kommer inn. Derfor 
har vi utvidet lokalene – og har 
nå 300 kvadratmeter til rådig-
het, sier Paulsen.

Flere filmer i året
Sigve Endresen, som var med 
på å starte Motlys i 1983, fortel-

ler at det var flere grunner til at 
de valgte å etablere seg i byen. 

– Vi har samarbeidet med lo-
kale skapere som Tore Renberg 
og Stian Kristiansen over len-
gre tid, og vi har gode erfaringer 
med å spille inn film her. Det er 
også en del praktiske ting som 
er enklere i mindre byer, for ek-
sempel avstander. Dessuten 
er barne- og ungdomsteatret i 
Stavanger en skikkelig talentfa-
brikk, sier Endresen og legger 
til at Filmkraft også har hatt be-
tydning for at selskapet våger å 
satse i regionen. Det er Gunhild 
Oddsen fra Sandnes som er an-
satt i Stavanger-kontoret.

Planen til Motlys er å lage to-
tre spillefilmer Stavanger-regi-
onen i året, der det legges vekt 
på å bruke den kompetansen 
som finnes i byen. Stian Kris-
tiansens «Kyss meg for faen 
i helvete», som har produk-
sjonsstart neste år, er eksempel 
på dette.

Rolf fRøyland
rolf.froyland@aftenbladet.no

Filmproduksjon  Motlys i Stavanger

Renberg jubler for ny 
filmsatsing i Stavanger
hhProduksjonsselskapet Motlys etablerer seg med fast 

kontor i Pedersgata. – Dette betyr kjempemye for sånne 
som meg, sier Tore Renberg.

Tore Renberg, forfatter.Foto: Jon Ingemundsen Sigve Endresen, produsent. Foto: Anders mInge

100.000 
til web-tv-
prosjekt
Stavanger
Sutharsan «Sui» Bala var 
blant de mest fornøy-
de etter gårsdagens til-
delinger av Filmkrafts 
sentermidler. Han får 
100.000 kroner i manus-
støtte for sitt noe utradi-
sjonelle prosjekt.

– Det er et ganske ambisiøst 
prosjekt fra min side. Grunn-
tanken er en serie som skal 
distribueres utelukkende på 
nye medieplattformer, som 
internett, smarttelefoner og 
lesebrett. Poenget er at du 
skal kunne se serien uansett 
hvor du der, enten det er på 
bussen eller toalettet. Til-
gjengelighet er stikkordet 
her, forklarer Bala. 

Prosjektet heter «Den før-
ste bølgen» og går under be-
tegnelsen web-tv-serie. Uni-
verset i serien er lagt til en 
surrealistisk framtid hvor 
zombier ikke er urealistis-
ke. Innspillingen skal foregå 
over store deler av Rogaland.

Disse fikk 100.000 kroner 
og mer:

 
Utviklingssøknader:
hh Genesis Film: «Voice» 
(dokumentar). Tildelt: kr 
100.000.
hh Nocturne Productions: 
«Den første bølgen» 
(webserie). Tildelt: 
100.000.
hh Piraya Film AS: «Baby 
Facebook/Waiting for the 
Revolution» (dokumen-
tar).Tildelt: kr 100.000.
hh Incitusas: «To brødre» 
(langfilm). Tildelt: kr 
100.000.
hh Phantomfilm AS: «Kam-
pen om Hardanger» 
(dokumentar). Tildelt: 
125.000.

 
Produksjonssøknader:
hh Alligator AS/Trude Refs-
dahl: «Familiebildet» 
(dokumentar). Tildelt: kr 
150.000.
hh Original Film: «Fata Mor-
gana» (dokumentar). Til-
delt: kr 150.000.
hh Phantomfilm AS: «Fil-
mworkshop BUT 2011» 
(Kortfilm/Workshop). Til-
delt: kr 100.000.
hh  
Bransjefremmende tiltak: 

KINOKINO senter for 
kunst og film: «KORT 
2011» (festival). Tildelt: kr 
100.000.

 
Se Aftenbladet .no/ kul-
tur for fullstendig oversikt.

Rolf fRøyland
rolf.froyland@aftenbladet.no

Filmkraft  
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Årets Filmnavn i rogaland er 
en årlig utnevnelse som gis 
av Filmkraft rogaland. Det er 
bransjen selv som nominerer 
kandidatene, og i 2011 ble det 
nominert 24 kandidater.

Prisen er et arbeidsstipend på kr 30.000.

Jury for Årets filmnavn 2011 har 
vært: 
• Jon inge Zazzera 

   (Rogaland fylkeskommune)

• Trond lie (stavanger kommune)

• siw angell-Olsen (KinoKino)

• sjur paulsen (Filmkraft rogaland as)

Kriterier for Årets filmnavn i 
rogaland 2011:
• Kandidaten skal ha utvist ekstra-

   ordinære resultater innen sitt felt i 

   filmbransjen.

• Vedkommende skal holde et høyt 

   faglig nivå, eller utvise talenter som 

   viser at denne vil oppnå et høyt nivå 

   innen nær framtid. 

   Dette medfører at kandidaten også 

   skal ha vist en stor grad av fremgang 

   innen sitt felt i løpet av året.

• Kandidatens virksomhet og resultater 

   av denne skal ha hatt betydning for 

   utviklingen av den generelle film-

   bransjen i Rogaland i løpet av året. 

• Kandidaten skal bidra til andres 

   muligheter og fremgang i regionen.

Juryens begrunnelse:
Det som kjennetegner åRETS FILMNAVN 

2011 er at vinneren på en lun måte gjør 

sine medarbeidere trygge på seg selv og 

dermed leverer de prestasjonene som 

denne er ute etter.

årets filmnavn er også en raus person 

som har tatt inn unge talenter inn i 

sine produksjoner når det har vært 

mulig, men strengt tatt ikke nødvendig. 

Kandidaten har også bidratt med sin 

kompetanse og erfaring som mentor 

overfor unge filmskapere både gjennom 

formell og uformell utdanning.

Flere av regionens største talenter innen 

flere fagområder har mye å takke årets 

vinner for. Dette gjelder filmklippere, 

regi-talenter, skuespillere, produsenter 

og liknende. Vinneren har, på eget 

initiativ, fungert som mentor for flere av 

de aktørene som Filmkraft nå satser på 

som de nye talentene på vei.

Vinnerens filmskaperverk har på alle 

områder satt Rogaland på kartet, lokalt, 

nasjonalt og internasjonalt. Denne 

har laget filmer som har vunnet priser 

på Den norske kortfilmfestival, flere 

Amandaer, og internasjonal deltakelse 

på festivaler, som i hovedkonkurransen 

i Sundance, en av verdens mest 

anerkjente filmfestivaler.

Vinnerens filmer er også med og 

setter Rogaland på kartet gjennom å 

fortelle lokale historier i en universell 

setting. Regionens dialekt har fått et 

stort løft som følge dennes filmer, 

og befolkningen i regionen føler nok 

litt ekstra stolthet og identitet med å 

komme fra regionen hvor disse filmene 

har blitt laget.

årets filmnavns sterke drivkraft for å 

fortelle historier og lage film, og deretter 

dennes suksess som filmskaper, var 

en meget grunnleggende faktor til at 

filmmiljøet i regionen har hatt den vekst 

og suksess som det har hatt. Prisutdeler 

Filmkraft Rogaland er ydmyke i forhold til 

at selskapet nok ikke ville eksistert i den 

form det gjør uten at HAN hadde laget 

de filmene han har gjort. I løpet av de 

11 årene som har gått siden Mongoland 

har Arild Ommundsen som den eneste i 

Rogaland stått bak 4 spillefilmer. Det er 

en imponerende merittliste som det står 

respekt av når en sammenligner enten 

det er regional eller nasjonalt.

Denne høsten har han opplevd eventyrlig 

suksess som regissør for KNERTEN I 

KNIPE, en film som har solgt godt over 

300 000 billetter på kino. Han er allerede 

i gang med et nytt spillefilm-prosjekt 

“Eventyr for damer”, hvor ryktene sier at 

han også skal produsere, i tillegg til å ha 

regi, manus, osv.

På årets KORT deltar og bidrar han, både 

med BUT-prosjektet og som medlem av 

juryen.

Arild Ommundsen er den personen 

i Rogaland som 2011 har vist 

ekstraordinære resultater i filmbransjen, 

han holder et meget høyt faglig nivå. 

Han har også vist stor fremgang og 

utvikling i løpet av året. Hans bidrag 

til andres muligheter og fremgang i 

regionen har OGSå i år vært sterkt og i 

en helt egen klasse.

Årets Filmnavn i rogaland 2011

Årets Filmnavn i rogaland er 
en årlig utnevnelse som gis 
av Filmkraft rogaland. Det er 
bransjen selv som nominerer 
kandidatene, og i 2012 var det 
21 nominasjoner. Prisen ble delt 
ut under årets utgave av KorT 
på KINoKINo, lørdag den 1. 
desember 2012.

Prisen er et arbeidsstipend på kr 30.000.

Jury for Årets filmnavn 2012 har 
vært:
• Jon inge Zazzera 

   (Rogaland fylkeskommune) 

• Trond lie (stavanger kommune)

• Jarle Bjørknes 

   (Filmkraft Rogaland AS)

Kriterier for Årets filmnavn i 
rogaland:
• Kandidaten skal ha utvist ekstra-

   ordinære resultater innen sitt felt i 

   filmbransjen.

• Kandidatens virke og resultater skal 

   ha hatt betydning for utviklingen av 

   filmbransjen i Rogaland samt bidratt 

   til andres muligheter og fremgang i 

   regionen.

Juryens begrunnelse:
Vinneren av åRETS FILMNAVN 2012 

kan virke litt tilbaketrukket ved første 

øyekast, men i samtaler er vinneren 

eksepsjonelt presis, reflektert og tydelig. 

Vinneren viser god innsikt i andre 

mennesker, en egenskap som brukes 

for å styrke laget sitt. Og laget består av 

både erfarne bransjefolk så vel som unge 

talenter.

åRETS FILMNAVN 2012 sine filmer har 

virkelig bidratt til å sette Rogaland på 

kartet, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Vinnerens lojalitet til regionenes 

egenart som geografi, lynnet, dialekt 

og menneskene har bidratt sterkt til 

den kollektive stolthetsfølelsen for 

Stavangerbølgen.

Det sies at bak enhver suksessrik mann 

står det en sterk kvinne. I dette tilfellet 

står det to sterke menn, nemlig Yngve 

Sæther og Sigve Endresen, begge fra 

Motlys. Vinnerens samarbeid med Motlys 

startet allerede mens han enda var elev 

på filmskolen ved Lillehammer, og har 

vedvart siden.

Hans første film i det lange formatet var 

Mannen som elsket Yngve. En film som 

i 2008 vant Amanda for beste barne- og 

ungdomsfilm, beste klipp, beste kinofilm 

og beste regi. Det er et debutarbeid som 

savner sidestykke i Rogaland, ja kanskje 

til og med nasjonalt.

Vi kjenner også spillefilmen Jeg reiser 

alene og novellefilmen Videogutten i 

tillegg til hans mangeårige engasjement 

i Barne og ungdomsteateret. Først 

som skuespiller og nå som mentor for 

fjerde året i det omtalte BUT-prosjektet. 

Et samarbeid mellom Filmkraft 

Rogaland, Phantomfilm og Barne- og 

ungdomsteateret.

I år har vinneren etter flere års utvikling 

gjennomført og avsluttet innspillingen av 

hans neste spillefilm, Kyss meg for faen 

i helvete. Midt under innspillingen av 

nevnte film kåres Videogutten til Norden 

beste kortfilm under Nordisk Panorama i 

Oulo, Finland.

årets verdige vinner er filmregissøren 

Stian Kristiansen.

Årets Filmnavn i rogaland 2012

Å r e t s  f i l m n a v n
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 formÅl

Filmkommisjonen skal arbeide for å stimulere til økt produksjon av film og 
andre multimedieproduksjoner i Rogaland. Filmkommisjonen skal samle 
informasjon om locations, infrastruktur, utstyr, personell, finansiering, 
overnatting, catering, bilutleie, offentlige etater og øvrig informasjon 
nødvendig for å produsere film. 

informasjonen skal gjøres tilgjengelig for lokale og nasjonale og 
utenlandske filmprodusenter. Filmkommisjonen skal også: 

+ forhandle frem relevante rammeavtaler til produksjonene,

+ markedsføre regionen med tanke på å tiltrekke seg utenbys 

    produksjoner utenfra

+ ha nær kontakt med produsenter. 

Som en del av dette er etablering av et best mulig nettverk, nasjonalt og 
internasjonalt, en viktig oppgave.     

 

 PoteNsiale

Simon Hudson - Ph.D med doktorgrad innen feltet film og turisme har 
estimert summen av verdien av all filmproduksjon i England i 2009 til ca 4,3 
milliarder GBP(produksjon, distribusjon, økt turisme, økning i handel, samt 
verdien av merkevarebygging). Dette tilsvarer 3 ganger de innspilte filmenes 
budsjett. 

På toppen av de direkte og indirekte økonomiske konsekvensene vil 
eksponering av regionen i film og tv bidra til å styrke kollektiv selvfølelse og 
entusiasme for regionen.

 filmProsJeKter 

Vi har i løpet av 2011 og 2012 fulgt opp og samarbeidet med produsenter 
og øvrig stab på prosjekter som har vært under innspilling i regionen, og 
prosjekter som er eller har vært aktuelle for innspilling i regionen i 2012 - 
2014. 

av de som har blitt innspillt i 2011, har filmkommisjonen arbeidet med: 

+  Spillefilmen ”Flukt”, Fantefilm as.

+  Spillefilmen ”The quiet Roar”, Fasadfilm AB og Merfilm AS.

av de som har blitt spillt inn i 2012, har filmkommisjonen arbeidet med: 

+  Spillefimen ”Pornopung”

+  TV-serien ”Forbrydelsen” 

Vi har til en hver tid potensielle prosjekter som vi følger opp. De fleste av 
disse prosjektene trenger toppfinansiering, og dette vil ofte være avgjørende 
for endelige valg av opptakssteder. 

FILmkOmmIsJON

 regioNalt UtViKliNgsProsJeKt 
 ROGALAND FILMKOMMISJON

Dette prosjektet har hatt som hovedmål å tilrettelegge for at 

Rogaland skal kunne ta imot filmproduksjoner utenfra, og ble 

avsluttet i 2012. Oppgavene har imidlertid blitt videreført i 

Filmkraft Rogaland.

 HOVeDOPPGaVer I   
 PrOsJektet
+  Utvikle internasjonale nettverk

+  Kartlegge fylkets lokasjoner

+  Kartlegge menneskelige ressurser/kompetanse

+  Avklare fysisk infrastruktur

+  Utvikle modeller for samarbeid mellom filmprodusenter 

     og turistnæringen

+  Opprette nettverk av lokale samarbeidspartnere

+  Utvikle internasjonale nettverk

+  Utvikle og etablere websider og database. 

     Dette er nå et eget prosjekt med egen finansiering.

 loCatioNarKiV

Et viktig verktøy vi har for å synliggjøre regionen og gjøre den 

interessant for filmskapere er et omfattende locationarkiv. å 

bygge et velfungerende arkiv er en møysommelig prosess som 

krever tid, kompetanse og riktig verktøy. Databasen inneholder 

nå store mengder bilder fra en mengde locations i Rogaland.

Vi har i 2012 også startet utviklingen av et databaseverktøy 

med en overliggende webportal. Dette verktøyet vil bli unikt 

og generere betydelig trafikk når det lanseres. Prosjektet har 

mottatt støtte fra Rogaland Fylkeskommunes RUP midler.

 PartNere

Filmkommisjonen er medlem av: 

+  Association of Film Commissioners International

+  Scandinavian Locations

+  EUFCN – European Film Commissions Network. 

I tillegg samarbeider vi med lokale, nasjonale og utenlandske 

filmprodusenter. 

• • •

f i l m k o m m i s j o n
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FilmkraFt rogaland

F o n d s v i r k s o m h e t

”For filmområdet er målsetningen 
et mangfold av film- og 
fjernsynsproduksjoner basert 
på norsk språk, kultur og 
samfunnsforhold og som er 
anerkjent for høy kvalitet, 
kunstnerisk dristighet og 
nyskapning, og som utfordrer 
og når et stort publikum i Norge 
og internasjonalt. Dette skal nås 
gjennom styrket produksjon, solid 
publikumsoppslutning, kvalitet, 
mangfold og filmkultur for alle.” 

De regionale filmfondene har som 
hovedformål å investere i audiovisuelle 
produksjoner, primært innen 
kommersielle formater som langfilm 
og fjernsynsproduksjoner. De regionale 
filmfondene skal bidra til økte midler til 
norsk film, sterke regionale filmmiljøer 
og større mangfold i uttrykksform og 
målgrupper i norsk filmproduksjon.

Filmkraft sin fondsvirksomhet skal 
derfor utvikle og drifte finansielle 
verktøy som muliggjør film- og 
audiovisuelle produksjoner i Rogaland. 
Dette omfatter primært spillefilm og 
TV-serier men også animasjon og 
dataspill. Vi søker to typer avkastninger, 
enten økonomisk eller kulturell. 
Fondet arbeider for å tilrettelegge for 
regionale, nasjonale og internasjonale 
produksjoner i tett samarbeid med 
filmkommisjonen (se eget kapittel).

Filmkraft sin fondsvirksomhet har 
gjort en kursendring i 2011. Fra å 
støtte både kortfilm, dokumentar og 
langfilm, har selskapet valgt å legge 
all kortfilm og dokumentarstøtte 

til sentervirksomheten, mens 
fondsvirksomheten primært fokuserer 
på spillefilm og TV-drama. Dette som 
en konsekvens at sentervirksomheten 
alene har vokst til hele 4.7 
millioner på statsbudsjettet, mens 
fondsvirksomheten fremdeles er på 2.0 
millioner. 

Vi har innvilget produksjonsstøtte 
til fire spillefilmer i 2011 og tre i 
2012 i tillegg til en TV-serie samt 
utviklingsstøtte til tre prosjekter. Det 
er en blanding mellom støttekapital 
fra Kulturdepartementet og 
investeringskapital fra regionale 
matchemidler.

Fire filmer har hatt premiere i løpet 
av 2011 og 2012. Det er Jeg reiser 
alene, Få meg på for faen og Kompani 
Orheim fra Motlys, og Flukt fra 
Fantefilm. Alle innspilt i Rogaland. I 
tillegg hadde den engelske spillefilmen 
Age of Heroes, som la store deler av 
innspillingen til Rogaland, lansering 
våren 2012.  Hollywoodstjernen Sean 
Beans hovedrolle medførte nasjonal og 
internasjonal pressedekning.  

I november 2011 ble også endelig 
“Buzz Aldrin – hvor ble du av i alt 
mylderet” vist på NRK. På grunn av 
ulike årsaker, bl.a. Norges seier i melodi 
Grand Prix, var flere produksjoner 
skjøvet på av budsjettmessige grunner 
i NRK. Under Gullruten 2012 fikk 
produksjonsmedarbeiderne Camilla 
Lindbråten, Sabina Cavenius og Richard 
Sveen hver sin fagpris i klassene 
beste scenografi/lysdesign. Serien var 
nominert til ytterlige fire fagpriser og til 
klassen beste TV-drama mens Pål Sverre 
Hagen var nominert i klassen beste 

I målsetningen for den norske filmpolitikken 
heter det at: 
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Regional filmstøtte er avgjørende for å fremme og verne om 
utviklingen av den europeiske audiovisuelle sektor og fremmer 
regionale og lokale kulturelle identiteter, kulturelt mangfold og styrker 
demokratiet. Cine-Regio sitt hovedmål er tredelt og sammenvevd:

 KUNNsKaPsdeliNg, filmPolitiKK og   
 samProdUKsJoNer

+  Utveksle synspunkter, perspektiver, rutiner og informasjon til fordel 
     for den europeiske filmbransjen, inkludert å integrere nye regionale 
     filmfond.

+  Øke bevisstheten, representere og markedsføre regionale 
     audiovisuelle interesser på tvers av Europa, inkludert medlemmenes 
     interesser overfor EU-institusjonene og andre organisasjoner som 
     spiller en rolle i å vedta regler og betingelser for regionale filmfond.

+  Styrke samutvikling og samproduksjon av audiovisuelle produkter, 
     koble talenter og ressurser i ulike regioner til et bredere marked - 
     inkludert kunstnerisk, teknisk og kreativ utveksling og ”know-how” 
     i hele Europa.

Cine-Regio ble etablert i mai 2005 som en uavhengig ”non-profit” 
forening.

 CiNe-regio aKtiViteter filmKraft rogalaNd 
 Har deltatt i

2011
14. februar Cine-Regio strategimøte i Berlin.
21. mai Cine-Regio Generalforsamling i Cannes. 
27. september Cine-Regio årsmøte i århus

2012
13. februar Cine-Regio strategimøte i Berlin.
18. mai Cine-Regio Generalforsamling i Cannes. 
23. oktober Cine-Regio årsmøte i Heidelberg
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KULTUR

RISAVIKA
Etter episode 10, sesong 3 er det 
nemlig slutt. Det blir ikke mer 
«Forbrydelsen». 

– Ja, dette er den siste episoden, 
helt sikkert, sier produsent Piv 
Bernth. Hun har vært produsent 
for alle tre sesongene. 40 episoder 
i alt. Nå er det bare dager igjen før 
sekken snøres helt igjen. Og det har 
de tenkt å gjøre i Stavanger.

– Det er utrolig vemodig, faktisk. 
Vi har holdt på med dette prosjek-
tet i sju år, et prosjekt som har fylt 
mitt hjerte, sier Sofie Gråbøl. Hun 
spiller etterforskningsleder Sarah 
Lund, seriens hovedrolle.

– Hvordan vil du si at Sarah Lund 
har utviklet seg gjennom disse se-
songene? – Hun startet vel med en 
tro som hun nok har mistet, en eller 
annen uskyld. Men jeg vet ikke hvor 
mye jeg skal si. Jeg vil ikke røpe for 
mye før det kommer på tv, svarer 
hun før vi får beskjed om å trekke 
oss tilbake. Det er ingen vanlig in-
tervjusetting vi har beveget oss inn 
i. For noen sekunder siden var Grå-
bøl i fokuset til to filmkamera og 
hadde en diger mikrofon flygen-

Den siste forbrytelsen

Sofie Gråbøl, alias Sarah 
Lund, er snart tilbake på 
norske tv-skjermer. Med 
strikkegenser, selvsagt. 
Etter den første sesongen 
ble hennes karakteristiske 
strikkegenser en salgshit 
over hele Danmark.  
FOTO: FREDRIK REFVEM

TV   Dansk publikumsfavoritt på besøk

de over seg. Nå må hun gjøre sam-
me scene om igjen. Kamerafolkene 
trenger en ny vinkel.

Seks innspillingsdager
– Danskene tar det veldig med ro 
og er veldig hyggelige. De er prof-
fe, men avslappede, sier David Lea-
der, som bærer den fine tittelen lo-
cal production manager. Hans opp-
gave er å ordne «ting og tang». 
Altså alt fra helikopter, fly og båt til 
folk og mat. Sammen med location 
manager Audun Skarbøvik, b-foto-
graf Lars Børke Andresen og fire 
produksjonsassistenter, danner 
de den lokale gruppen filmarbei-
dere som bidrar under disse seks 
innspillingsdagene «Forbrydelsen 
III» har i regionen.

– De var på jakt etter en contai-
nerhavn, så da var det egentlig ikke 
så mange muligheter, svarer Skar-
bøvik da vi spør han om hvorfor vi 
befinner oss i Risavika Havn. For 
noen uker siden ble han kontaktet 
av produksjonsteamet for å hjelpe 
dem med å finne passende innspil-
lingssteder i Stavanger-regionen. 

– Vi har vært på flyplassen og i 

morgen skal vi en tur til fengselet. 
Etterpå blir det en tur til fiskean-
legget rundt Fossmark i Lysefjor-
den. Akkurat det området likte de 
så godt at de endret litt på manus 
for å få gjøre flere opptak der, sier 
Skarbøvik, som i går stilte opp som 
politistatist.

Moralsk forfall
Mens vinden blåser sin kalde, har-
de kraft mellom containerne, beve-
ger vi oss inn under det provisoris-
ke regiteltet. Her er det både varm 
kaffe, sjokolade og skjermer som 
regissør Fabian Wullenweber og 
produsent Bernth kan følge med 
på. Bernth forteller at ideen hele 
tiden har vært at «Forbrydelsen» 
skulle bli en trilogi. 

– Men vi våget ikke si noe om det-
te før vi så at den slo an, forklarer 
hun.

– Hva er det som gjør at serien er 
blitt en suksess, også utenfor Dan-
mark?

– Først og fremst på grunn av den 
fremragende historien. Det en serie 
som blir drevet fram av karakterene 
med menneskelige reaksjoner. Folk 

synes det er spennende og rørende. 
Og så er jo Sarah i Sofies skikkelse 
helt enestående.

Vil ikke ha sol
Plotet for sesong tre er at Europa 
rammes av et moralsk forfall som 
følge av finanskrisen. Det hand-
ler om likegyldighet, penger – og 
mord, selvsagt. – Skuespillerne fikk 
vite hvem morderen var da vi leste 
gjennom manus for den siste episo-
den 20. august. Det er sånn vi pleier 
å gjøre det, sier Bernth.

– Hvordan var reaksjonen til 
morderen?

– Personen ble sjokkert.
Vi titter mot opptaksstedet og 

ser at et ørlite solgløtt har slup-
pet til over havna. Produsenten får 
brått en bekymret mine over seg.

– Vi har to regler under opptak. 
Den ene er at sola ikke får skinne, 
den andre er at Sarah ikke får smile.

Det gjør imidlertid vi idet vi drar 
fra Risavika i god tro om at «For-
brydelsen III» blir akkurat like god 
som de to første.

ROLF FRØYLAND
rolf.froyland@aftenbladet.no

«For-
brydelsen»

 En dansk 
dramaserie i tre 
sesonger. 
Siste sesong har 
premiere 
8. oktober på 
NRK 1. De to første 
sesongene har 
hatt et gjennom-
snittlig seertall 
i Norge på godt 
over 500.000. 
Serien er solgt til 
en rekke 
europeiske land.

 Sarah Lund måtte dra til Stavanger for å løse sitt aller siste mysterium. 

Se video på 
Aftenbladet.no

mannlige skuespiller. Serien er den første 
norsk dramaserie som ble vist i sin helhet 
på kino, og det til og med før den ble sendt 
på TV. Den ble vist på kino i Oslo, Bergen, 
Stavanger, Trondheim, Tromsø, Kristiansand 
og Tønsberg.

I 2012 ble deler av siste episode av den 
danske prisbelønte TV-serien Forbrydelsen 
lagt til Rogaland. I syv dager var Danmark 
Radio i regionen for å spille inn serien som 
var inne i siste sesong. Leader Films fra 
Rogaland var lokal partner.

Filmkrafts fondsvirksomhet viser  positive 
resultater for utviklingen av den regionale 
bransjen. Det er takknemlig  å drive et 
filmfond i en region som Rogaland, som har 
Stavangerbølgen som varemerke. Kreativitet 
og innovasjon blomstrer på fiksjonsfeltet 
og vi vil se mange nye produksjoner med 
forankring i Rogaland de nærmeste årene.
Fondet ble skilt ut til et heleid datterselskap 
av Filmkraft Rogaland i september 2012. 
Selskapet heter Filmkraft Invest.

Filmkraft Invest sitt formål er å yte tilskudd 
til og investere i audiovisuelle produksjoner.

Selskapet skal fremme audiovisuell 
produksjon i Rogaland og bidra til å 
profilerer regionen i Norge og i utlandet. 
Fondet skal bidra til økt verdiskaping 
for filmbransjen i Rogaland samt skape 
ringvirkninger for lokalt næringsliv i 
forbindelse med filmproduksjoner.
Filmkraft Invest planlegger å gjennomføre 
en rettet emisjon mot eierne i løpet av 1. 
halvår 2013 for å styrke egenkapitalen 
samt legge forholdene til rette for videre 
satsning.

 medlemssKaP i CiNe-regio

Filmkraft Rogaland sin fondsvirksomhet er 
medlem i Cine-Regio som er et nettverk 
av regionale filmfond i Europa. Nettverket 
er stadig i vekst og representerer i 
dag 41 regionale filmfond fra 12 EU- 
medlemsstater, i tillegg til Norge og Sveits. 
Medlemmene representerer en rekke 
støtteordninger og tjenester til filmbransjen 
med mål om å støtte filmkultur, bidra 
til sosial utjevning og bygge regional 
infrastruktur.

tittel regi iNNsPilliNg Premiere

Mannen som elsket Yngve Rogaland Rogaland 2008

Jernanger Rogaland Rogaland 2009

Rottenetter Rogaland Rogaland 2009

Nokas Tromsø Rogaland 2010

Jeg reiser alene Rogaland Rogaland 2011

Få meg på for faen Oslo Rogaland 2011

Buzz Aldrin Bergen Rogaland 2011

Kompani Orheim (Rogaland) Rogaland 2012

Flukt Oslo Rogaland 2012

Age of Heroes United Kingdom Rogaland 2012

Forbrydelsen S3E10 Danmark Rogaland 2012

 ONSDAG 5. SEPTEMBER 2012 · STAVANGER AFTENBLAD

30 · Kultur 
Leder: Dan Tagesen  ·  Tlf. 05 150  ·  Epost: kultur@aftenbladet.no

Hold kodeleseren på en smarttelefon over koden, 
så havner du direkte på seksjonen.

STAVANGER
– Jeg har ikke analysert hvert 
ord i manus, men for meg vir-
ker det som at rundt 70 prosent 
av episoden spilles inn i Stavan-
ger, sier Bjørknes til Aftenbla-
det.

Han er særdeles godt fornøyd 
med å ha produksjonsteamet 
fra Dansk Radio (DR) på be-
søk. «Forbrydelsen» har ikke 
bare vært en gedigen tv-suk-
sess i hjemlandet Danmark og 
her til lands, serien er også vist i 
flere europeiske land, deriblant 
England. I tillegg er det laget 
en amerikansk remake som har 
fått navnet «The Killing».

Premiere i oktober
– Det er en ren kunstnerisk vur-
dering som førte til at sesong-
avslutningen ble lagt til Sta-
vanger. Om det har forbindelse 
med olje- eller filmmiljøet kan 
jeg ikke si noe om, men det er 
en god grunn til at de valgte ak-
kurat denne byen, sier Film-
kraft-sjefen.

Sesong tre av «Forbrydel-
sen», som består av ti episoder, 
vil bli vist på NRK1 fra 8. okto-
ber i år. Den danske premieren 
er satt til 23. september på DR1.

Tre Filmkraft-verktøy
Det var produsentene selv som 
tok kontakt med Filmkraft Ro-
galand, for å rådføre seg om 
innspillingsmulighetene i dis-
triktet.

– Det er veldig hyggelig og 
spennende at vi kunne bidra 
til å legge til rette for innspil-
lingen. I den forbindelse har vi 
tre verktøy å tilby: penger, flin-
ke filmarbeidere og gode lokal-
kunnskaper, forklarer Bjørk-
nes.

Resultatet ble at Filmkraft 
Rogaland støtter innspillingen 
med nærmere 200.000 kroner, 
og at sju lokale filmarbeidere bi-
drar i produksjonsteamet, som 
teller rundt 30 personer totalt. 
   – Produsentene vil også bruke 

noen lokale skuespillere i tillegg 
til stjernegalleriet de har med 
fra Danmark, sier Bjørknes og 
legger til:

– For oss er det viktig å ta 
imot utenbysprodusenter og gi 
dem en positiv opplevelse de ti 
dagene de er her. «Forbrydel-
sen» er en prestisjefull produk-
sjon som det har stor betydning 
å være involvert i. Produksjo-
ner som denne er en sentral del 
av bakgrunnen for at våre eiere 
etablerte Filmkraft Rogaland i 
2006. På mange måter er dette 
en drøm som går i oppfyllelse.

ROLF FRØYLAND
rolf.froyland@aftenbladet.no

Opptak 
i Stavanger
 Hele løsningen på mysteriet 

i sesong tre vil konkluderes her, 
melder Jarle Bjørknes, 
daglig leder i Filmkraft Rogaland.

Sofie Gråbøl spiller Sara Lund i den 
danske suksesserien som vises på NRK. 
Hun er blant annet kjent fra «Direktøren 
for det hele» (2006), «Mørkets øy» (2006), 
«Nattevagten» (1994) samt en rekke andre 
tv- og filmproduksjoner.  FOTO: SCANPIX 

TV   Filminnspilling til «Forbrydelsen III»

«Forbrydelsen»

 Hva: Dansk dramaserie i tre 
sesonger. Den første kom ut i 
2007, den andre i 2009, mens 
tredje og foreløpig siste sesongen 
ferdiggjøres i år.
 Manus: Søren Sveistrup 

(alle tre sesonger), Michael W. 
Horsten (sesong 2) og 
Torleif Hoppe (sesong 2 og 3).
 Skuespillere, sesong 3: Sofie 

Gråbøl, Morten Suurballe, Nikolaj 
Lie Kaas, Olaf Heine Johannessen, 
Trine Pallesen, Sigurd Holmen 
Le Dous, Helle Fagralid, Anders 
W. Berthelsen, Stig Hoffmeyer, 
Jonatan Spang.
 Emmy-nominasjoner: Serien 

har vært nominert til Emmy-pris 
tre ganger: I 2007 og 2008 innen 
«Beste internasjonale dramase-
rie», og i 2008 for skue-
spillerprestasjonene til Sofie 
Gråbøl, som var nominert
 i kategorien «Beste kvinnelige 
skuespiller».
 Seere: Første sesong hadde 

i snitt 550.000 seere på NRK1 og 
en gjennomsnittlig markedsandel 
på 37,8 prosent. «Forbrytelsen II» 
hadde 516.000 seere i snitt, og en 
markedsandel på 30,5 prosent. 

FilmkraFt rogaland

F o n d s v i r k s o m h e t

oversikt over fondsvirksomhetens engasjement siden oppstart:
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flUKt
ProDUKSJoNSSELSKaP Fantefilm as

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Are Heidenström og Martin 

Sundland

maNUS Thomas Moldestad

rEgI Roar Uthaug

Ti år etter at Svartedauen herjet landet, legger en fattig 

familie ut på reise for å finne bedre levekår. På en øde fjell-

overgang blir de angrepet av en røverbande. Nitten år gamle 

Signe tas til fange og føres til bandeleiren. Her lærer hun fort 

at hun er tiltenkt en skjebne verre enn døden. Signe forstår at 

den eneste løsningen er flukt. Men flukten blir oppdaget, og 

snart har banden tatt opp jakten.

KomPaNi orHeim
ProDUKSJoNSSELSKaP Motlys as

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Sigve Endresen og Yngve Sæther

maNUS Arild Andresen og Lars Gudmestad

rEgI Arild Andresen

Kompani Orheim er historien om tenåringen Jarle og foreld-

rene hans som strever med å bo under samme tak i Stavanger 

på midten av 80-tallet. De har alle sine håp og drømmer, men 

sliter med å takle dagliglivet. Jarle søker tilflukt i musikk, politisk 

aktivisme og jenter, men å stå opp mot faren er en kamp som 

fortsatt gjenstår.

HÅligHeter
ProDUKSJoNSSELSKaP Idyll ab og 

MerFilm as (Samprodusent)

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Maria Ekerhovd

maNUS Henrik Hellström

rEgI Henrik Hellström

Marianne er en 68-år gammel kvinne diagnostisert med en al-

vorlig sykdom. Full av angst, søker hun terapi på en klinikk hvor 

hun blir behandlet med LSD og meditasjon. Gjennom dette får 

hun kontakt med sin egen underbevissthet, der hun møter og 

konfronterer seg selv som 25 år og hennes tidligere ektemann.

1349 - når en fjellandsby hjemsøkes av mystiske og 

blodtørstige krefter setter den unge juristen Vilhelm 

i gang jakten på svar og for å redde broren som er 

anklaget for å konspirere med troll...

sKUmriNgslaNdet
ProDUKSJoNSSELSKaP Vidvinkel Film as

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Daniel Henriksbø

maNUS Paul Magnus Lundø

rEgI Paul Magnus Lundø

Kyss meg for faeN i HelVete
ProDUKSJoNSSELSKaP Motlys as

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Sigve Endresen

maNUS Kamilla Krogsveen, Stian Kristiansen, 

Ravn Lanesskog

rEgI Stian Kristiansen

Eventyrland er fortellingen om drapet som aldri skulle ha skjedd, om 

venner man aldri skulle stolt på og om en gjeld som bare øker for 

hvert avdrag. I en tilværelse der Jenny har tapt alt har hun likevel alt å 

vinne: Datteren.

eVeNtyrlaNd
ProDUKSJoNSSELSKaP Chezville as

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Gary Cranner

maNUS Arild Østin Ommundsen

rEgI Arild Østin Ommundsen

Kyss meg for faen i helvete er en forfriskende morsom og ærlig 

film om det å bli forelsket i helt feil fyr. Tale, 17, leder en amatør-

teatergruppe som årlig setter opp den tradisjonelle revyen med 

kassegitar og ku-kostymer. Men nå mener Tale at gruppa er klar 

for nye og større utfordringer, og hun klarer omsider å overbevise 

gruppa om å sette opp et stykke av den internasjonalt kjente 

dramatikeren, Jon Fosse.

PorNoPUNg
ProDUKSJoNSSELSKaP Feil Film as og 

Chezville as

SJaNgEr Spillefilm

ProDUSENT Ravn Wikhaug og Johan Kaos

maNUS Johan Kaos, Harald Mæle Jr., Mads Larsen

rEgI Johan Kaos

Christian drar til Oslo for å fullføre studier, men flytter inn i 

kollektiv sammen med de to storsjekkerne Karl og Leo. De tar 

en motvillig Christian inn under vingen, og bestemmer seg for 

å forvandle ham til å bli en fyr jenter ønsker å ha sex med. Alt 

han tidligere har lært om jenter, livet og seg selv må system-

atisk brytes ned og forkastes. Og pungen må barberes. Det er 

tid for den sylskarpe sannheten om livet.

forbrydelseN iii
ProDUKSJoNSSELSKaP DR Radio og 

Leader Film as

SJaNgEr TV-Serie

ProDUSENT David Leader 

maNUS Michael W. Horsten og Søren Sveistrup

rEgI Hans Fabian Wullenweber

Politietterforsker Sarah Lund står overfor en ny komplisert sak når 
datteren til en velstående forretningsmann kidnappes. Saken utvikler 
seg raskt i politisk retning, og sporene leder til en annen sak hvor 
høytstående embedsmenn muligens har misbrukt sin makt til å 
dekke over en forbrytelse.

Produksjon 2011    

foNdsVirKsomHeteN

Produksjon 2012
foNdsVirKsomHeteN
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Crew
REGI  Stian Kristiansen 

MANUS  Tore Renberg

PRODUSENT  Yngve Sæther og 

  Sigve Endresen 

  for Motlys 

FOTOGRAF  Philip Øgaard 

PRODUKSJONSDESIGN  Tuva Hølmebakk

KLIPPER  Lars Apneseth   

KOMPONIST  John Erik Kaada

LYDDESIGN  Carl Svensson og Gisle Tveito

Jeg reiser alene
Jarle Klepp er en lovende litteraturstudent som interesserer seg for 

kvinner, indierock og dekonstruksjon. En ung mann på 25 år, full 

av seg selv. Han har fått et urovekkende brev. Det sier at han er far 

til ei jente på snart 7 år. Charlotte Isabel Hansen. Det viser seg å 

være fruktene av et samleie på en fest i 1989, hvor Jarle lå med en 

døddrukken jente på femten år. Nå sitter hun på flyet for å tilbringe 

den uken hun fyller 7 år hos sin nye far.

Kontrastene i universet er store, mellom den selvdyrkende 

akademiske verdenen unge Klepp beveger seg i, hvor det viktigste 

er Marcel Proust og Morgenbladet, og et lite barns verden, hvor 

det viktigste er Tamagochier og Prinsesse Diana - og den omsorgen 

hennes selvopptatte far ikke er i stand til å gi henne. Charlotte 

Isabel slår ned som en atombombe i den unge akademikerens 

perfekte verden. 

Basert på Tore Renbergs roman Charlotte Isabel Hansen

faKta
PREMIEREDATO NORGE 11. Februar 2011

ALDERSGRENSE  11 år

KINOBESØK  72.963

UTMERKELSER 

ØKoNomi
BUDSJETT (NORSK SIDE) 18.300.000,-

REGIONALT FORBRUK      Ikke kjent

FILMKRAFT STØTTE       500.000,-

Cast
JARLE KLEPP  Rolf Kristian Larsen

LOTTE  Amina Eleonora Bergrem

HASSE OGNATUN  Pål Sverre Hagen

HERDIS SNARTEMO   Ingrid Bolsø Berdal

GRETE STRANDERBARM   Henriette Steenstrup

ARILD BØMLO  Marko Iversen Kanic
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Få meg på, for faen.
15 år gamle Alma er søt, har mange venner og masse humor, men det er en 

ting som mangler; hun har ikke Artur - skolens kjekkas.

Hverdagen hennes består stort sett av å gå på ungdomsskolen, vente på at hun 

skal bli voksen slik at hun kan flytte til et annet sted - og kåte dagdrømmer. 

Slik prøver Alma så godt hun kan å overleve de vanskelige tenårene.

På en skolefest prøver endelig Artur seg på Alma, men når Alma forteller ven-

ninnene sine om hva som har skjedd, så fornekter han alt.

Plutselig blir Alma utstøtt av alle som en løgner, latterliggjort og mobbet. 

Hverdagen som tidligere var kjedelig blir nå i tillegg direkte plagsom, nærmest 

uutholdelig. Hun må finne ut om løsningen er å stikke fra Skoddeheimen og 

alle problemene, eller skal hun prøve å vinne Artur og vennene tilbake. Og vil 

Artur egentlig ha henne?

Basert på Olaug Nilssens roman ”Alma og Artur”. 

Cast
ALMA  Helene Bergsholm

ALMAS MOR Henriette Steensrup 

ARTUR  Matias Myren 

INGRID  Beate Støfring

ELISABETH Julia Scacht

TERJE  Artur Berning

SARA  Malin Bjørhovde

MARIA  Julia Bache-Wiig

faKta
PREMIEREDATO 19. August 2011

ALDERSGRENSE 11 år

KINOBESØK 114.500

UTMERKELSER Tribeca Film Festival 2011, beste manus

  Rome Film Festival, Distribusjon pris

  Amanda 2012, Beste film og Beste foto.

  Festival International du Film d´Amour 

  du Mons 2012, Beste Europeiske film.

ØKoNomi
BUDSJETT 18.000.000,-

REGIONALT FORBRUK 3.800.000,-

FILMKRAFT STØTTE 500.000,-

FILMKRAFT INVESTERING 500.000,-

Crew
REGI  Jannicke Systad Jacobsen 

MANUS  Jannicke Systad Jacobsen, 

  etter Olaug Nilssens roman 

PRODUSENTER Brede Hovland og 

  Sigve Endresen for Motlys 

FOTOGRAF Marianne Bakke

SCENOGRAF Sunniva Rostad 

KLIPPER  Zaklina Stojcevska 

KOMPONIST Ginge Anvik 



7 4  Å r s r a p p o r t  2 0 1 1 / 2 0 1 2 Å r s r a p p o r t  2 0 1 1 / 2 0 1 2   7 5 

Crew
REGI  Arild Andresen

MANUS  Arild Andresen og Lars Gudmestad, 

  etter Tore Renbergs roman 

PRODUSENTER Yngve Sæther og Sigve Endresen for Motlys 

FOTOGRAF Philip Øgaard

SCENOGRAF Ingeborg Kvamme 

KLIPPER  Vidar Flataukan 

KOMPONIST Aslak Hartberg 

LYDDESIGN Hugo Ekornes

kompani Orheim
Jarle Klepp får en beskjed som tvinger tankene tilbake til det han helst vil glemme; 

oppveksten i barndomshjemmet i Stavanger. Da Jarle het Orheim til etternavn og 

levde sammen med to foreldre som ville det beste, men kom til kort i hverdagen. Men 

også en tid hvor Jarle forelsket seg, ble anitrasist og aktivist, mens musikken uttrykte 

hva han følte og fortalte hvem han var.

Hva skjedde med familien Orheim? Hvorfor var det slik at de som ønsket hverandre 

godt, gjorde hverandre vondt? Og hvordan skal Jarle møte sin gamle verden når 

ingenting kan bli det samme igjen?

Basert på Tore Renbergs kritikerroste og mest populære roman. 

faKta
PREMIEREDATO 2. Mars 2012

ALDERSGRENSE 11 år

KINOBESØK 78.329

UTMERKELSER Dragon Award 2012,

          beste nordiske film Gøteborg 

  Internasjonale Film Festival

  Amanda 2012, Beste mannlige 

  skuespiller, og Beste kvinnelige birolle.

  Film by the Seas 2012, Jury pris, 

  beste ungdomsfilm.

ØKoNomi
BUDSJETT   20.802.500,-

REGIONALT FORBRUK   5.100.000,-

FILMKRAFT STØTTE        750.000,-

FILMKRAFT INVESTERING       750.000,-

Cast
JARLE ORHEIM Vebjørn Enger

TERJE ORHEIM Kristoffer Joner 

SARA ORHEIM Cecilie Mosli

HELGE OMBO  Glenn André Viste Bø

IRENE  Eili Harboe 

JARLE KLEPP Rolf Kristian Larsen
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a k t u e l t

Flukt
Ti år etter at Svartedauen herjet landet, legger en fattig familie ut 

på reise for å finne bedre levekår. På en øde fjellovergang blir de 

angrepet av en røverbande. Nitten år gamle Signe tas til fange og 

føres til bandeleiren. Her lærer hun fort at hun er tiltenkt en skjebne 

verre enn døden. Signe forstår at den eneste løsningen er flukt. Men 

flukten blir oppdaget, og snart har banden tatt opp jakten.

faKta:
PREMIEREDATO 28. September 2012

ALDERSGRENSE 15 år

KINOBESØK 54.514

UTMERKELSER Nominert til Amanda 2013, 

  Beste visuelle effekter

ØKoNomi
BUDSJETT:  15.000.000,-

REGIONALT FORBRUK:   3.750.000,-

FILMKRAFT STØTTE:   1.500.000,-

FILMKRAFT INVESTERING:   1.500.000,-

Crew
REGI  Roar Uthaug

MANUS  Thomas Moldestad  

PRODUSENTER Are Heidenstrøm og 

  Martin Sundland for Fantefilm  

FOTOGRAF  John Christian Rosenlund

SCENOGRAF Astrid Strøm Astrup

KLIPPER  Christian Siebenherz 

KOMPONIST Magnus Beite

LYDDESIGN Hugo Ekornes

Cast
SIGNE  Isabel Christine Andreasen

DAGMAR  Ingrid Bolsø Berdal 

ARVID  Tobias Santelmann

SYNNØVE Iren Reppen

LOKE  Bjørn Moan 

FRIGG  Milla Olin
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formÅl
Etter fem års drift ønsket Filmkraft sine eiere å få en uavhengig 

evaluering av virksomheten. Evalueringen ble planlagt i forkant 

av det som skulle vise seg å bli en turbulent høst 2011 for Film-

kraft og  ble gjennomført i første halvår 2012.

Hensikten med evalueringen er todelt. 1) For det første så er det 

å se på i hvilken grad Filmkraft har nådd sine mål om å bidra til 

å profesjonalisere filmbransjen, utvikle en bærekraftig næring 

og øke antall produksjoner i Rogaland. 

Målene er langsiktige, og Filmkraft har bare vært i virksomhet i 

fem år. Evalueringen vil derfor først og fremst kunne si noe om 

hva som er oppnådd til nå, og foreslå noen justeringer framov-

er. Filmkraft sine mål kan omsettes i ulike effekter for bransjen, 

og vi har valgt å fokusere på tre typer effekter: effekter for 

næringsutvikling, kulturell gjennomslagskraft, kompetanse og 

faglig tyngde. 

2) For det andre så har det på bakgrunn av henvendelse fra 

bransjen vært et ønske fra eiere å gå i dybden på forholdet 

mellom Filmkraft og bransjen.

 

oppfølgingspunkter fra rapporten
Rapporten viser til 18 anbefalingspunkter for organisasjonen 

Filmkraft Rogaland. Selskapet hadde allerede forut for fremleg-

gelsen av rapporten startet arbeidet med å strukturere selskapet 

etter flere års vekst. Det var derfor ikke overraskende at enkelte 

av punktene som rapporten viser til allerede var identifisert av 

selskapet.

Status per 31.12 2012:

aNbefaliNg fra iPax raPPort statUs Pr. 31.12.2012 frist

Ser en på oppgaver og forventninger til senter og 

fond synes det fornuftig å skille disse tydeligere fra 

hverandre. 

Filmkraft anbefales å gjøre mer informasjon 

tilgjengelig på hjemmeside, for eksempel vedtekter, 

oppdaterte retningslinjer, organisasjonsplan 

og strategier, og eventuelle presentasjoner fra 

bransjemøter, slik at disse er lett tilgjengelige for 

interesserte. Slik informasjon er i prinsippet åpen, vi 

anbefaler at Filmkraft gjør den lettere tilgjengelig.

Filmkraft anbefales å oppgi hvilken støtteordning 

midler tildeles fra og opplyse søkere om hvilken 

vurdering som ligger til grunn for å benytte enten 

senter- eller fondsmidler.

Filmkraft Invest as (998798779) ble stiftet 7. juni 

2012. 

Selskapet har siden høsten 2012 publisert all 

relevant informasjons på hjemmesidene  til Film-

kraft, heri vedtekter, retningslinjer, presentasjoner, 

tildelinger. Websystemet har noen begrensninger 

og selskapene vil investere i ny plattform i løpet av 

2013.

Alle tilbud, kontrakter og utlysninger har hen-

visning om hvilke midler som mottaker mottar. I 

tillegg er det utviklet ulike regelverk for støtteord-

ningene fra Filmkraft Rogaland og Filmkraft Invest.

Filmkraft Rogaland (Senter) søknader vurderes av 

Øyvind Hollo-Klausen og Tom Gulbrandsen. Film-

kraft Invest (fond) vurderes av Jarle Bjørknes, med 

Tom Gulbrandsen som kunstnerisk rådgiver. 

AVSLUTTET

PåGåR

AVSLUTTET

IPaX raPPOrteN
aNbefaliNg fra iPax raPPort statUs frist

Det anbefales at Filmkraft innfører retningslinjer for 
habilitet i forbindelse med saksbehandling og vurder-
ing av prosjekter. Dette gjelder både økonomiske 
interesser og prosjekter der Filmkraft ansatte har 
bidratt med rådgivning i utviklingen av prosjekter. 

Filmkraft anbefales å ha et mål om at en større andel 
av prosjektene som støttes med utviklingsmidler skal 
resultere ferdig produsert og distribuert film.

Det kan være en fordel om bransjen oppfordres til å 
komme med mer ”modne” prosjekter enn det som i 
noen grad har vært tilfelle til nå.

Filmkraft oppfordres til å be søkerne enda klarere om 
å ta utgangspunkt i faktiske kostnader når de søker. 
Dette er allerede formulert i forskriften, men det 
synes rimelig klart at dette ofte ikke har vært fulgt 
opp i praksis. 

Filmkraft vil kunne bidra bedre til profesjonalisering 
av bransjen ved å stille strengere krav til prosjekter, 
og til gjengjeld tildele en større andel av realistiske 
budsjett slik at prosjekter kan gjennomføres på en 
enda mer profesjonalisert måte. Strengere kvalitetsk-
rav og tildelinger i forhold til et realistisk kostnadsnivå 
bør også gi høyere grad av gjennomføring. Samtidig 
kan en liten pott penger holdes av til ”nye talenter”. 

Prosedyrer og saksbehandling for spillefilmprosjek-
ter synes ikke å ha vært tydeliggjort for bransjen i 
tilstrekkelig grad, og Filmkraft oppfordres til å kom-
munisere dette bedre. 

Det anbefales at Filmkraft setter tydeligere krav om 
bruk av den regionale filmbransjen i forbindelse med 
investeringer og støtte fra filmfondet. 

Filmkraft anbefales å fortsette å prioritere rådgivning 
for kunstnerisk kvalitet og manusutvikling framover. 

Styret tillater ikke ansatte å søke midler fra 

selskapene. Styret har bedt eierne om å vurdere 

styrets medlemmer og varamedlemmer sin mulighet 

å søke midler. Selskapene vil utvikle rutiner for 

øvrige habilitetsspørsmål.  

Dette er en pågående prosess. Fra 1. tildelingsrunde 

i 2012 har Filmkraft støttet færre prosjekt, men med 

mer midler per prosjekt. I tillegg er vurderingen av 

prosjektene nå mer omfattende.

Vurderingen av søknader og prosjekter er nå mer 

omfattende og strukturert enn tidligere. Både 

formelt og kunstnerisk.

Ingen budsjetter godtas med mindre de tar 

utgangspunkt i faktiske kostnader (tariffer, 

markedspriser m.m.). Finansieringsplanene åpner for 

kreditter.

Sammenheng med de to forrige punkter. 

Vurderingen av søknader og prosjekter er nå 

mer omfattende og strukturert enn tidligere. 

Både formelt og kunstnerisk. Ingen budsjetter 

vil bli godtatt med mindre de tar utgangspunkt i 

faktiske kostnader (tariffer, markedspriser m.m.). 

Finansieringsplanene åpner for kreditter.

Prosedyrer for  disse prosjekter er ikke ulik vurderingen 

av andre prosjekter. Det fremgår av retningslinjene hva 

som vektlegges. Det som er ulikt er at søknadsfristen 

er løpende og at prosjektvurderingen kan strekke seg 

over svært lang tid.

For å motta støtte eller investorkapital fra Filmkraft 

Invest, er regional tilknytning  et av flere punkter 

som må oppfylles. Det er utarbeidet et eget 

regelverk for dette som ble publisert i desember 

2012.

Filmkraft leverer rådgivning for kunstnerisk kvalitet 

og manusutvikling, men med lavere intensitet enn 

når vi hadde heltidsansatt kunstnerisk leder. 
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Filmkraft anbefales å fortsatt tilby rådgivning for 
virksomheter som etterspør dette. 

Filmkraft bør sørge for informasjon i god tid om 
eksterne prosjekter med navn på produsent og 
eventuelle kontaktpersoner slik at profesjonelle 
filmarbeidere kan markedsføre seg overfor disse. 

Filmkraft bør ikke opptre i konkurranse med 
bransjen når det gjelder forespørsler om bistand 
fra eksterne produsenter. Det bør være en klar 
grenseoppgang mellom hva som er Filmkraft sine 
oppgaver og hva aktører i bransjen skal levere.

Filmkraft bør arbeide for like konkurransevilkår i 
bransjen, for eksempel ved å vise til en tilgjengelig 
database eller bransjeoversikt.

Produsentleddet i Rogaland er fortsatt svakt, og Film-
kraft bør arbeide med å identifisere måter å styrke 
dette leddet på, eksempelvis ved å ha tett kontakt 
med produsentforum som er under etablering. 

Videre bør Filmkraft vurdere å jobbe med pro-
dusentene enkeltvis,  klarlegge nivå, ambisjoner 
for vekst og potensiale for samarbeid.  Et eventuelt 
nytt program for utvikling av produsentleddet 
bør ha tydelig utgangspunkt i deltagernes nivå og 
behov, og opplegget bør la seg kombinere med å 
drive egen virksomhet. 

Filmkraft og eierne anbefales å drøfte målsettinger 
og strategi for Filmkraft og å involvere bransjen i 
dette. Bransje, eiere og Filmkraft må være åpne for 
at aktørene i bransjen har forskjellige mål og inter-
esser. Bransjen må ha respekt for at eierne setter 
mål for Filmkraft. 

Filmkraft tilbyr rådgivning for virksomheter som 

etterspør det.

Alle prosjekter som mottar støtte fra Filmkraft 

pressemeldes. I tillegg legges det ut informasjon om 

tildelingene på Filmkraft sine hjemmesider.

Filmkraft leverer ikke tjenester til eksterne 

produsenter. Som filmkommisjon er vi derimot 

forpliktet å levere lokasjons-speiding. Dette i 

henhold til avtale hos AFCI der vi er tilsluttet. 

Filmkraft arbeider for like konkurransevilkår i 

bransjen. I forbindelse med utvikling av ny webportal 

for Filmkraft samt en ny lokasjonsdatabase, vil en 

bransjedatabase bli implementert samtidig.

Filmkraft har utlyst et stipend på en masterutdannelse 

hos Media Business School. I tillegg har 

Filmkraft signalisert at vi er positive til å bidra på 

produksjonslederutdannelsen som skal skje regionalt i 

samarbeid med Filmforbundet.

Strategiprosess pågår.

o r g a n i s a s j o n
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Tekst: Mona M. Byrkjedal
Foto: Erik Holsvik

Filmprodusent Erik 
Aschehoug trenger 
nudiststatister i sin 
nye kortfilm. Kler du 
av deg for ham?
«Saltvannsprosjektet» er nav-
net på manusforfatter og regis-
sør Eirik Forus’ nye 
kortfilm. 

Kortfilmen handler 
om en interessekon-
flikt mellom et kjæ-
restepar hvor den ene 
er nudist, og den an-
dre ikke. Filmen spil-
les denne uken inn på 
Vaulen badestrand og 
Ølbergstranden. 

I den anledning 
frir produsent As-
chehoug til Stavan-
ger-folk. 

– Jeg trenger om lag hun-
dre statister. Vi ser først og 
fremst etter personer som 
kan være nakne, eller nes-
ten nakne. Vi trenger folk i 
alle aldre. Både unge, gamle 
og barnefamilier er velkom-
ne, sier produsenten til Roga-
lands Avis.

– Ambisiøst prosjekt
Innspillingen skjer på Ølberg-
stranden i morgen klokken 

12.00. 
– En smule 

ambisiøs opp-
fordring en 
kjølig septem-
berdag?

– Det er et am-
bisiøst prosjekt, 
svarer Asche-
houg.

Han håper li-
kevel at folk vil 
stille opp. 

– Statistene 
får muligheten til å være med 

på et prosjekt av høy kvalitet. I 
tillegg er det lørdag, så en slip-
per bryet med å ta seg fri fra 
jobb, sier Stavanger-karen, 
som også gir eventuelle nudist-
statister en billett til premiere-
festen som gulrot for å stille 
opp. 

Etikk og interessekonflikter
Kortfilmen er en dramafilm 
hvor etikk, familie, interesse-
konflikter og kjærlighet blir 
satt på prøve. Hovedskuespil-
lerne er svenske Maria Alm 
Norell, Paula Brandt og Joel 
Millberg.

– «Saltvannsprosjektet» 
handler om toleranse og om 
problemløsning, forklarer As-
chehoug, som nå jobber som 
frilanser innen film. 

Totalt en uke er satt av til 
innspillingen av kortfilmen. 

Stavanger-filmen har et bud-
sjett på 250.000 kroner og har 
til nå ikke mottatt offentlig 
støtte. 

Håper å nå internasjonalt 
«Saltvannsprosjektet» er re-
gissør og manusforfatter Eirik 
Forus’ mastergradsprosjekt, 
som han gjør etter å ha studert 
film ved New York University. 

Produsent Aschehoug tror 

filmen vil oppnå nasjonal og 
internasjonal oppmerksomhet.

– Skuespillerprestasjonene i 
filmen er veldig gode. Det sam-
me er manuset, sier han. 

mmb@rogalandsavis.no

nakenfrieri: Produsent for «Saltvannsprosjektet» håper nudiststatister vil stille opp på Ølbergstranden i morgen. 

– Kle av deg for oss 

Statistene 
får mulig-

heten til å være 
med på et pro-
sjekt av høy 
kvalitet.

Produsent Erik 
Aschehoug

’’

I dag og i morgen spiller tribu-
tebandet The Real Neils på 
Ovenpaa. 

– Bandet har 60–70 Neil 
Young-låter på repertoaret og 
serverer klassikere i både 
akustisk og elektrisk innpak-
ning, alt i den neilske ånd, 

skriver arrangøren i en presse-
melding. 

The Real Neils er: Øyvind 
Steffensen, Johannes Bjerga, 
Svein Olav Joakimsen, Einar 
Lundegård, Sveinung Tou og 
Hans Roger Hansen.

Neil Young-låter på Ovenpaa

The Real Neils

Bandet Departure inntar Grottene
på Folken i kveld. 

De er kjente for å ha inntatt 
radiolistene i fjor høst med debut-
låten «Half/Split», og har levert 
oppfølgeren «Gravity». Det har gitt 
dem mye spilletid på P3.

Departure-klart

puls

fra settet: Innspillingen skjer på Vaulen og Ølberg. Foto: Achim Neufeld
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SANDNES

Topp irsk musikk er 
underveis til Sandnes
Altan har gjennom mer enn 25 år blitt 
feiret som en av irsk musikks største 
suksesser. Nå har Rikskonsertene invi-
tert dem til turné i Norge. 19.april kom-
mer de til Sandnes kulturhus. Gjennom 
farsotter som Riverdance har mange 
latt seg fascinere av irsk dans. Altan har 
gitt ut en mengde plater og turnert flit-
tig i en rekke land. I Japan har det vært 
egne Altan-festivaler med tusenvis av 
tilhørere. Frontfigur i det for anlednin-
gen 6-manns sterke bandet er felespil-
leren og sangeren Mairéad Ní Mhao-
naigh. Mairéad turnerte i 2005 med 
String Sisters sammen med blant an-
dre Annbjørg Lien. I Altan høres både 
fele, gitar, bouzouki, trekkspill og hånd-
tromme, fremført av Irlands mest er-
farne folkemusikere. Danserne Emma 
O`Sullivan og Charlene Morrison vil 
delta i utvalgte numre.

ARENDAL

Svensk nipskunst
Lørdag åpner utstilling med kunstne-
ren Per B. Sundberg i Bomuldsfabrik-
ken Kunsthall i Arendal. 
Sundberg er en av de mest sentrale i 
utviklingen av svensk kunsthåndverk. 
Hans erfaring omfatter både glass og 
keramikk. Med den største respekt for 
håndverket og materialet tar han sats, 
snur opp ned på tradisjonelle metoder, 
er kreativ, uredd og innovativ. Hans ut-
gangspunkt er et univers av nipsfigurer 
i alle varianter.

Utstillingen vises til og med 27.mai.

STAVANGER

Audition til ny kortfilm
I dag og i morgen er det  audition til Sti-
an Einar Forgaards nye kortfilm om sja-
lusi.
Forgaard trenger tenåringer som pas-
ser til denne merkelappen: «Uperfekte, 
sjarmerende, fargerike, magiske gutter 
og underholdende, råe jenter fra 15 – 19 
år.» 
Frammøte i Pedersgata 110 i Stavan-
ger sentrum. Registrering på Phantom 
films facebook event.

Norsk Rockforbund 30 år
Konsertarrangørenes interesseorgani-
sasjon, Norsk Rockforbund, kan feire 
lang og tro tjeneste. Organisasjonen er 
inne i sitt 30. år og det feires med en 
stor fagkonferanse for musikkbransjen 
på Popsenteret i Oslo torsdag 26. april. 
Kulturminister Anniken Huitfeldt skal 
også innlede en paneldebatt. (NTB) 

Jubileum
Dagens

STAVANGER
I et siste forsøk på å redde for-
holdet, flytter Daniel og Yvonn 
til en ny by. Begge har søkt 
kunstutdannelse, men bare 
Yvonn kom inn. Daniels bitter-
het, ensomhet og egosime drar 
ham inn i en destruktiv reise 
med Yvonn i en ufrivillige ho-
vedrolle. Slik beskrives spillefil-
lmen «Kano» av Oslo kinoma-
tografer, som i disse dager viser 
den på kino i fire dager. Filmen, 
som hadde premiere på Ber-
gen Internasjonale filmfestival 
(BIFF) i oktober i fjor, har in-
gen distribusjonsavtale, men 
produsenten Yesbox forsøker 
likevel å få satt den opp på ut-
valgte norske kinoer, i tillegg til 
å sende filmen til utenlandske 
filmfestivaler. Oslo er den før-
ste som viser filmen. Tunge hå-
per filmen også etter hvert kan 
vises i Stavanger og Sandnes.  

11 sommerdager
Han understreker at «Kano» er 
en smal film, som ikke er laget 
for å tjene penger. 
– Den er langsom, og kompro-
missløs på at formen, musik-
ken og klipprytmen skal speile 
innholdet. Det lages ikke man-
ge filmer av denne typen i Nor-
ge i dag. «Kano» føyer seg inn 
i sjangeren som i USA kalles 

mumblecore. Den karakterise-
res av uavhengige filmer spilt 
inn på svært lavt budsjett, og 
med amatørskuespillere i de 
fleste rollene. «Kano» ble spilt 
inn i løpet av 11 dager i Bergen 
sommeren 2010, i Pauls ferie 
mellom to andre filminnspillin-
ger. Finansiert av produsenten 
Yesbox og egne penger. De to 
hovedrolleinnehaverne er beg-
ge arkitektstudenter og filmin-
teresserte bekjente av Tunge. 
Og de har ingen planer om å bli 
skuespillere. 

Manuset til «Kano» skrev 
han som nyutdannet i 2007. 

– Målet mitt har alltid vært å 
regissere spillefilm, og det var 
svært viktig for meg å komme 
raskt i gang. Hadde jeg ventet 
for lenge, hadde jeg endret meg, 
og syntes at manuset jeg skrev 
som 23-åring var for naivt.

Akkurat dette er også et un-
dertema i «Kano»: At så man-
ge unge velger kreative utdan-
ninger på nye fagskoler.

– Hvor har de tenkt seg alle 
sammen? Mange lykkes ikke i 
yrkene de utdanner seg til. Da 
blir de gående der og vente på 
at andre skal se deres genialitet. 
I «Kano» er Daniel slik, mens 
kjæresten Yvonn jobber hardt 
og målbevisst. Når Daniel får 
en mulighet, tar den kreative 

Om den kreative egoismen

Paul Tunge (29) fra Randaberg 
har allerede debutert som
spillefilmregissør. 
FOTO: CHRISTIAN TUNGE 

Norsk fi lm  Lokal regissørdebutant

egoismen hans overhånd. Og 
han oppfører seg grusomt mot 
kjæresten. 

I snø og regn
I de snart seks årene etter full-
ført utdannelse, har Tunge for-
sørget seg selv på filmarbeid.

– Jeg bestemte meg for at jeg 
var nødt til å kunne leve av det-
te om jeg skulle satse. Jeg har 
jobbet både som lysassistent, 
innspillingsassistent og inn-
spillingsleder. I denne bran-
sjen betyr kontakter og anbefa-
linger alt. At jeg har jobbet så 
mye, skyldes nok at jeg har sagt 
ja også til de harde jobbene.

Etter at studiene i Købehavn 
var fullført, flyttet Tunge til 
Bergen. Da finanskrisen inn-
tok både filmbransjen og ver-
den i 2008, reiste han til New 
York og jobbet med film der. Da 
han igjen trengte en permanent 
base, flyttet han til Oslo. 

– Alle de store filmselskapene 
ligger her, så det er mest prak-
tisk. Men i fjor hadde jeg over 
300 reisedøgn til innspillinger 
utenfor Oslo, sier han. Neste 
regiprosjekt er det Tunge ka-
rakteriserer som en «trist thril-
ler». Den vil han gjerne spille 
inn i Stavanger/Jæren-området 
i mars neste år. 

ELISABETH BIE

Paul Tunge

 Hvem: Film-
regissør (28) 
oppvokst på Ran-
daberg, nå bosatt 
i Oslo.
 Utdanning: 

Nordland kunst- 
og filmskole i 
Kabelvåg. Studier 
i manus og foto i 
København.
 Praksis: Har 

jobbet som inn-
spillingsleder 
etc. på filmer 
som «Kompani 
Orheim», «Oslo, 
31. august», «No-
kas», «Jeg reiser 
alene», «Vegas» 
og tv-serien «Buzz 
Aldrin». 
 Aktuell: Spil-

lefilmdebuten 
«Kano» skal vises 
på Ringen kino i 
Oslo i fire dager. 
Tunge har både 
regissert, skrevet 
manus, fotografert 
og klippet filmen.

 Det hastet for Paul Tunge å debutere som filmregissør. Det gjorde 
han i fjor, og nå vises filmen «Kano» på kino i Oslo. 
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2011 kan åpne døra for
«Skumringslandet»
� Paul M. Lundø vil starte

opptak til sommeren
� Helge Jordal og Espen

Hana er aktuelle som
skuespillere

Han fikk bange anelser da
«Trolljegeren» kom på kino.
Hadde andre kommet ham
i forkjøpet? Nei, «Skum-
ringslandet» er ikke en 
tøysefilm om troll, men
skal gi ettertanke, sier 
regissør Paul M. Lundø. 

Kristin Aalen 
tekst

FILMÅRET 2011

SKUMRINGSLANDET: Aftenbladet
har flere ganger skrevet om regis-
søren fra Sokndal som i 2005 la-
get «Mengaloth», en visuelt sterk
fantasyfilm à la «Ringenes Herre». 

Siden den gang har drømmen
til Lundø vært å lage «Skumrings-
landet». Ideen startet som en
eventyrfilm, vagt tidfestet til da
Svartedauen herjet i landet. 

Lundø vil gjen-
skape stemninger
fra eventyrillus-
tratøren Theodor
Kittelsen. Da han
gikk for å se
«Trolljegeren»,
var han livredd
for at nå var gre-
pet brukt opp.

– Jeg slappet
helt av da jeg så at
«Trolljegeren» bare er tull og ko-

mikk. «Skumringslandet» skal bli
mer melankolsk og til ettertanke. 

SKUESPILLERE: Nå trenger han 5-6
profesjonelle skuespillere til sen-
trale roller. Helge Jordal og Espen
Hana er aktuelle.

– Vi vil skape en verden der per-
sonene snakker vestlandsdialekt,
med vekt på det rogalandske. Jor-
dals figur kommer fra Bergen. I
tillegg trenger vi mange statister. 

De fleste opptakene vil skje i
Sokndal, men det blir også loca-
tions i Haugesund og på Karmøy. 

– I Sokndal skal vi bygge opp en
landsby. Der blir det rekvisittla-
ger og produksjonskontor.

Rekvisittlageret er påbegynt. 
– Jeg har saumfart bruktbutik-

ker på jakt etter interessante stof-
fer som kan gi rett tekstur til kos-
tymene som må sys, sier Lundø. 

Sist høst livnærte han seg på å
være rekvisittansvarlig for en
tv-serie om Kaptein Sabeltann. 

MANUSET: De siste årene har Ron-
nie Larsen og Lundø skiftet om å
skrive på manuset til «Skum-
ringslandet». 

– Nå er det såpass ferdig at vi
stolt viser det fram. Filmkraft Ro-
galand er godt fornøyd.

Lundø er lykkelig over at film-
fondet sist mai sendte ham på
kurs til London med manusguru-
en Robert McKee.

– Det var fantastisk lærerikt. På
turen ble jeg kjent med superhyg-
gelige Arild Østin Ommundsen.
Det er meget inspirerende å snak-
ke med en regissør som forstår
hva jeg baler med.

PRODUSENT: Omsider har Lundø

funnet produsent til «Skumrings-
landet». Eller –
blitt funnet av: 

– Daniel Hen-
riksbø i Vidvinkel
film tok kontakt
med meg. Jeg var
først skeptisk for-
di jeg ikke visste
noe om ham. Så
ble det full klaff.
Han er en liden-
skapelig filmels-
ker, har bak seg
14 kortfilmer og
én spillefilm, tar gjerne i et tak på
location, samtidig som han hol-
der regnskap. 

Nylig har Lundø og Henriksbø
sendt søknad til Filmkraft om
produksjonsstøtte. Neste skritt er
å søke Norsk filminstitutt. Håpet
er også å finne en lokal investor. 

– Dette vil fortsatt være en lav-
prisproduksjon, der mye må gjø-
res på dugnad av entusiaster i
Sokndal. Men budsjettet må være
stort nok til at vi kan lage en pro-
fesjonell produksjon. 

SKUMRINGSLANDET 

HVA: Fantasyfilm med handling fra
Svartedauens tid. 
HVEM: Paul Magnus Lundø, 
regissør fra Sokndal. Laget fantasy-
filmen «Mengaloth» i 2005. 
MANUS: Skrevet av Lundø og
Ronnie Larsen. 
PRODUSENT: Daniel Henriksbø,
Vidvinkel film, Kvinesdal. 
BUDSJETT: Ukjent. Søknad er
sendt til Filmkraft Rogaland, må
også sendes Norsk filminstitutt.

SKUMRINGSLANDET: Filmen «Skumringslandet» er en eventyrfilm, vagt tidfestet til da Svartedauen herjet i landet midt på 1300-tallet. Leif Arne Stene og Øy-
stein Aase hadde rustet seg godt da de var med på prøveopptak til pilot sist høst. (Foto: Paul M. Lundø)

!
POSITIV: – «Skumringslan-
det» er et interessant pro-
sjekt som fyller de krav
Filmkraft Rogaland setter for
å kunne gi støtte. Men det er
ennå for tidlig å si om vi gir
penger, da vi er midt i saks-
behandlingen, sier manus-
konsulent Kirsten Rask. 

REGISSØR:
Paul M. Lundø
fra Sokndal.

PRODUSENT:
Daniel 
Henriksbø 
fra Kvinesdal.

Bak
peiskos-
fasaden
TV

KOSELIG MED PEIS
Norsk dramaserie i 6 deler. 
Regi: Thomas Seeberg Torjus-
sen/Anne Sewitsky 
Manus: Thomas Seeberg Torjussen
Premiere på NRK1 i kveld.

Elisabeth Bie tekst

Helt siden jeg hørte om
denne serien for første
gang, har jeg vært nys-

gjerrig. For en fabelaktig tittel!
Den antyder noe dypere, mør-
kere rundt den urnorske, ma-
terialistiske vellykketheten og
kosekulturen. På tide at noen
tar fatt i den! 

Etter å ha sett første episo-
den er den akkurat som titte-
len: et nysgjerrighetsska-
pende, mørkt-humoristisk
drama. Dette er historien om
en dysfunksjonell familie som
helst vil slippe, men prøver å
omgås så godt de kan. Håpet
om at det skal gå bra til slutt er
nesten slokket, men en liten
flamme lever ennå, et lite håp
om harmoni og familielykke
rundt den koselige peisen. 

Historien kretser rundt den
36 år gamle storebroren Georg
(Anders Baasmo Christian-
sen). Han kommer hjem til sin
fraskilte, nå lesbisk samboen-
de mor, og han har gode nyhe-
ter. Så gode at han også vil dele
dem med sin far. Til store pro-
tester fra både lillebror Terje
(Anders Danielsen Lie) og mo-
ren (Tone Danielsen.). Og gjen-
synet med faren Frank (Stein
Winge) blir mer dramatisk
enn Georg noensinne kunne
forestilt seg. Før første episode
er omme er Georgs tilværelse
snudd fullstendig på hodet.
Motvillig sier han ja til å bli fa-
rens verge, og må flytte inn i
barndomshjemmet til sin al-
koholiserte og schizofrene far.

Karakteren Georg er glim-
rende tolket av Baasmo Chris-
tiansen. Historien om denne
dysfunksjonelle familien rul-
les opp både gjennom hans
minner i små glimt, og gjen-
nom hans hudløse følelser og
håp om familielykke. Histori-
en drives framover gjennom
relasjonen mellom karaktere-
ne. 

Bortsett fra Georg virker alle
karakterene, fra lillebror via
kjærester til sosialarbeidere,
litt oppkonstruert eksentris-
ke. Samtidig ligger det mye
svart humor i nettopp det, så
la gå. Sånne folk fins nok også.
Her er uansett mye å bli både
engasjert i og å kjenne seg ig-
jen i. Jeg gleder meg allerede
til neste episode. 

I Sokndal skal vi bygge
opp en landsby. ,,
Paul M. Lundø, regissør
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NEW YORK: Twitter sa nei til et bud på 500
millioner dollar fra Facebook i 2008. Face-
books grunnlegger Mark Zuckerberg tilbød
Facebook-aksjer for 500 millioner dollar for
Twitter, skriver Financial Times. Twitters ønsket
å utvikle virksomheten selv. (NTB)

Twitter sa nei til Facebook 
UTSTILLING: Fredag åpner to nye utstillinger i
Haugesund Kusntforening. Mariann Darlén
Solhaugstrand viser akvareller (se foto) i et
formspråk som kan lede tankene til salong-
maleri og dameromaner. Anna Christina Lorenz
viser store papirarbeider og tresnitt. 

Årets første

KULTUR
Leder: Dan Tagesen. Tlf. 05150. Epost: kultur@aftenbladet.no

64 prosjekter trenger Filmkraft

Filmkraft Rogaland skulle hatt en
liste klar til nyttår over hvem som
får midler fra fondets 8–9 milli-
oner kroner. Men så ble 
søknadsbunken høy som 
et tårn. – 64 søknader er rekord,
sier daglig leder Sjur Paulsen. 

FILMKRAFT: Det er ikke et pip å få ut av ham
om hvem som får støtte til filmbabyen sin i
2011.

– Men jeg håper vi kan bidra til like mye
kortfilm- og musikkvideoproduksjon som
i 2010. Det var et rekordår – 17 kortfilmer
og musikkvideoer ble laget i fjor. 

Filmkraft har 5–10 prosjekter i loop som
fondet håper kan bli spillefilmprosjekter i
Rogaland. 

– Dessuten arbeider vi med å tiltrekke

oss produksjoner utenfra som kan gi jobb
til filmfolk her i fylket. 

Filmkraft bruker årlig 8–9 millioner kro-
ner for å støtte filmproduksjon, innbefat-
tet kortfilm, novellefilm, dokumentar og
animasjon. 4–5 av disse millionene går til
spillefilm og tv-serier. Resten av totalbud-
sjettet på 13 millioner kroner brukes på
kurs, seminarer, location-arbeid, talentut-
vikling og annet. 

– Vår ambisjon er å øke summen til film-
produksjon til et tosifret millionbeløp. For
å klare det må vi i 2011henvende oss til pri-
vate aktører – selskaper og enkeltpersoner
i Rogaland. 

PREMIERER 2011:
På spørsmål om hva vi skal glede oss til i
det rogalandske filmåret, nevner Paulsen
tre kinopremierer som på ulikt vis har til-
knytning til fylket, pluss én tv-serie.

� Jarle Klepp-film nr. 2 – «Jeg reiser ale-
ne» av Stian Kristiansen, premiere 11. feb-
ruar. Rolf Kristian Larsen i hovedrollen, Pål
Sverre Valheim Hagen i birolle. Musikk av
John Erik Kaada. 

� «Age of Heroes», britisk krigsfilm inn-
spilt på Ålgård og Haukeli. Sean Bean og
Danny Dyer og Aksel Hennie i hovedroller.

som leter etter sin forsvunne datter i et
storslått landskap». Jarle Bjørknes i selska-
pet Incitus på Lura er produsent. 

BLÆST: Årets mest dristige er sju unge
filmskapere i selskapet Blæst. Sentralt står
regissørene Fredrik S. Hana og Kyrre H.
Larsen som i fjor laget musikkvideoen
«Mjød» for bandet Kvelertak. 

I år jobber de videre med spillefilmen
«Allfader», et Filmkraft-støttet prosjekt
uten manus ifølge nettstedet blaest-
film.no 

– Til nå har vi laget en femdel av filmen
og regner med å gjøre opptak hele dette
året, sier Hana. 

– Hvordan tør dere å lage spillefilm uten
manus?

– Helt manusfritt er det jo ikke. Vi star-
tet med en liste med ideer for hva vi har
lyst til å gjøre. 

Han vil ikke snakke noe særlig om det
fordi det hele er så sårbart. I sum blir det
noe i nærheten av dette: 

– Vi snakker mye om personene i fil-
men, boltrer oss i alle sjangrer du kan nev-
ne, skyter scener som skal inngå i fem uli-
ke tidsplan, klipper og spør hvor det er
best å gå videre herfra. 

– Gudene vet hva det blir til slutt, legger
Hana til. 

Vegar Hoel spiller bonde som hjelper de
britiske kommandosoldatene. Regi: Adri-
an Vitoria. Antatt premiere i april.

� «Få meg på for faen», spilt inn i Sauda
og Suldal. Regi: Jannicke Systad Jacobsen.
Etter Olaug Nilssens roman om 15-årige Al-
mas seksuelle oppvåkning. Premiere til
høsten. 

� «Buzz Aldrin», tv-serie på NRK. Manus
og regi ved Geir Henning Hopland, basert
på Johan Harstads roman «Buzz Aldrin,
hvor ble det av deg i alt mylderet?». I ho-
vedrollen: Pål Sverre Valheim Hagen. Høs-
ten 2011.

Dessuten vil Stian Kristiansen gjøre fer-
dig novellefilmen «Videogutten», men
sjansene for å få se den på kino er små. Da
må vi heller oppsøke en festival. 

PÅ GANG I 2011:
Stian Kristiansen, Pål Jackman, Arild Østin
Ommundsen og Tore Rygh har nye spill-
efilmideer på gang, men knapt noen av
dem vil røpe mer om hva det handler om. 

Alt Tore Rygh (Alt for Egil, 2004) vil si, er
at han i år må arbeide med å få finansiert
ideen. Tittelen «Even A. Bore aka Rabbit» er
nå endret til «Rabbit heart». 

Det blir «en jærsk tragedie om en far

PREMIERE TIL HØSTEN: Fra sofaen ser Alma, Ingrid og Sara, til høyre, at Artur kommer inn i festlokalet. Filmen «Få meg på for faen» handler om Almas 
seksuelle oppvåkning. Fra venstre Helene Naustdal Bergsholm, Malin Bjørghovde og Beate Støfring. fotografert under opptak i Suldal. (Foto: Marie von Krogh)

PREMIERKLAR: Stian Kristiansen,
11. februar med «Jeg reiser alene». 

FILMKRAFT: Daglig leder Sjur Paulsen
drømmer om mer penger å dele ut. 

DRISTIG: Regissør Fredrik S. Hana 
lager spillefilmen «Allfader» uten 
manus. 

Kristin Aalen 
tekst

FILMÅRET 2011
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Ukens 

premierer

på kino:

Det er fem filmer med premiere på 

Stavanger-kinoen i morgen:

«Tropa de Elite – Nådeløs fiende» 

er brasiliansk. Korrupsjon, elitepoliti 

og politikk er noen av stikkordene i 

dette actiondramaet.

«Barnepiken» handler om tre kvin-

ner i 1960-årenes Mississippi som 

danner et usannsynlig vennskap 

gjennom et hemmelig skrivepro-

sjekt som bryter samfunnsmessige 

regler og setter dem alle i fare.

«Abduction» er en amerikansk acti-

onthriller.

«Babycall» er en norsk psykologisk 

thriller med Noomi Rapace og 

Kristoffer Joner.

«Kidnappet» er en dansk actionfilm 

for hele familien. Fikk to priser ved 

Barnefilmfestivalen i Kristiansand. 

Bildetekst

Den britiske regissøren Stephen Frears hedres sene-

re i år med Det europeiske filmakademiets hederspris 

for livslang innsats.

Frears, som har filmer bak seg som «Dangerous 

Liaisons», «The Hi-Lo Country» og «The Queen», har 

allerede fått en lang rekke høythengende filmpriser – 

spanske Goya, franske César, britiske Bafta.

Frears får hederspris

Nå kan du se kortfilmer på kino gratis. 

Nye filmer kommer hver fjortende dag.

Hver torsdag klokken 17.00 og hver lørdag klokken 13.00 i 

høst vises kortfilmer gratis på Stavanger-kinoen. Visnin-

gene varer mellom 20 og 40 minutter. 

Det er nytt program annenhver uke. Prosjektet heter 

«Frikort».

– Dette handler om at publikum skal få mulighet til å bli 

kjent med kortfilmformatet, fordi dette er en type film som 

altfor sjelden når ut til det vanlige publikumet, sier bran-

sjeutviklingsleder Ingunn Myklevoll Sjøen i Filmkraft 

Rogaland til Rogalands Avis.  

Som regel er det tre filmer under hver visning. Til-

budet er åpent for alle.

Premierer
I åpningsprogrammet sist torsdag var det premiere på 

Stian Einar Forgaards film «Midtsommernattens skyg-

ge». 
– Vi vil vise premierer med jevne mellomrom, og da vil 

ofte regissøren være til stede og fortelle om filmene, sier 

Myklevoll Sjøen. 

På premieren var det rundt 40 seere på stolsetene i sal 7.

Kortfilmene har tilknytning til Rogaland, enten fordi 

filmskaperne er herfra, eller fordi filmene er spilt inn i 

dette området.

– På sikt vil vi kanskje utvide tilbudet også med an-

dre kortfilmer, sier Myklevoll Sjøen.

Prøveprosjekt 

Tilbudet er et prøveprosjekt som skal pågå i hele høst.

– Når høsten er over, vil prosjektet vurderes, med tanke 

på å videreføre det også til våren, sier hun.

Kortfilmer lever som regel sitt liv på festivaler publikum 

vanligvis ikke besøker. Myklevoll Sjøen mener Stavangers 

befolkning nå har en unik sjanse til å se kvalitetsfilm.

– Det er profesjonelle filmskapere som har laget disse fil-

mene. Det er veldig mye kortfilmproduksjon av god kvali-

tet i Norge, på grunn av gode støtteordninger. Norsk kort-

film er i verdenstoppen, og da er det veldig synd at 

publikum vanligvis ikke får se det som blir laget, sier 

hun. 

Inspirert av Oslo-kino

Bransjeutviklingslederen er inspirert av Ringen Kino i 

Oslo, som har vist kortfilm i løpet av de siste årene.

– Jeg hadde gått og tenkt på at dette er et fantastisk 

tilbud for publikum og filmskapere. Så tok filmklipper 

og produsent Gary Cranner kontakt og spurte om vi ikke 

kunne få vist kortfilm på kinoen, forteller Myklevoll Sjø-

en.
Sammen tok de kontakt med kinodirektør Frode Nilsen 

og film- og informasjonssjef Stig M. Pedersen og SF Kino.

– Her ble vi tatt imot med åpne armer, dette var det noe de 

ville være med på, sier hun. 

Filmkraft Rogaland og SF Kino er arrangører, og står for 

utgiftene.

– En julepresang 

– Dette er en julepresang både til publikum og til filmska-

perne, sier initiativtakeren, filmklipper og produsent 

Gary Cranner i firmaet Chezville, til Rogalands Avis. 

Han mener filmbransjen har stor nytte av tilbudet. 

– I utgangspunktet er kortfilm en utviklingsarena for 

filmskapere. Håpet er at filmskapere skal bli flinkere til å 

kommunisere med publikum. Det har ikke vært så veldig 

mye fokus på å kommunisere med publikum. Det har man-

glet arenaer for å få vist filmene, sier Cranner. 

Han peker også på at tiltaket også kan være en måte for 

publikum å få et forhold til filmskaperne, og dermed skape 

større interesse for film. 

Nå kan du se kortfilm gratis på kinoen

KORTFILMTILBUD: Bransjeutviklingsleder Ingunn Myklevoll Sjøen og Filmkraft Rogaland tilbyr sammen med SF Kino på gratis kortfilmvisninger        hver torsdag og lørdag. 

Stein Roger Fossmo 

stf@rogalandsavis.no

Tekst: Erik Holsvik 

eho@rogalandsavis.no

Foto:
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«Babycall» er en psykologisk 

thriller med Millenium-trilogiens 

store stjerne Noomi Rapace 

samt Kristoffer Joner. Regissør 

er mannen bak «Budbringeren» 

og «Naboer», Pål Sletaune.

Litt av handlingen: Anna og 

hennes 8 år gamle sønn Anders 

er på flukt fra Anders’ voldelige 

far. De flytter til hemmelig 

adresse i en gigantisk bolig-

blokk. Anna er livredd for at 

eksmannen skal finne dem, og 

kjøper en babycall for å passe 

på Anders mens han sover. 

(Filmweb)

«Babycall» er kinoklar i helgen
1. «Knerten i knipe»

2. «Johnny English Reborn»

3. «Kong Curling»

4. «Hodejegerne»

5. «Smurfene»

Kinotoppen

lm gratis på kinoen

    hver torsdag og lørdag. 

MIDTSOMMERNATTENS 

SKYGGE: Scene fra 

«Midtsommernattens skyg-

ge» av regissør Stian Einar 

Forgaard. 

LIMERENCE: Scene fra 

«Limerence», skrevet og 

regissert av Ida Skjefstad 

og Isak Gundrosen. 

GRATULERER: Scene fra 

«Gratulerer» med manus og 

regi av Tomas Alf Larsen. 

Å r s r a p p o r t  2 0 1 1 / 2 0 1 2   8 1 
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rogalaNd fylKesKommUNe:  50%
staVaNger KommUNe:              35%
HaUgesUNd KommUNe:            10%
raNdaberg KommUNe:             5% 

2011
Rolle navn utpekt av
Styrets leder:  Kristine Gramstad  Rogaland Fylkeskommune 

Styremedlem: Sigurd Vik  Stavanger Kommune

Styremedlem: Mads Peter Ole Olsen Valgkomiteen

Styremedlem: Marit Sætre Valgkomiteen

Styremedlem: Sverre Pedersen (til 25. November 2011) Norsk Filmforbund

Varamedlem: Nina Galta Rogaland fylkeskommune

Varamedlem: Jostein O. Waage Stavanger Kommune

Varameldem: Ellen Solheim Norsk Filmforbund

anSatte
Daglig leder: Sjur Paulsen ReGnSkap  Alfa & Omega

Administrasjonsleder: Leikny Lunde Marthinsen ReviSjon Erga Revisjon

Kunstnerisk leder: Kirsten Bonnén Rask

Bransjeutviklingsleder: Ingunn Myklevoll Sjøen

Filmkommisjonær: Øyvind Hollo-Klausen

Webjournalist: Linda May Kallestein 

2012
Rolle navn utpekt av
Styrets leder:  Ragnhild Osmundsen  Rogaland Fylkeskommune

Styremedlem: Sigurd Vik  Stavanger Kommune

Styremedlem: Mads Peter Ole Olsen Valgkomiteen

Styremedlem: Marit Sætre Valgkomiteen

Styremedlem: Sjur Aarthun (til 4. Desember 2012) Norsk Filmforbund

Varamedlem: Simon Næsse Rogaland Fylkeskommune

Varamedlem: Tone Brandtzæg Stavanger Kommune

Varameldem: Hans Erik Voktor Norsk Filmforbund

ReGnSkap Bird

ReviSjon Erga Revisjon

anSatte
Daglig leder: Jarle Bjørknes

Administrasjonsleder: Espen Osmundsen / Marie Djurhuus

Kunstnerisk leder: Tom Olav Gulbrandsen 

Bransjeutviklingsleder: Ingunn Myklevoll Sjøen

Filmkommisjonær: Øyvind Hollo-Klausen

Prosjektleder fond:  Sjur Paulsen

OrGaNIsasJON

o r g a n i s a s j o n
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seNteroVersiKt 2011    

STATLIGE MIDLER

    

sØKer/ Prod.selsKaP ProsJeKt sJaNger tyPe tildeliNg
SRS Video Skilnad Rallymisjonæren Dokumentar Produksjon kr 200 000

Kalilo film/ Odveig Klyve Geopoeticon Kortfilm Produksjon kr 50 000

Linda May Kallestein Writing the heroine´s story. Seminardeltakelse Reisestøtte Bransjefr. kr 750

Mediacircus Fartein Valen - Verdenspremiere i Haugesund Kopistøtte Bransjefr. kr 6 000

Kulturnatt Filmfokus på Kulturnatt 2010 Festivalstøtte Bransjefr. kr 10 000

Velmont Film Dokumentering av KO i Rogaland Dokumentar Produksjon kr 12 000

Genesis Film Cartoon Forum Reisestøtte Bransjefr. kr 11 295

Silje Tjomlid TelentCamp Reisestøtte Bransjefr. kr 2 000

Phantomfilm AS DCP-kopi av Diyarbekir Kopistøtte Bransjefr. kr 6 000

Theon/John Iver Berg Kaizers Hjerteknuser Musikkvideo Produksjon kr 50 000

Mediacircus TV AS Fartein Valen Lanseringsstøtte Bransjefr. kr 5 000

Jakob Rørvik Frakt av filmrull Schratch Annet Bransjefr. kr 950

ABC Studio ABClive Musikkvideo Produksjon kr 40 000

Alligator AS/Trude Refsdahl Familiebildet Dokumentar Produksjon kr 150 000

Genesis Film Voice Dokumentar Utvikling kr 100 000

Of The Puffy Clouds Turning pages Kortfilm Produksjon kr 30 000

Sophie Schönfeldt Karlsen Silent Seeker Musikkvideo Produksjon kr 25 000

Insignia Film/Espen Osmundsen Siste dag på jobben Kortfilm Produksjon kr 30 000

IDAK Hyperspace Kortfilm Produksjon kr 50 000

Phantomfilm AS Kampen om Hardanger Dokumentar Utvikling kr 75 000

Piraya Film Alkymisten Dokumentar Utvikling kr 100 000

Kyrre Larsen Shining - Fisheye musikkvideo Musikkvideo Produksjon kr 50 000

Garry Cranner Dahle Knerten i knipe  Annet Bransjefr. kr 230 000

Yvonne Thomassen Sameland Arbeidsstipend Bransjefr. kr 35 000

Feil Film AS Dal Kortfilm Produksjon kr 50 000

Jakob Rørvik My Friend Kills Time Del 2 Dokumentar Produksjon kr 40 000

TVP Mediasenter Lesbiske Sjekketriks Kortfilm Utvikling kr 20 000

fra Aske til Berg Believe the Dance Kortfilm Utvikling kr 50 000

Piraya Film War of the worlds Dokumentar Utvikling kr 100 000

Tomas Alf Larsen Organisasjonen Kortfilm Utvikling kr 30 000

Filmavdelingen AS Frontkjemperne Dokumentar Utvikling kr 75 000

Dollar Brothers Hagen Helt Kongle Kortfilm Utvikling kr 40 000

Mats Førland Reisestøtte til produksjonslederkurs Reisestøtte Bransjefr. kr 1 500

Phantomfilm AS Solo  (fra BUT) Annet Bransjefr. kr 7 500

Black Cat Productions Manusutvikling Reisestøtte Bransjefr. kr 3 000

Jakob Rørvig Seminar om sound design, Dansk Filmskole Reisestøtte Bransjefr. kr 3 000

The Walters Productions Ann Kroeber Sound Design seminar Reisestøtte Bransjefr. kr 3 000

Genesis Film Reistestøtte Berlin 2011 Reisestøtte Bransjefr. kr 6 000

Piraya Film Russian Lessons - Reisestøtte Reisestøtte Bransjefr. kr 3 000

Von Mørner/Bjarte Mørner Tveit åretsfilmnavn Annet Bransjefr. kr 30 000

Genesis Film Reisestøtte til Kosmorama, pitchekonkurranse Reisestøtte Bransjefr. kr 3 000

Original Film Fata Morgana Dokumentar Produksjon kr 150 000

Phantomfilm AS B-foto kurs Kursstøtte Bransjefr. kr 7 500

Hinterland AS Reisestøtte Digital Storytelling Reisestøtte Bransjefr. kr 3 000

Genesis Film Reisestøtte til Cannes, Marche dyu film Reisestøtte Bransjefr. kr 10 000

Wromg Visual Communication FTS Kortfilm Produksjon kr 40 000

KINOKINO senter for kunst og film KORT 2011 på KinoKino Festivalstøtte Bransjefr. kr 100 000

Broder Ord & Film Reisestipend Barnefilmfestivalen Reisestøtte Bransjefr. kr 1 500

Phantomfilm AS Reisestøtte Barnefilmfestivalen i Kristiansand Reisestøtte Bransjefr. kr 1 500

Piraya Film Baby Facebook Dokumentar Utvikling kr 100 000

Nils Petter Devold Midtun Imago - Oslo Digital cinema conference Reisestøtte Bransjefr. kr 1 500

Filmavdelingen AS Frontkjempere Dokumentar Utvikling kr 20 000

Genesis Film Digital Distribusjon/ søknad om reisestøtte Reisestøtte Bransjefr. kr 6 000

Genesis Film Voice Dokumentar Utvikling kr 60 000

Genesis Film Pilotprosjekt - Crowd funding Annet Bransjefr. kr 50 000

Skofteland Film Dreams and Sacrifices Dokumentar Utvikling kr 50 000

Phantomfilm AS Filmworkshop BUT 2011 Workshop Bransjefr. kr 100 000

Phantomfilm AS Reisestøtte Kortfilmfestivalen i Grimstad Reisestøtte Bransjefr. kr 1 500

The Walters Productions Guerilla Filmmakers mastercalss London Reisestøtte Bransjefr. kr 3 000

Den norske filmfestivalen Mottakelse i Cannes 16. mai 2011 Arrangementstøtte Bransjefr. kr 25 000

Den norske filmfestivalen New Nordic Co-Production 2011 Festivalstøtte Bransjefr. kr 80 000

sØKer/ Prod.selsKaP ProsJeKt sJaNger tyPe tildeliNg 
KJP-Freelance ved K. J. Paulsen Filmfestival Emden og Grimstad Reisestøtte Bransjefr. kr 3 085

Sophie Schönfeldt Karlsen FEST Portugal Reisestøtte Bransjefr. kr 3 000

Feil Film AS Dal Kortfilm Produksjon kr 20 000

Gunhild Oddsen Reisestipend filmfestival Reisestøtte Bransjefr. kr 1 500

fra Aske til Berg Reisestipend HollyShorts Film Festival Reisestøtte Bransjefr. kr 3 000

Phantomfilm AS Reisestøtte Filmfestivalen i Haugesund Reisestøtte Bransjefr. kr 1 500

Sølvberget KF Kapittel Film 2011 Festivalstøtte Bransjefr. kr 40 000

Royal Pictures Rush Hour Story Kortfilm Produksjon kr 30 000

Genesis Film Skjønnheten og uhyret Dokumentar Utvikling kr 35 000

Linn Helen Hetland The ReCreation Kortfilm Produksjon kr 30 000

HŒFA Saltvannsfrukt Kortfilm Produksjon kr 100 000

Linda May Kallestein Et rom uten utsikt Kortfilm Utvikling kr 35 000

Parterapeutene Love is Annet Utvikling kr 35 000

Ida Windingstad Egget Kortfilm Produksjon kr 30 000

Piraya Film Waiting for the Revolution Dokumentar Produksjon kr 175 000

Feil Film AS Grønnere Gress Dokumentar Utvikling kr 30 000

Phantomfilm AS Kampen om Hardanger Dokumentar Utvikling kr 125 000

Piraya Film Love City Dokumentar Produksjon kr 175 000

Genesis Film Nordisk Forum, søknad om reisestøtte Reisestøtte Bransjefr. kr 3 000

HŒFA Bergmandagene på Fårø Reisestøtte Bransjefr. kr 3 000

Nordisk Panorama (FK) Nordisk Panorama 2011 Festivalstøtte Bransjefr. kr 10 646

Zaradasht Ahmed Fata morgana Reisestøtte Bransjefr. kr 3 000

Zaradasht Ahmed Veien til Diyarbekir Reisestøtte Bransjefr. kr 3 000

Filmkraft Rogaland Seminar Annet Bransjefr. kr 10 000

Filmkraft Rogaland Kvinneforum Annet Bransjefr. kr 3 000

Filmkraft Rogaland Filmport Annet Bransjefr. kr 10 000

Filmkraft Rogaland Filmtalenter i Haugesundsregionen Annet Bransjefr. kr 5 000

Filmkraft Rogaland Filmtalenter i Stavangerregionen Annet Bransjefr. kr 5 000

Filmkraft Rogaland Medialab Annet Bransjefr. kr 1 000

Filmkraft Rogaland Kursing - Lærere Annet Bransjefr. kr 3 750

Filmkraft Rogaland Festivaler i samspill Annet Bransjefr. kr 3 750

Filmkraft Rogaland Frikort Annet Bransjefr. kr 8 500

Filmkraft Rogaland US-Norway Film development project Annet Bransjefr. kr 30 000

totalt statlige midler    kr 3 519 226
    

    
aNdre tilsKUdd fra filmKraft rogalaNds seNterVirKsomHet 

   

sØKer/ Prod.selsKaP ProsJeKt sJaNger tyPe tildeliNg
Visco/Tryllefilm (Compiter Graphics) LEO TV-serie ani. Utvikling kr 200 000

Linda May Kallestein En annerledes roadmovie Langfilm Utvikling kr 100 000

HæFA 7 HØY Langfilm Utvikling kr 15 000

Tryllefilm AS Leo & Maya TV-serie ani. Utvikling kr 100 000

The Walters Productions  Norge Rundt Langfilm Utvikling kr 35 000

Ommundsen Film Eventyr for Damer Langfilm Utvikling kr 100 000

Folk Flest Filmproduksjon  Siste exit Langfilm Utvikling kr 35 000

Nocturne Productions Den første bølgen Webserie Utvikling kr 100 000

Vett kje Eple Langfilm Utvikling kr 30 000

Broder Ord & Film De tøffeste gutta Langfilm Utvikling kr 35 000

Genesis Film Tuffy bamse/Tuffy bear TV-serie Utvikling kr 100 000

Magnus Martens/Thomas Berg Vampyr-Vidar Langfilm Utvikling kr 35 000

Vidvinkel Film Skumringslandet - Teaser Langfilm Utvikling kr 80 000

Arild Rein Et godt nytt år Langfilm Utvikling kr 35 000

Broder Ord & Film Forsvunnet Langfilm Utvikling kr 35 000

Incitus as To brødre Langfilmserie Utvikling kr 100 000

Jakob Rørvik 30 dager i vinter Langfilm Utvikling kr 35 000

Broder Ord & Film Forsvunnet Langfilm Utvikling kr 35 000

Jørn Skar Heimen Langfilm ani. Utvikling kr 35 000

Punch Productions Smilefjes TV-serie Utvikling kr 50 000

totalt sentertilskudd - andre midler   kr 1 290 000
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seNteroVersiKt 2012    

STATLIGE MIDLER
    

sØKer/ Prod.selsKaP ProsJeKt sJaNger tyPe tildeliNg
The Walters Productions Hollywood Camera Directing Masterclass Reisestøtte Bransjefr. 3 000

Gunhild Oddsen Stipendsøknad Arbeidsstipend Bransjefr. 70 000

Genesis Film Reisestøtte EPI Reisestøtte Bransjefr. 3 000

Phantomfilm AS Sagas øy (omklipp) Kortfilmpakke Produksjon 35 000

Andersson Filmarbeid Reisestøtte - Grand off awards Reisestøtte Bransjefr. 3 000

Sydnes Jacobsen Medieproduksjon Gina & Jonny  Arbeidsstipend Bransjefr. 1 500

Den norske filmfestivalen New Nordic Films / Haugesund Production Platform 2012 Festivalstøtte Bransjefr. 75 000

Den norske filmfestivalen New Nordic Films Cannes arrangement 21. mai 2012 Arrangementstøtte Bransjefr. 25 000

Filmtalenter Haugesundsregionen Filmfokus 2011 Festivalstøtte Bransjefr. 5 000

Helene Stenhaug Reisestøtte: Guillermo Arriaga Screenwriting Masterclass Reisestøtte Bransjefr. 3 000

KinoKino senter for kunst og film Studietur, Clermont- Ferand Reisestøtte Bransjefr. 10 000

Leader films Path to International Co-ventures-TIFF Reisestøtte Bransjefr. 1 500

Chezville AS Kjønnsskifte Dokumentar Utvikling 30 000

Piraya Film Back to the Square Dokumentar Produksjon 175 000

Piraya Film Love City (Tidl. War of the worlds) Dokumentar Produksjon 175 000

Phantomfilm AS Midtsommernattens skygge Reisestøtte Bransjefr. 3 000

The Walters Productions Guillermo Arriaga Screenwriting Master Class Reisestøtte Bransjefr. 3 000

Hinterland AS Reisestøtte Animex/Bransjeutviklende tiltak Reisestøtte Bransjefr. 3 000

Hollywood film as Reisestøtte Berlinale 2010 Reisestøtte Bransjefr. 6 388

HŒFA Reise og arbeidsstipend Arbeidsstipend Bransjefr. 6 000

Jakob Rørvik My friend kills time Reisestøtte Bransjefr. 20 000

Fredrik Hana Arbeidsstipend - Baby Arbeidsstipend Bransjefr. 30 000

Phantomfilm AS Naken Kortfilm Produksjon 375 000

Genesis Film Et rom uten utsikt Kortfilm Produksjon 250 000

Piraya Film Gulabi Gang Dokumentar Produksjon 100 000

Piraya Film Vreng Dokumentar Produksjon 500 000

TVP Mediasenter AS Rolling Foss Dokumentar Produksjon 300 000

Nils Petter Devold Midtun Berøring Dokumentar Utvikling 45 000

Spillefilmselskapet Odin AS Norsk i Danmark Dokumentar Utvikling 100 000

Filmavdelingen AS Frontkjempere Dokumentar Utvikling 90 000

Genesis Film Søknad om reisestøtte - rights clearance Reisestøtte Bransjefr. 3 000

Linda May Kallestein Christopher Vogler kurs i London “The Hero’s Journey! Reisestøtte Bransjefr. 3 000

Trine Tollefsen Malde Chris Vogler Masterclass Reisestøtte Bransjefr. 3 000

Phantomfilm AS Barnefilmfestivalen i Kristiansand Reisestøtte Bransjefr. 1 500

Phantomfilm AS Reisestøtte Barnefilmfestivalen i Kristiansand Reisestøtte Bransjefr. 1 500

KinoKino senter for kunst og film KORT på KINOKINO 2012 Festivalstøtte Bransjefr. 100 000

Vigdis Nielsen Kortfilmfestivalen i Grimstad Reisestøtte Bransjefr. 1 500

Curtis Film and Media FEST Training Ground 2012 Reisestøtte Reisestøtte Bransjefr. 3 000

SOgood Film&TV FEST - Training Ground 2012 Reisestøtte Bransjefr. 3 000

Piraya Film Reisestøtte Grimstad/Back to the Square Reisestøtte Bransjefr. 1 500

Piraya Film Reisestøtte Grimstad/Gulabi Reisestøtte Bransjefr. 1 500

Jørn Skar Kråkedal TV-serie ani. Utvikling 35 000

HŒFA Festivaldeltakelse ved Grimstad Eirik Forus Reisestøtte Bransjefr. 1 500

HŒFA Festivaldeltakelse ved Grimstad for Erik Aschehoug Reisestøtte Bransjefr. 1 500

Fredrik Hana Angst, piss & drid Kortfilm Produksjon 25 000

fra Aske til Berg Believe the Dance reisestøtte RIIFF Reisestøtte Bransjefr. 3 000

fra Aske til Berg Believe the Dance reisestøtte Hollyshorts Reisestøtte Bransjefr. 3 000

Curtis Film and Media BORDERLINE 2012 Reisestøtte Bransjefr. 3 000

Sølvberget KF Kapittel 12 Dokumentar Bransjefr. 35 000

Phantomfilm AS Filmworkshop BUT 2012 Workshop Bransjefr. 100 000

Moment Film AS Tvillingsøstre Dokumentar Produksjon 150 000

Forfatter Mads Eriksen Gå gjennom gatene Kortfilm Utvikling 40 000

Royal Picture AS Dynasti Lanseringsstøtte Bransjefr. 10 000

Hallgeir Skretting Ville hedninger i norske misjonsfilmer Dokumentar Utvikling 140 000

Fredrik Hana Kvelertak, Månelyst Musikkvideo Produksjon 50 000

MuiMotion Obscurum Animasjon Utvikling 50 000

Phantomfilm AS Kampen om Hardanger Dokumentar Produksjon 375 000

IRIS film / Kari Klyve-Gulbrandsen Fortjeljingar om mot Dokumentar Utvikling 100 000

Mediacircus TV AS LARS HERTERVIG - Lyset og det ubeskrivelige Dokumentar Produksjon 230 000

Piraya Film AS Nduta Times Dokumentar Utvikling 250 000

Fredrik Hana Reisestøtte til BIFF Reisestøtte Bransjefr. 7 500

Nocturne Productions Bransjefremmende tiltak - seminar med Laurie Hutzler Reisestøtte Bransjefr. 1 500

Leader films The Swimmer Kortfilm Utvikling 50 000

Piraya Film AS Reisestøtte konferanse Artsfreedom, Oslo Reisestøtte Bransjefr. 6 000

Manuel FIlm The mini movie method Reisestøtte Bransjefr. 1 500

Piraya Film AS Reisestøtte IDFA Reisestøtte Bransjefr. 6 000

Haavard Hana Film reisestøtte til kortfilmprosjektet katteslottet Kortfilm Bransjefr. 3 000

Chezville AS Arbeidsstipend - lansering Eventyrland  Langfilm Bransjefr. 50 000

Chezville AS Reisestipend - spillefilmkonventet Reisestøtte Bransjefr. 4 000

Kalilo film/ Odveig Klyve Reisestøtte Rencontres Internationales BETWEEN Reisestøtte Bransjefr. 6 000

fra Aske til Berg BELIEVEtheDANCE reisestøtte Leuven Reisestøtte Bransjefr. 3 000

Goddsen / Gunhild Oddsen Reisestøtte TIFF Reisestøtte Bransjefr. 3 000

Goddsen / Gunhild Oddsen Reisestøtte TIFF Reisestøtte Bransjefr. 3 000

Filmkraft Rogaland årets filmnavn 2012 Arbeidsstipend Bransjefr. 30 000

Filmkraft Rogaland Frikort - regionalt visningsarena kortfilm Festivalstøtte Bransjefr. 59 125

Filmkraft Rogaland US-Norway Langfilm Bransjefr. 20 000

Filmkraft Rogaland Filmport Festival Bransjefr. 15 000

totalt statlige midler    kr 4 439 513
    

    
aNdre tilsKUdd fra filmKraft rogalaNds seNterVirKsomHet 

   

sØKer/ Prod.selsKaP ProsJeKt sJaNger tyPe tildeliNg
Motlys TV-Serie - Tittel unntatt offentlighet TV-drama Utvikling 100 000

Vigdis Nielsen Fengsla Langfilm Utvikling 50 000

The King of Popcorn AS Høsten Langfilm Utvikling 100 000

The Walters Productions Bibbi Vranggenser Langfilm  Utvikling 70 000

Motlys AS E=MC2 Langfilm Utvikling 100 000

totalt sentertilskudd - andre midler   kr 420 000
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foNdsoVersiKt 2011     
STATLIGE MIDLER
     
søker/Prod.selskap Prosjekt sjanger type tildeling 
Vidvinkel film Skumringslandet Langfilm Produksjon kr 500 000 

Fantefilm Flukt Langfilm Produksjon kr 1 500 000 

totalt statlige midler    kr 2 000 000 
     

     
REGIONALE MIDLER
     

søker/Prod.selskap Prosjekt sjanger type tildeling 
Motlys Kompani Orheim Langfilm Produksjon kr 1 500 000 

Mer film Håligheter Langfilm Produksjon kr 250 000 

Fantefilm Flukt Langfilm Produksjon kr 500 000 

totalt regionale midler    kr 2 250 000 

foNdsoVersiKt 2012    
STATLIGE MIDLER
    

søker/Prod.selskap Prosjekt sjanger type tildeling
Chezville Eventyrland Langfilm Utvikling 200 000

Motlys Kyss meg for faen i helvete Langfilm Utvikling 200 000

Friman Tore Rygh Nederland Langfilm Utvikling 200 000

Mer Film Håligheter Langfilm Produksjon 250 000

Chezville Eventyrland Langfilm Produksjon 500 000

Motlys Kyss meg for faen i helvete Langfilm Produksjon 500 000

Feil Film Pornopung Langfilm Produksjon 200 000

Leader Film Forbrydelsen III TV-drama Produksjon 167 500

totalt statlige midler     kr 2 217 500
    

    

REGIONALE MIDLER
    

søker/Prod.selskap Prosjekt sjanger type tildeling
Vidvinkel Film Skumringslandet Langfilm Produksjon 500 000

Mer Film Håligheter Langfilm Produksjon 100 000

Fantefilm Flukt Langfilm Produksjon 1 000 000

Chezville Eventyrland Langfilm Produksjon 500 000

Motlys Kyss meg for faen i helvete Langfilm Produksjon 500 000

Feil Film Pornopung Langfilm Produksjon 300 000

totalt regionale midler     kr 2 900 000

Vinner av Gullstolen for beste norske dokumentar ved Kortfilmfestivalen 2012
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Filmkraft �Fem år

For bransjen bør det være uinteressant hvor mange fjorder,  
solnedganger eller ekstra kjøttkaker fra Rogaland som selges gjennom filminnspillinger. 

Hvor har pengene tatt veien?
Kulturinstitusjonen FilmKraFt 
skulle være drivhus for nye og fle-
re historiefortellere på film, styrke 
fagmiljøet og legge til rette for en 
profesjonell filmbransje med sterke 
produsenter.

Fem år etter er et halvt hundre 
millioner kroner brukt, men ingen 
nye, sterke produksjonsselskaper 
er kommet opp i regionen, antal-
let profesjonelle fagarbeidere har 
nesten ikke økt, og alt for lite res-
surser er satt inn på bransjebyg-
gende tiltak innenfor kort- og do-
kumentarfilmproduksjon. Når det 
gjelder den sentrale aktøren i film-
produksjon, produsentene, er situ-
asjonen i regionen verre nå enn ved 
oppstarten. I dag er kun én kraft-
full produsent tilbake. Kvinneande-
len på manus, regi og produsent er 
17 prosent, lavest i landet. Hvorfor? 
Filmkraft har tross alt til nå brukt 
52,7 millioner.

Viktigst blir det å spørre om 
Filmkraft i dag er en kulturinsti-
tusjon, eller et selskap for den nye 
næringspolitikken? Er kunsten og 
kulturen, i dette tilfellet film, mest 
av alt blitt et redskap for å selge re-
gionen? Filmkraft svarer best sjøl. 
De sier om sin forretningsidé: ”Må-
let er å legge til rette for en kontinu-
erlig virksomhet og økt verdiskap-
ning i Rogaland.”

når FilmKraFt nå annonserer etter 
ny daglig leder er de klare på hva 
slags søkere de ønsker: ”Kandida-
ter bør ha kommersiell legning. Er-
faring fra den audiovisuelle bran-
sjen er iKKe påkrevd.” (utdrag fra 
stillingsannonsen, min utheving.) 
For de av oss som er mest inter-
essert i den audiovisuelle bransjen 
og film i seg sjøl, er utviklinga av 
gode historier og bygging av et mil-

jø som kan fortelle historiene vik-
tigst. Filmkraft er blitt instrumen-
tet og glidemiddelet som er mest 
opptatt av å dra til seg spillefilm-
produksjoner utenfra, for å gjøre 
regionen synlig, i stedet for å satse 
på utvikling av regionens egne for-
tellere og bransje. Konkret gir dette 
seg mange forskjellige utslag.

Mest synlig er størrelsen på by-
råkratiet Filmkraft, en organisa-
sjon bygd for salg, med åtte tilsat-
te i stillinger som filmkommisjo-
nærer, egne sponsoransvarlige osv. 
Mange sentre/fond i Norge har de 
siste årene gått motsatt vei. De har 
satt brukerne, bransjen og forteller-
ne i sentrum. De har laget små dy-
namiske organisasjoner som pløyer 
mest mulig av pengene direkte over 
til fortellerne og produsentene. I 
Filmkraft var budsjettet i 2009 på 
12,9 millioner. Av dette blei 7,7 mil-
lioner bevilga til bransjen, mens 5,2 
millioner ble brukt til lønn og an-
nen drift. Og det har blitt verre. I 
2010 gikk tilskuddsandelen ned fra 
7,7 millioner til 6,5 millioner. Drifts-
delen økte til 5,8 millioner. Hvis vi 
sammenlikner med andre sentre/
fond i Norge prioriteres det helt an-
nerledes. Noen sentre har drifts-
kostnader på under 25 prosent av 
totalbudsjettet. I Stavanger bruker 
en nesten halvparten av midlene på 
eget byråkrati.

Hvis en sKal bygge opp en bransje, 
er forutsigbarhet og klare satsinger 
viktig. Det motsatte av en slik tenk-
ning er en fordelingspolitikk som 
smører tilskuddene ut i små klatter. 
En slik praksis fratar bransjen mu-
lighetene for å bygge opp fullfinan-
sierte prosjekt. Statistikk fra Film-
reg (organisasjonen til de regionale 
sentre/fond), viser at den gjennom-
snittlige størrelsen på tildelinger i 

2009 fra Filmkraft er 69 000 kr, la-
vest i landet. Til sammenlikning er 
de samme tallene fra sentrene fra 
Midt-Norge og nordover henholds-
vis 170 000 og 177 000 kroner.

FilmKraFt Har gjort seg lite til-
gjengelige ved bare å ha to søk-
nadsrunder i året, som igjen betyr 
at muligheten til å lage prosessuelle 
dokumentarer – fange aktuelle his-
torier – begrenses. I tillegg har øko-
nomistyringa i selskapet vært dår-
lig i flere år. Det har gitt seg utslag 
i at det i noen av søknadsrundene 
nesten ikke har vært penger til ut-
deling. I år har f. eks. produsenter 
allerede fått beskjed om at der kun 
er småpenger igjen i søknadsrun-
den til høsten. Hvor har så de pen-
gene som ikke er gått til drift tatt 
veien?

De store summene tildeles pro-
dusentene. I 2010 gikk ca. 35 pro-
sent av tildelingene ut av regionen. 
I 2011 ser det ut til at ca. 50 prosent 
vil gå ut av regionen. Kaller Film-
kraft dette å satse på regionens 
egne fortellere og bransje?

FilmKraFt disponerer også priva-
te midler, og det er bra. Det som 
imidlertid er uforståelig er hvordan 
daglig leder, Sjur Paulsen, har kun-
net jobbe for et privat filminveste-
ringsselskap, Filmstory, samtidig 
som han har vært leder for Film-
kraft. Filmstorys investeringer vil 
på alle måter påvirkes av om Film-
kraft også går inn i prosjektene. 
Filmkraft har gått inn i flere filmer 
sammen med Filmstory. Filmkrafts 
offentlige eiere har gjennom sine 
styrerepresentanter godtatt ei slik 
sammenblanding. Også andre film-
institusjoner i Norge har vært be-
rørt av denne problematikken. Da 
nåværende leder i Øst-Norsk film-

senter skulle ansettes, krevde sty-
ret at han avviklet sitt engasjement 
i filminvesteringsselskapet Filmin-
vest. Dette til tross for at Øst-Norsk 
ikke støtter spillefilm, som er inves-
teringsområdet for Filminvest.

Også positive ting har kommet 
fra Filmkraft. Selskapet har vært 
viktig for flere spillefilmer gjort fra 
Stavanger, filmer som Rottenetter 
og Jernanger. Det er også gjort bra 
arbeid på manusutvikling.

FilmKraFt Har Fått spillefilminn-
spillinger utenfra til regionen. Men 
målet med å få produksjoner inn til 
regionen må først og fremst være å 
utvikle bransjen her, særlig produ-
sentene. For bransjen bør det være 
uinteressant hvor mange fjorder, 
solnedganger eller ekstra kjøttka-
ker fra Rogaland som selges gjen-
nom filminnspillinger. Filmkraft 
må stille krav til de produsentene 
fra andre deler av landet som pro-
duserer filmer her. Krav om regio-
nal bransjeuttelling innenfor såkal-
te A-funksjoner, at produksjonene 
skal engasjere fagarbeidere og også 
co-produsenter fra regionen. Det er 
ikke sjåfører og pizzabærere vi helst 
trenger å utvikle.

å bruKe næringsbeHov som be-
grunnelse for kultur, kan gi mange 
bisarre utslag, og vi har sett følge-
ne av denne tenkninga i regionen 
tidligere. Da kulturbysirkuset had-
de pakka sammen og reist etter 4 
år og 300 millioner, blei det fort en 
svært dårlig spøk å telle nye kunst 
og kulturarbeidere. 

Denne gangen har vi tid til å snu, 
men da må det ei kraftig kursend-
ring til. Så får det bli opp til styret i 
Filmkraft å vurdere om de er i stand 
til å gjennomføre en slik snuopera-
sjon.

«I 2011 ser det ut til  
at ca. 50 prosent av  
tildelingsmidlene vil gå 
ut av regionen. Kaller 
Filmkraft dette å satse 
på regionens egne  
fortellere og bransje?» 
spør Hans Eirik Voktor.
Foto: Jonas Haarr Friestad

Hans �Eirik �
Voktor
En av fem initiativ-
takere til Filmkraft 

Filmkraft 
bruker  
nesten  
halvparten 
av midlene 
på eget  
byråkrati.

 tirsdag 8. november 2011 · stavanger aftenblad24

Kultur

stavanger
«Hvor har pengene tatt veien?» 
spurte Hans Eirik Voktor på kro-
nikkplass i Aftenbladet tidligere i 
høst og hevdet at nesten halvpar-
ten av Filmkrafts midler går til eget 
byråkrati. 

Aftenbladet har sjekket penge-
strømmene ved å gå gjennom sel-
skapets fem årsrapporter pluss tall 
for i år. La oss straks røpe total-
summen: Etter seks års virksom-
het vil Filmkraft ha delt ut 37,9 av 
57,6 millioner kroner de har hatt å 
rutte med. Dermed har 65,7 pro-
sent av inntektene gått til utvikling 
og produksjon av filmskaperes fil-
mer i flere sjangere, samt til reise- 
og arbeidsstipend til en rekke film-
arbeidere. Men da er ikke alle mid-
ler brukt til bransjehevende tiltak 
som kurs, seminarer og andre Film-
kraft-samlinger blant annet for pro-
dusenter tatt med, ei heller aktivi-
teter i Den kulturelle skolesekken 
og andre prosjekter som selskapet 
bruker øremerkede midler til. Den-
ne bruken av penger er vanskelig å 
lese ut av årsrapportene.

Innenfor det enkelte år varierer 
tallene som følger:

2006 – begynnelsen
hh Inntekter: Det begynte i det små 
i 2006. Filmkraft Rogaland var 
et spleiselag mellom Rogaland 
fylkeskommune og Stavanger, 
Haugesund og Randaberg kom-
muner. Man hadde 4,2 millioner 
kroner å rutte med. Staten bidro 
ikke.
hh tildelinger: 3,38 millioner kroner 
ble delt ut til 35 søkere i to sø-
kerrunder. Det utgjør 80 prosent 
av inntektene.
hh Ansatte: Daglig leder, Sjur Paul-
sen, ble ansatt på heltid. Voktor 
var manuskonsulent (20 pro-
sent), en nettansvarlig (20 pro-
sent).

2007 – på statsbudsjettet
hh Inntekter: Filmkraft fikk 1,5 mil-
lion kroner fra Kulturdeparte-
mentet til sitt Fond. SR-Bank 
bidro med 800.000 kroner. I alt 
økte inntektene til 7,15 millioner 
kroner. 
hh tildelinger: Det ble delt ut 3,955 
millioner kroner til 36 søkere i to 
søkerrunder. Dermed sank tilde-
lingenes andel av totalinntekter 
til 55,3 prosent. 
hh Ansatte: Med i regnestykket hø-
rer at Filmkraft fikk en admi-
nistrasjonskoordinator på hel-
tid. Erik Anderson tok over som 

Slik triller pengene inn  
og ut av Filmkraft

Filmfinansiering Søkelys på Filmkraft Rogaland

hhNår fungerte Filmkraft best? I 2006 da tildelingene utgjorde høyest andel av inntektene?  
I 2010 da flest søkere fikk en bit av kaka? Eller i år da det deles ut mer penger enn noen gang.  
Vi har lest årsrapporter til øyet ble vått. 

Kjernetall 
om Filmkraft

hhFra 2006-2011 
har Filmkraft delt 
ut 37,9 av 57,6 
millioner kroner 
(årets inntektstall 
er ennå litt usik-
kert). Huitfeldts 
løfte i høst om 
nye 1,25 millioner 
kroner bokføres 
først i 2012.
hh Ifølge årsregn-

skap gikk én av 
fem kroner til å 
lønne fem ansatte 
i 2009, én av fire 
kroner i 2010. 
hhStørste tildelin-

ger: 1,5 millioner 
til «Flukt» (acti-
onfilm spilt inn i 
Sirdal og Byrkje-
dal i oktober i år, 
får nye 1,5 million i 
2012), 1,5 millioner 
til «Buzz Aldrin» 
(tv-serie), «Skum-
ringslandet» 1,28 
millioner (Paul M. 
Lundø, spilt inn i 
Sokndal i høst), 
«Jernanger» 1,1 
million (Pål Jack-
man, 2008), «Få 
meg på, for faen» 
1 million (spilt inn i 
Sauda og Suldal), 
«Rottenetter» 
850.000 kroner 
(Arild Østin Om-
mundsen)

manuskonsulent (20 prosent).
hh lån: Årsrapporten viser at Film-
kraft lånte ut 1,565 millioner 
kroner til prosjektet «Wide blue 
yonder» som skulle spilles inn 
på Haugalandet. Tallet tar vi 
ikke med i tildelingsandelen for 
dette året, men i sluttsummen, 
se senere.

2008 – tallfeil
hh Inntekter: Regionalt utviklings-
prosjekt (RUP) og Innovasjon 
Norge ga øremerkede midler, 
Kulturdepartementet doblet til-
skuddet. Sistnevnte bevilget 1 
million til Filmkraft Senter og 2 
millioner til Filmkraft Fond (tal-
lene er i årsrapporten byttet om, 
opplyser Filmkraft). Inntektene 
kom opp i 9,475 millioner kro-
ner.
hh tildelinger: For brukerne var 
det umulig å se hvilke tildelin-

ger som ble tatt fra Senter-mid-
ler og hvilke som kom fra Fon-
det da alt listes samlet i Film-
krafts oversikter. Årsrapport 
2008 skjemmes dessuten av 
flere tallfeil. Et sted står det at 
det ble delt ut 7,2 millioner kro-
ner, andre steder 6,041 millioner 
kroner.  Vi har regnet ut at det i 
2008 ble tildelt 5,141 millioner 
gjennom tre søknadsrunder til 
60 søkere. Det utgjør 54,25 pro-
sent av totalinntektene.
hh Ansatte: Den danske Kirsten 
Bonnén Rask overtar som ma-
nuskonsulent på deltid (40 pro-
sent). 

2009 – staben vokser
hh Inntekter: Kulturdepartemen-
tet la på en ny million, flere an-
dre bidragsytere økte sine be-
løp. Filmkrafts inntekter steg til 
10.875 millioner kroner. 
hh Fra året før: Nå blir regnestyk-
ket litt mer avansert. Filmkraft 
oppgir 11,575 millioner kroner i 
driftsbudsjett og forklarer diffe-
ransen på 700.000 kroner med 
at midler er overført fra tidlige-
re år.
hh tildelinger: Filmkrafts til nå 
største tildelingsår: 7,48 millio-
ner kroner fordeles på 95 søkere 
i tre runder. Regner man i pro-
sent av inntektene blir det 68,9 
prosent (av driftsbudsjettet 64,6 
prosent).
hh Ansatte: Filmkraft utvider sta-
ben, blant dem Bonnén Rask 
på full tid. Paulsen oppgir at 3,8 
årsverk av i alt fem heltidsansat-
te jobber direkte med bransjeut-
vikling. I tillegg leies en weban-
svarlig inn.
hh Organisasjon: Årsrapport 2009 
viser at Paulsen også er pro-
sjektleder for Fondet, Øyvind 
Hollo-Klausen leder Lokasjon, 
manuskonsulent Kirsten Rask 
bestyrer Bransje og Ingunnn M. 
Sjøen er konsulent for Senteret. 
Leikny L. Marthinsen er admi-
nistrasjonsleder. Webansvarlig 
ble innleid.

2010 – inntektene høyest
hh Inntekter: Kulturdepartementet 
bevilget 5,565 millioner kroner, 
Stavanger kommune la på en 
halv million gjennom Kulturby-
fondet, Randaberg plusset på 
fra 25.000 til 100.000 kroner. 
Film&Kino ga 450.000, øre-
merket til satsing på barn og 
unge. Slik steg inntektene til 
13.221 millioner kroner, det høy-

este så langt i Filmkrafts histo-
rie.
hh tildelinger: Søkermassen når 
rekordtallet 198, og 117 får til-
skudd. Men summen som de-
les ut gjennom tre runder, er la-
vere enn året før: 7,393 millio-
ner kroner. Tilskuddsandelen 
av inntektene er nå nede på 55,9 
prosent. Her har Filmkraft ikke 
tatt med at 500.000 fra Kultur-
byfondet ble brukt på prosjektet 
Fem i samarbeid med Barne- og 
ungdomsteatret. Det tas med i 
sluttsummen, se senere.
hh Ansatte: Som i 2009. Ifølge års-
regnskapet brukte Filmkraft én 
av fem kroner på lønn i 2009, én 
av fire kroner i 2010. 

2011 – rekordtildeling
hh Inntekter: Kulturdepartemen-
tet fordelte 5,5 millioner kroner 
på Senter og Fond, Fylkeskom-
munen økte sitt bidrag mens 
Randaberg og Film&Kino skar 
ned. Dermed sank inntektene til 
12.728 millioner kroner.
hh tildelinger: Offisielt har Film-
kraft Senter i to runder tildelt 
4,573 millioner Senter-kroner til 
68 søkere. I tillegg sitter Paul-
sen med fire fondsmillioner til 
fordeling, hvorav 1,5 million er 
gitt til «Kompani Orheim» og 1 
million til actionfilmen «Flukt». 
(Her har en Flukt-tildeling skapt 
sterke reaksjoner i miljøet. Vi 
har brakt på det rene at 3 mil-
lioner skal fordeles til denne fil-
men over to år).  En fondsmil-
lion går til «Skumringslandet». 
Da gjenstår det en halv million 
som vi ennå ikke vet hvor går.  
Dermed vil samlet sum som de-
les ut i 2011, bli 8,573 millioner 
kroner, og andelen av totalinn-
tekter blir 67,3 prosent.
hh Ansatte: Som i 2009 og -10. 
Dessuten en ansatt på prosjekt.

Sluttsummen
Gjennom årene 2006-2011 vil Film-
kraft ha hatt 57,6 millioner kroner å 
rutte med. Tar vi med at 500.000 
kroner fra Kulturbyfondet gikk til 
prosjektet og at lånet til «Wide blue 
yonder» på 1,565 millioner kroner 
nå er omgjort til en investering som 
man neppe får noe igjen av, blir fa-
siten at 37,9 millioner er delt ut i til-
skudd av ymse slag. Dette utgjør 
rundt regnet 65 prosent av totale 
midler gjennom seks år.

Kristin AAlen
kristin.aalen@aftenbladet.no

Saken

Aftenbladet skrev i oktober om fil-
maktører i Rogaland som er kritiske til 
hvordan Filmkraft utvikler seg. Brev 
og opprop er sendt til styret og eiere. 
Nå trykker vi en serie artikler om drif-
ten av selskapet.
Neste artikkel: Det usynliggjorte 
Filmkraft-Fondet.

Tall i millioner kroner

2011 ©AFTENBLADET, KAB

Så mye deler Filmkraft ut

Årsinntekter

Tildelinger
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Tildelinger i prosent av årsintekt

Gjennom seks år vil Filmkraft ha delt 
ut 37,9 av 57,6 millioner kroner de har 
hatt å rutte med. Grafen viser kurven for 
Filmkrafts inntekter og hva de har delt 
ut i 2006-2011. Grafikk:
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Stavanger
Piraya Film har vært sentrale i 
kritikken av Filmkraft. Debat-
ten, og Pirayas møter med sel-
skapet, har ikke gitt dem større 
tiltro til ledelsen i Filmkraft. Pi-
raya har tidligere kritisert Film-
kraft på en rekke punkter, på 
alt fra disponering av midler til 
kritikkverdig kommunikasjon 
og det Piraya oppfatter som 
maktmisbruk og trusler. Film-
kraft har tidligere avvist dette. 
Selskapet har formulert et 23 
siders langt skriv for å forkla-
re, de har avholdt et dialogmøte 
og svart på anklagene gjentat-
te ganger, blant annet i Aften-
bladets spalter. Før jul sa styre-
leder Kristine Gramstad blant 
annet dette til Aftenbladet:

– Det finnes helt klart ting 
som kunne vært gjort annerle-
des. Men i bunn er vi stolte over 
det Filmkraft har fått til, og jeg 
hører masse skryt nasjonalt. 
Filmkraft vil det beste for film-
bransjen i Rogaland, men ting 
er ikke skrevet i stein. Vi har 
også ting å lære, og tar inn over 
oss diskusjonen.

I dag kommenterer Gram-
stad brevet slik:

– Dette er sendt til Filmkrafts 
eiere, og de får behandle inn-
holdet slik de finner det best.

Mange krav
Piraya er ikke fornøyde med 

svarene de har fått, og har sendt 
en formell klage til eierne av 
Filmkraft der de ber om en rek-
ke ting. Her er noen av punkte-
ne de mener eierne må ta tak i: 

hh Daglig leder, styrets leder og 
styremedlem Sigurd Vik må 
løses fra alle sine verv i Film-
kraft Rogaland.
hh All aktivitet i «Filmkraft In-
vest» fryses umiddelbart.
hh Piraya Film ber om at Film-
kraft Rogaland pålegges 
stans i all saksbehandling 
til selskapet kan vise at de 
behandler søknader og sø-
kere på konkurransemes-
sig likeverdige vilkår, og til 
filmbransjen, Filmkraft Ro-
galands eiere og Kulturde-
partementet er sikker på at 
selskapet forvalter de offent-
lige midlene etter gjeldende 
lover, forskrifter og vilkår.
hh En uavhengig undersøkelse 
iverksettes, og Piraya anbe-
faler at denne blir gjennom-
ført i samarbeid med NFI, 
Norske Film- og TV produ-
senters forening og Norsk 
Filmforbund. Eierne må 
gjennomføre en grundig og 
ekstern evaluering av Film-
krafts fem første år.
hh Piraya vil ha en garanti for 
at kritiske spørsmål, ytrin-
ger, signeringer på opprop, 
innsynsbegjæringer i saks-

behandling og lignede ikke 
fører til sanksjoner eller pro-
blemer for dem som fram-
setter slike.

I den åtte sider lange klagen be-
skriver de det de mener er galt 
med Filmkraft. Bjarte Mørner 
Tveit og Torstein Grude ber 
også om et møte der de vil leg-
ge fram dokumentasjon på sine 
bekymringer.

Venter på evaluering
Før jul ba kulturstyret i Sta-
vanger om en orientering fra 
kultursjefen om bråket rundt 
Filmkraft. Her gjennomgås fem 
sentrale punkter i kritikken av 
Filmkraft:
hh Den lokale filmbransjen får 
for lite igjen av Filmkrafts 
ressursbruk – for mye for-
svinner ut av regionen. Res-
sursbruken virker heller til 
å forsterke den årelange os-
lodominansen enn til å mot-
virke den.
hh Filmkraft blander senter- og 
fondsrollene, og fondspoli-
cyen er uklar.
hh Filmkraft gir for mange for 
lite, og tilskuddsforvaltnin-
gen framstår som uklar og 
tidvis rotete.
hh For mye ressurser blir brukt 
på administrasjon, for lite 
går til konkrete filmprosjekt.
hh Filmkraft kommuniserer 
ikke med bransjen lokalt, og 

det er vanskelig å få innsyn i 
hva selskapet driver med og 
selskapets disponeringer.

Kultursjef Rolf Norås kommer 
ikkje med noen ramsalt kritikk 
av Filmkraft. Hans foreløpige 
konklusjon er at selskapet må 
bli tydeligere og forbedre kom-
munikasjonen med filmbran-
sjen. Men først og fremst vil 
Norås at alle sider ved det of-
fentlig eide filmselskapet skal 
belyses i en kommende rap-
port. Denne skal lages av kon-
sulentselskapet iPax i 2012. 

Etter evalueringen
Debatten rundt filmkraft be-
skrives som både forfriskende 
og forvirrende. 
 
Den starta positivt og konstruk-
tivt (oppropet), blei så til dels 
meir destruktiv, før den (føre-
bels) enda i eit svært godt besøkt 
dialogmøte som var både opp-
klarande og som peika framover.  
Med all den informasjonen som 
nå ligg på bordet i form av fak-
ta, synpunkt og kritiske spørs-
mål, og basert på selskapets ut-
talte vilje til dialog med bran-
sjen og drøfting av endringstil-
tak, – sist stadfesta i eigarmøte 
02.01.2012 – bør den nye leiinga 
og det påtroppande styret ha eit 
godt grunnlag for vidare utvik-
ling av selskapet. 

Stavanger kommune ser ikke 
behov for å ta ytterligere grep 
i Filmkraft nå. Men Norås ute-
lukker heller ikke at det kan 
gjøres etter den eksterne eva-
lueringa.

 
Utover dei organisatoriske grepa 
(utskiljing av fondsverksemda), 
dei strategiske vurderingane og 
dei informasjonstiltaka selska-
pet allereie har varsla, ser ikkje 
kultursjefen behov for ytterlega-
re justeringar av eigarstrategi-
en på det nåverande tidspunkt. 
Skulle situasjonen og behova en-
dra seg, må justeringar drøftast 
med kommunens styrerepresen-
tant, i eigarmøte og eventuelt i 
generalforsamlinga. 

Behandles av kulturstyret
Kulturstyret i Stavanger får 

kultursjefens rapport til orien-
tering i dag. Pirayas klage til 
Filmkraft-eierne ble sendt etter 
kultursjefens foreløpige evalue-
ring, så klagen er ikke behand-
let ennå.

 
 

Leif Tore Lindø
leif.tore.lindo@aftenbladet.no

Ber eierne ta Filmkraft-grep
hhPiraya Film er på ingen måte fornøyd med Filmkraft-svarene, og ber nok en gang eierne ta 

grep. Stavanger kommune sitter foreløpig rolig og venter på en ekstern evaluering.

Bjarte Mørner Tveit, til venstre, og Torstein 
Grude i Piraya Film har klaget på Filmkraft til  
selskapets eiere;  Rogaland fylkeskommune, 
og kommunene Stavanger, Haugesund og 
Randaberg. Foto: Jan tore GlenJen 

Filmkraft  Klage til eierne
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Filmbransjen � Evaluering

Skarp kritikk 
av Filmkraft
hh42 bransjefolk signerte kritisk brev 

til Filmkraft-styret
Stavanger
Initiativtakerne til Filmkraft 
støtter oppropet. Et konsu-
lent- og rådgivningsselskap 
er allerede i gang med å evalu-
ere Filmkraft.

Sentrale personer i film-
bransjen i Rogaland er kri-
tiske til hvordan Filmkraft er 
blitt drevet. I et opprop datert 
13. september ber de styret i 
filmutviklingsselskapet om 
mer åpenhet og mer dialog – 
og at det umiddelbart settes 
igang en prosess hvor Film-
krafts virksomhet blir evalu-
ert. 

Brevsenderne mener ande-
len som går til lokal bransje 
er lavere i Filmkraft enn hos 
andre regionale filmsentre, og 
det vises til en statistikk som 
sier at Filmkrafts sentermid-
ler har det laveste gjennom-
snittet i Norge. De er også kri-
tiske til antall tildelingsrunder 
og ber om klare, konkrete krav 
som stilles til ikke-regionale 
aktører/produsenter.

Ber �om �kursendring
To uker senere sendte initia-
tivtakerne til Filmkraft (Dag 
Vidar Haugen, Finn Skoglund, 
Geir Netland, Hans E. Vok-
tor og Torfinn Nag) et brev til 
dets styre og eiere, der de stil-
ler seg bak og utdyper bran-
sjens frustrasjonsmelding.

Vi siterer:
«Bransjen har uttrykt sin 

frustrasjon gjennom et opp-
rop i et eget brev til styret. Et 
opprop som har fått bred til-
slutning og som tar for seg fle-
re diskutable sider ved Film-
krafts 5-årige drift og profil:  
 
1. �Driftsorganisasjonen

– �størrelsen �og �funksjone-
ne. � Organisasjonen har åtte 
tilsatte i stillinger som film-
kommisjonærer, egne spon-
soransvarlige osv. Kostnade-
ne til egen drift utgjør over 50 
% av totalbudsjettet. Driften 
trenger klarere fokus.

 
2. �Økonomistyringa

Bransjen har pekt på beho-
vet for forutsigbarhet, at de 
må kunne regne med at det er 
penger igjen til gode søknader 
i hver søknadsrunde. 

 
3. �Fordeling �av �midlene. �

Til sist har bransjen vært 
opptatt av at Filmkraft har 
kjørt store deler av midlene 
ut av regionen, uten at det er 
stilt krav om uttelling i film-
bransjen regionalt. Målet med 

å få produksjoner inn til regi-
onen må først og fremst være 
å utvikle bransjen her. Men 
da må Filmkraft, som andre 
fond, stille klare betingelser til 
de produsentene fra andre de-
ler av landet som produserer 
filmer i regionen her. Det må 
forventes en regional bransje-
uttelling innenfor såkalte A-
funksjoner, at produksjonene 
skal engasjere fagarbeidere og 
også co-produsenter fra regio-
nen. 

Vi ser på bransjens opprop 
som et ønske om endring av 
kurs til beste for Filmkraft og 
til beste for bransjen.» 

Dialogmøte
Innspillene i brevene ble gjort 
rede for og behandlet på man-
dagens styremøte. Styreleder 
Kristine Gramstad sier til Af-
tenbladet at hun vil gi avsen-
derne direkte tilbakemelding 
før hun uttaler seg i media.

– Noen av punktene som 
legges fram er allerede ivare-
tatt, men ikke kommunisert 
ut av styret. Andre ting må vi 
drøfte. Det er kjekt med en-
gasjement rundt Filmkraft. 
Det er på denne måten vi kan 
få filmbransjen videre, sier 
Gramstad og legger til at sty-
ret vil kalle inn til et dialog-
møte.

Siden brevene er sendt 
til styret og eierne – og ikke 
driftsledelsen – har avtrop-
pende leder Sjur Paulsen av-
stått fra å kommentere saken.

tre �målsettinger
Filmkrafts visjon består av tre 
konkrete mål: 
hh Øke antall innspillinger 
(film/TV serier) i Rogaland.
hh Øke antall lokale historier 
produsert i Rogaland.
hh Utvikle film som næring.

Det er konsulent- og rådgiv-
ningsselskapet Ipax som har 
fått i oppdrag å evaluere Film-
krafts virksomhet, med ut-
gangspunkt i Filmkrafts egne 
målsettinger.  

– Den ene målgruppen for 
undersøkelsen er virksom-
heter og enkeltpersonfore-
tak innen film og audiovisu-
elle næringer i Rogaland. Den 
andre målgruppen er andre 
filmregioner og offentlig virk-
somhet. Vi skal være ferdig 
i begynnelsen av desember, 
forklarer Anne Solheim, seni-
orrådgiver / partner i Ipax.

Rolf fRøyland
rolf.froyland@aftenbladet.no

Filmkraft

hhHva: Et regionalt filmutviklings-
selskap med hovedsete i Stavanger 
som ble etablert i 2006.
hhAksjeselskap: Eies av Rogaland 

fylkeskommune (50%), Stavanger 
kommune (35%), Haugesund kom-
mune (10%) og Randaberg kom-
mune (5%).
hhSentermidler: Tirsdag delte Film-

kraft ut cirka 2,3 millioner kroner i 
sentermidler fordelt på 33 filmaktø-
rer. Omorganisering: Selskapet skal 
opprette et eget filmfond, som skal 
henvende seg mot kommersielle 
aktører og ledes av avtroppende 
Filmkraft-leder Sjur Paulsen. Film-
kraft er derfor nå på jakt etter ny 
daglig leder.

Disse �signerte

hhHer er 12 av de 42 som signerte 
oppropet: Stian Forgaard, Torstein 
Grude, Dag Vidar Haugen, Nick 
Hegreberg, Pål Jackman, Linda May 
Kallestein, Torfinn Nag, Geir Netland, 
Vigdis Nielsen, Skjalg Omdal, Bjarte 
Mørner Tveit og Hans Erik Voktor.

babycall
premiere i morgen!

en film av pål sletaune

Hvor langt vil du gå for den du elsker?

Kulturjournalist Kjetil Wold var i 20 år viktig for
populærkulturen i Rogaland, og etter hans død er det

opprettet et minnefond som skal støtte talentfulle unge
musikere tidlig i deres karriere. Styret vil hvert år

dele ut ett eller flere stipender. Det er opp til styret
å avgjøre antall og størrelse på stipendene, men det tas

sikte på å tildele om lag 100.000 kroner årlig
inntil fondet er brukt opp. Dette er andre tildelingsrunde.

Styret består av Gunnar Wold (representant for familien),
Kristoffer Endresen (representant for kulturlivet)

Finn Våga og Tarald Aano (leder), som representerer
Kjetil Wolds arbeidsgiver Stavanger Aftenblad.

Kjetil Wolds minnefond
for unge musikere

Søknad/innstilling sendes til
kwminnefond@aftenbladet.no innen 1. november

og bør inneholde kort beskrivelse av musikere/band,
hva stipendet skal brukes til, og lenker til lyd/bildefiler.
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«Til ungdommen»  
i salmeboka
Med et knapt flertall stemte bispemøtet 
for å innlemme sangen «Til Ungdom-
men» i samleboka. Sangen har fått en 
stor symbolverdi etter 22. juli.

Om Nordahl Griegs tonsatte dikt «Til 
Ungdommen» skulle innlemmes i sal-
meboka, var en av sakene som ble be-
handlet under bispemøte på Voksenås-
en denne uken.

Fredag ble det klart at bispemøtet går 
inn for dette. Sju av tolv biskoper stemte 
for sangen, som tidligere har blitt avvist 
for ikke å ha en tilstrekkelig «teologisk 
dimensjon». Sangen ble imidlertid fore-
slått på ny i høst, etter at den fikk en stor 
symbolsk verdi etter terrorangrepene 
22. juli der så mange AUF-ungdommer 
ble drept på Utøya. (NTB)

Sissel Kyrkjebø synger «Til ungdommen»  
under den nasjonale minneseremonien.
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Bredbånd skvises?
Justisdepartementet krever nå at nøde-
tatene får en del av frekvensene som er 
frigjort etter overgangen til digitalt fjern-
syn. Det kan gå ut over bredbåndsdek-
ningen i Bygde-Norge.

Etter overgangen fra analoge til digita-
le TV-sendinger, ble frekvenser som kan 
benyttes til høyfrekvent bredbånd i om-
råder der det ikke er mulig å strekke fi-
berkabler, frigjort. Justisdepartementet 
krever nå at det settes av plass til nød-
nettet, skriver Nationen. (NTB)

HollYWood

Tar avstand fra film
Familien til den avdøde Hollywood-
stjernen River Phoenix tar avstand fra at 
filmen «Dark Blood» skal ferdigstilles.

Phoenix var i ferd med å spille inn fil-
men i 1993 da han døde av en overdo-
se, bare 23 år gammel, foran kjendisnatt-
klubben Viper Room i Hollywood.

Nå har regissør George Sluizer planer 
om å ta tak i «Dark Blood» og gjøre den 
ferdig, 18 år senere. Til Hollywood Re-
porter fortalte Sluizer at han hadde holdt 
kontakten med Phoenix-familien, og vil-
le be Joaquin Phoenix om å overdubbe 
brorens stemme i filmen. (NTB) 

Travolta måtte vente
John Travolta fikk ingen særbehandling 
– selv om han prøvde å snike i køen på en 
fastfoodrestaurant i England.

Hollywood-stjernen var i landet for å 
delta på et stort arrangement med scien-
tologisekten, da han fikk lyst på ameri-
kansk kylling.

Hans medarbeidere prøvde å reserve-
re et bord for stjernen og hans følge på 
den lokale Kentucky Fried Chicken-re-
stauranten, men fikk beskjed av en an-
satt om at han «måtte stille seg i kø».

Dagens køsniker

40 sutrepaver eller 
én eneveldig pave?
N ��år��verken��spillefilmregissørene��

Arild��Østin��Ommundsen��eller��
Stian��Kristiansen��har��skrevet��
under��oppropet��der��42��filmak-
tører��stiller��skarpe��spørsmål��til��

driften��av��Filmkraft��Rogaland,��er��det��lett��å��
tenke��at��kritikerne��er��en��gjeng��sutrepaver.��
Da��kunne��forklaringen��være��at��de��som��ikke��
fikk��midler��fra��det��regionale��filmsenteret��
i��2011,��offentliggjort��i��vinter��og��nå��nylig,��
rotter��seg��sammen��i��misunnelse��og��opp-
gitthet.��

Klagene��har��de��sendt��til��styret��og��eierne��
av��Filmkraft,��men��ikke��til��Sjur��Paulsen,��
frontfiguren��som��i��fem��år��har��ledet��ar-
beidet��med��å��bygge��opp��en��levedyktig��
filmbransje��i��fylket.��Det��er��ham��kritikken��
rammer��med��full��tyngde.

Aftenbladet��har��i��noen��uker��nøstet��for��å��
finne��ut��hvilket��kaliber��det��er��i��kritikernes��
skyts��–��tåkeleggende��tåregass��eller��skarp��
ammunisjon?

DeT yTTerST TriSTe��bildet��vi��finner,��er��at��
det��har��skåret��seg��mellom��filmkraftgeneral��
Paulsen��og��deler��av��den��bransjen��han��job-
ber��så��intenst��for��å��styrke.��Nick��Hegreberg,��
Hans��Eirik��Voktor,��Geir��Netland,��Vigdis��
Nielsen,��Torfinn��Nag��og��to��Piraya-ledere��–��
alle��navn��man��vanskelig��kan��kimse��av��–��er��
blant��de��som��har��skrevet��under��oppropet.��
Noen��står��på��lista��fordi��de��er��sterkt��kri-
tiske,��andre��i��solidaritet,��uten��å��ha��dårlige��
erfaringer��selv,��som��Pål��Jackman,��Bene-
dicte��Orvung��og��David��Leader.

Men��det��blir��vrient��å��snakke��om��sutrere��
når��sindige��kritikere��blant��underskriverne��
forteller��om��en��Filmkraft-leder��som��sier��
han��vil��være��i��dialog,��men��ikke��lytter��godt��
nok,��synes��de.��Noen��har��fått��høre��at��de��er��
illojale��fordi��de��støtter��oppropet.

Men��om��de��skarpeste��kritikerne��synes��
Paulsen��bærer��trekk��av��en��eneveldig��pave��
som��skjenner��på��dem��og��ikke��gir��innsyn,��
mener��han��at��de��ikke��følger��med��i��timen��
og��ikke��tar��kontakt��for��å��få��korrekt��infor-
masjon.

enKelTe Spør��hvorfor��ikke��daglig��leder��i��
Filmkraft��er��ansatt��på��åremål.��Hvordan��kan��
han��uten��videre��bli��ny��leder��av��Filmkraft-
fondet��som��nå��skal��skilles��ut��og��bli��eget��
selskap,��hvorfor��lyses��ikke��stillingen��ut,��
undrer��man.��At��Paulsen��lenge��har��vært��
prosjektleder��for��fondet,��slik��det��framgår��
av��årsrapporten��i��2009,��nevnes��ikke��av��
kritikerne.

Hva��åremål��angår,��er��det��bomskudd.��
Styret��lot��for��noen��år��siden��Paulsens��stil-
ling��bli��4-årig,��noe��han��har��halvannet��år��
igjen��av.��Men��hans��drøm��nå��er��å��konsen-
trere��seg��om��det��Kulturdepartementet��har��
bedt��om:��Etablere��Fondet��som��noe��annet��
enn��Senteret.��Fondet��vil��han��fylle��ikke��bare��
med��statlige,��men��også��private��investe-
ringsmidler.

Pussig��nok��stiller��kritikerne��spørsmål��
ved��hvorvidt��investering��i��film��skal��være��et��
kjerneområde��for��Filmkraft,��til��tross��for��at��
dette��er��et��statlig��ønske.��Om��ikke��så��lenge��
skal��Paulsen��offentliggjøre��hva��Fondet��i��
høst��vil��plassere��pengene��sine��i.

Sjur paulSenS��lederstil��har��det��siste��
året��(sånn��omtrent)��utviklet��seg��i��feil��ret-

ning,��sies��det.��Fra��å��være��en��dynamisk��
daglig��leder��er��han��blitt��en��sjef��som��hever��
røsten��mot��ansatte��slik��at��flere��er��blitt��sy-
kemeldt,��hevdes��det.

Aftenbladet��har��tidligere��intervjuet��
Paulsen��og��den��danske��manuskonsulenten��
Kirsten��Bonnén��Rask��som��han��ofte��har��ut-
trykt��stolthet��over��å��ha��blant��sine��ansatte.��
De��har��framstått��som��et��solid��og��energisk��
tospann.��Men��nå��erfarer��vi��at��hun��syke-
meldt��på��grunn��av��et��dårlig��samarbeids-
forhold��til��Paulsen.��

Talspersoner��blant��kritikerne��spår��at��
hvis��ikke��styret��i��Filmkraft��røsker��opp,��or-
ker��ikke��Rask��å��komme��tilbake.��Alle��innser��
at��det��vil��være��et��stort��tap.

KriTiKerne STiller��en��rekke��spørsmål��
til��driften��av��Filmkraft,��økonomistyringen,��
prinsippene��bak��fordeling��av��midlene��og��
det��de��beskriver��som��Paulsens��uvilje��mot��
å��stille��krav��til��ikke-lokale��produsenter��om��
gjenytelser��som��kommer��Rogalands��film-
miljø��til��gode.��Spørsmålene��blir��til��en��ka-
nonade��av��skudd��som��fyres��samlet��av��mot��
Filmkrafts��bevilgning��på��3��millioner��kroner��
til��actionflmen��«Flukt»,��med��et��manus��
Rask��ikke��har��fått��vurdere.

Vi��skal��ikke��gjenta��de��mange��for��og��
imot-argumentene��knyttet��til��denne��til-
delingen,��bare��si��at��Paulsen��og��styreleder��
Kristine��Gramstad��utad��synes��å��ta��det��hele��
med��knusende��ro.��

bakgrunn
Kristin AAlen
kristin.aalen@aftenbladet.no

Daglig leder i Filmkraft rogaland, Sjur paulsen, og manuskonsulent Kirsten Bonnén rask, 
her avbildet i 2010 da de begge ble møtt med kritikk. i dag er hun sykemeldt på grunn av 
samarbeidsproblemer med ham. Foto: Pål Christensen
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Stavanger
«Hvor er dere, eiere?» Dette 
var tittelen på kronikken Af-
tenbladet trykka onsdag i sist 
veke, der Bjarte Mørner Tveit 
og Torstein Grude i Piraya 
film peika på ei rekkje kritikk-
verdige forhold ved Filmkraft. 
Samtidig etterlyste dei eigara-
nes stemme i den betente kon-
flikten i Rogalands filmbran-
sje. Piraya meiner resultata til 
Filmkraft er for dårlege og at 
strategien er feilslått, og skul-
da dagleg leiar Sjur Paulsen og 
styreleiar Kristine Gramstad 
både for løgn, maktmisbruk og 
hemmeleghald. Verken Gram-
stad eller Paulsen har svart på 
kritikken frå Piraya.

Men om Gramstad og Paul-
sen har bestemt seg for å ikkje 
svara, kva seier dei som eig 
Filmkraft AS? Kva seier kom-
munane som skyt offentlege 
pengar inn i selskapet så man-
ge bransjefolk har så tunge kri-
tiske merknader til?

Sak i kulturstyret
– Eg har bede om ei sak til kul-
turstyret frå kommunens kul-
turadministrasjon etter opp-
ropet som kom frå bransjen i 
oktober. Her er to ulike histo-
rier, og eg vil ha ei nøytral vur-
dering av korleis Filmkraft har 
utvikla seg, seier Sissel Knut-

sen Hegdal (H), leiar i kultur-
styret i Stavanger. Ho meiner 
det er viktig å bruka tilstrekke-
leg tid til å få eit skikkeleg og 
overordna blikk på Filmkraft, 
og ventar ei sak til kultursty-
rets møte i januar.

– Samtidig ventar eg at sty-
ret i Filmkraft tar eit initiativ 
til å samla eigarane til eit møte. 
Det har både eg og kultursjef 
Rolf Norås etterlyst. Dette 
møtet bør koma allereie i de-
sember, seier Hegdal Knutsen, 
som foreløpig ikkje har fått 
noko møteinnkalling frå styre-
leiar og statssekretær Kristine 
Gramstad (Ap).

– Eg har i tillegg hatt eit møte 
med Sjur Paulsen, etter initia-
tiv frå han. Gramstad og styre-
medlem Sigurd Vik kom også 
til meg og snakka om saka i ein 
pause i bystyret.

– Dermed har du bare høyrt 
den eine sida i konflikten?

– Eg stiller gjerne til møte 
om andre i filmbransjen spør, 
svarer Hegdal Knutsen.

Intern sak?
Mens Stavanger kommune eig 
35 prosent i Filmkraft, er Ro-
galand fylke største eigar, med 
ein post på 50 prosent.

– Me har ikkje sete stille og 
sett på, men skjønar at det 
først og fremst har vore ei sak 

internt i organisasjonen, seier 
Pål Morten Borgli (FrP), som 
leiar fylkets kulturutval. Borg-
li seier dei frå fylkets side har 
valt å halda seg litt på avstand. 

– Men me skal som eigarar 
sjølvsagt forventa fred og ro 
og at ein jobbar mot eit felles 
mål i det som er filmsatsinga 
vår her i fylket.

– Har de gjort noko konkret?
– Me løftar ikkje fagleg 

usemje inn i fylkestinget. Me 
har organisert Filmkraft som 
eit eige selskap fordi me sto-
lar på at dei kan klara seg sjølv. 
Men skjer det heile tida ting 
som eigarane ikkje likar, veit 
me at satsing på kan gjerast på 
andre måtar enn dette.

Bekymra
Fredag blei det klart at film-
bransjens medlem i Filmkrafts 
styre, forbundsleiar Sverre Pe-
dersen i Norsk filmforbund, 
trekkjer seg frå vervet. Peder-
sen skriv i sitt brev til ordfør-
arane i Stavanger, Randaberg, 
Haugesund og Rogaland fylke 
at den konstruktive kritikken 
frå filmbransjen er blitt møtt 
med «taushet, tildekking og til 
dels aggresjon» – og at dette 
bare har auka konfliktnivået. 
Er eigarane nøgde med Paul-
sen og Gramstads handtering 
av kritikken?

–  Eg har ikkje dekning for å 
kritisera verken Gramstad el-
ler Paulsen, og stolar på at dei 
klarer å para beina sine. At folk 
føler dei ikkje kan vera med på 
dette får eg bare ta til etterret-
ning. Det vil alltid vera debatt 
i og rundt kulturinstitusjonar, 
svarer Borgli.

– Det er vanskeleg for meg 
å ha noko meining om deira 
handtering. Eg opplever at dei 
har teke ballen og er ganske 
lydhøyre, men det er jo veldig 
alvorlege påstandar som har 
kome opp. Og det eg høyrer 
gjer meg veldig bekymra, seier 
Knutsen Hegdal.

– Tyder det ikkje på at det 
er noko spinnhakkandes gale 
med Filmkraft når 42 loka-
le bransjefolk skriv under 
på ei kritisk opprop og film-
bransjens eigen mann i sty-
ret trekkjer seg fordi han føler 
han ikkje kan vera med på det-
te lenger?

– Det er alvorleg, og me vil 
ikkje lukkast med filmsatsinga 
vår om me ikkje har bransjen 
med oss. Men «spinnhakkan-
des gale» er dine ord, svarer 
Knutsen Hegdal.

Jan Zahl
jan.zahl@aftenbladet.no

hhVerken Stavanger kommune eller Rogaland fylke har som eigarar  
i Filmkraft AS gjort særleg mykje konkret i den betente konflikten 
mellom leiinga i selskapet og filmbransjen. Men dei seier dei følgjer 
med og stiller på dialogmøte mellom Filmkraft og bransjen i kveld.

Kulturstyreleiar Sissel Knutsen Hegdal (H) ventar på ein invitasjon til eigarskapsmøte i Filmkraft frå styreleiar 
Kristine Gramstad.  Foto: Marie von Krogh 

Filmkraft  Eigaranes rolle?

Filmkraft rogaland

hhKva: Regionalt filmutviklings-
selskap etablert i 2006. Eigd av 
Rogaland fylkeskommune (50 
prosent), Stavanger kommune (35 
prosent), Haugesund kommune (10 
prosent) og Randaberg kommune 
(5 prosent).
hhMål: Auka talet på innspelingar 

av film- og tv-seriar i Rogaland, 
auka talet på lokale historier pro-
dusert i fylket, utvikla film som 
næring.
hhMøte: Styret i Filmkraft inviterer 

bransje og andre interesserte til 
dialogmøte i kveld kl 18-20 på Ra-
disson Atlantic.

Spielberg-magi 
om jura-koloni

tV� Premiere

tErrA NOV�A 

hhAmerikansk sci-fi serie i 13 deler
hhPå TV 2 Zebra i går kveld.

5 
Året er 2149 og men-
neskeheten og klima-
forskerne har fått rett: 

menneskeheten er i ferd med å 
ta rotta på kloden med sin grå-
dighet, sine kriger og sin like-
gyldighet. Solen og månen har 
ingen sett på årevis gjennom 
den skitne luften. Dyrket mat 
finnes knapt.
Shannon-familien på fem, som 
denne sagaen følger, lever i 
konstant frykt for myndighete-
ne: de har nemlig ett barn mer 
enn loven tillater. Men siden 
moren i familien er lege, får fa-
milien tilbud om å være med 
på den 10. pilgrimsferden gjen-
nom en portal som tar men-
neskene 85 millioner år tilbake 
i tid, til dinosaurenes tidsalder 
og kolonien Terra Nova. Med 
kunnskapen om hva mennes-
keheten har gjort galt, får de 
nå en mulighet til å redde ver-
den ved å leve «rettere». 

Du kan se hendelsene i 
«Terra Nova» som et treffen-
de bilde på mange av de sto-
re spørsmålene i dagens sam-
funn: miljøvern, innvandring, 
demokrati, ytringsfrihet. Eller 
bare som et fantastisk, spekta-
kulært og spennende sci-fi dra-
ma. Uansett: den første episo-
den av «Terra Nova» må være 
både noe av det mest teknisk 
imponerende og intenst spen-
nende som noensinne er laget 
for tv.

Med Steven Spielberg som 
en av produsentene er det ikke 
spart på noe, hver episode er 
dobbelt så dyr som en vanlig 
tv-episode fra Hollywood. Se-
rien er innspilt i Queensland, 
Australia, og verken landska-
per eller dinosaurer er noe rin-
gere enn for eksempel «Juras-
sic Park»-filmene. Med stort 
sett bare ukjente skuespiller-
fjes i rollene, er det klart at 
selve stedet og selve plottet 
er det som skal få skinne her. 
Med snev av «E.T.»-sjarm, 
«Lost»-mystikk og «Blade 
Runner»-estetikk er det nes-
ten ikke til å tro hvor skjønt 
dette er. 

Men hvor går serien videre? 
Allerede i andre episode for-
svinner nemlig «leve om igjen 
uten de gamle feilene»-per-
spektivet ut av syne. I stedet 
viser det seg at den «idylliske» 
inngjerdede Terra Nova-kolo-
nien har utbrytere, sekserne 
fra den 6. pilgrimsferden, som 
de ligger i konflikt med. Og de 
har avanserte våpen som abso-
lutt ikke fantes i juratiden. Jeg 
må innrømme at jeg blir skuf-
fet om dette visere seg å være 
bare er nok en kamp mellom 
de «gode» og «onde» 

ElisabEth biE
elisabeth.bie@aftenbladet.no

Filmkrafteigarane 
«følgjer med»
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Hallo der

Norges beste bluesgitarist
I helga blei Oddvar «Sol» Solheim frå Bryne 

kåra til nasjonens beste bluesgitarist.

london

Ja, ja, ja til norsk rock
Konsertserien «Ja Ja Ja» er én av grun-
nene til at norsk pop og rock gir gjen-
lyd over «verdens vanskeligste» mu-
sikkland. Lørdag avsluttet Kvelertak sin 
englandsturné på London-scenen Un-
derworld. Søndag spilte Sivert Høyem 
på The Garage noen T-banestopp unna. 
Norsk rock har sjelden vært så synlig, og 
hørbar, i Storbritannia som nå.

Stavanger
Gårsdagens tillyste dialogmø-
te mellom filmbransjen i Roga-
land og Filmkraft blei avlyst på 
grunn av den tragiske ulukka 
utanfor Egersund, der to med-
lemmer av crewet til filmen 
«Skumringslandet» blei tekne 
av ei bølgje.

– Vår strategi var å svara på 
kritikken på eit felles møte med 
heile bransjen, ansikt til ansikt. 
Men når dialogmøtet nå er ut-
sett til 7. desember, er det på 
tide at eg seier noko, seier Kris-
tine Gramstad (Ap), styreleiar i 
Filmkraft.

Tek kritikken på alvor
Gramstad tilbakeviser påstan-
dane om at ho og dagleg leiar 
Sjur Paulsen ikkje har teke kri-
tikken mot Filmkraft alvorleg 
nok, etter at 42 filmfolk frå Ro-
galand i september skreiv un-
der på eit kritisk brev til Film-
kraft. 

– Me har blant anna utarbei-
da eit 23 siders langt skriv som 
svarer på dei fleste spørsmåla 
som har kome opp, sendt det på 
e-post til Filmkrafts e-postliste 
og lagt det ut på nettsidene. I 
tillegg har me invitert bransjen 
til dialogmøte. Det må vera å 
ta dette på høgaste alvor, seier 
Gramstad, og held fram:

– Det stemmer heller ikkje at 
me ikkje har villa seia meir i avi-
sa fordi me ikkje har reint mjøl 
i posen. Aftenbladet har til dø-
mes skrive masse om Filmkraft 
dei siste to månadene og har 
rydda opp i mykje fakta.

Roligare?
– Likevel har ikkje uroa lagt seg 
i filmbransjen i fylket, heller 
tvert imot.

– Er det så mykje bråk, då? 
Kva belegg har du for å hevda 
det?

– Filmbransjens styremed-
lem i Filmkraft, Sverre Peder-
sen, trekte seg sist veke fordi 
han meinte konflikten er blitt 
verre gjennom dykkar behand-
ling av kritikken. Manuskonsu-
lent Kirsten Bonnén Rask slut-
ta i stillinga si sist veke. Film-
selskapet Piraya kom med tung 
kritikk av dykk i ein kronikk 
onsdag.

– Eg er ikkje einig i at det ikkje 
er blitt rolegare. Men me kunne 
blitt betre på infoarbeidet vårt, 
seier Gramstad, og legg til:

– Sverre Pedersen har ikkje 
kome med andre forslag til kor-

Filmkraftbråket Kristine Gramstad svarer

Styreleiaren nøgd 
med Filmkraft
hhI ei veke har styreleiar Kristine Gramstad ikkje villa kommentera kritikken mot Filmkraft.  

Men nå svarer ho.

leis me skulle behandla kritik-
ken på møta våre. Faktisk har 
det, så vidt eg hugsar, bare vore 
usemje éin gong på fire år i sty-
ret i Filmkraft. Då syns eg Pe-
dersens påstandar blir ganske 
underlege og lite ryddige – når 
han har hatt fire år på seg til å 
koma med sine synspunkt.

– Er du nøgd med korleis du 
og Paulsen har handtert kritik-
ken?

– Det finst heilt klart ting 
som kunne vore gjort annleis. 
Men i botn er me stolte over 
det Filmkraft har fått til, og eg 
høyrer masse skryt nasjonalt. 
Filmkraft vil det beste for film-
bransjen i Rogaland, men ting 
er ikkje skrivne i stein. Me har 
også ting å læra, og tek inn over 
oss diskusjonen.

Filmpolitikk
Gramstad meiner at kjernen i 
Filmkraft-diskusjonen handlar 
om filmpolitisk usemje: Skal 
Filmkraft investera i store, na-
sjonale produksjonar – eller 
bare satsa på lokale produk-
sjonar? Korleis skal Filmkrafts 
midlar fordelast mellom kort-
film, dokumentar og langfilm?

– Dette diskuterer me gjer-

ne med bransjen. Eg er ikkje 
redd for å ta den debatten, seier 
Gramstad.

Eitt av tema lokale bransje-
folk har prøvd å få debattert 
med Gramstad og Paulsen, er 
rekordtildelinga på 3 millionar 
kroner til oslofilmen «Flukt», 
som skal spelast inn i Sirdal. 
Bjarte Mørner Tveit og Torstein 
Grude i Piraya hevda i sin kro-
nikk i Aftenbladet sist veke at 
tildelinga bryt med Filmkrafts 
formål, sidan filmens manus 
ikkje er vurdert og Filmkraft i 
realiteten verken stiller krav til 
bransjeutteljing eller omsetjing 
i den lokale filmbransjen.

– Eg registrerer spørsmåla 
rundt «Flukt», og vil gå inn i 
dette. Det er feil at manus skul-
le vore vurdert, sidan manus 
i langfilmar støtta av Norsk 
filminstitutt ikkje skal vurde-
rast lokalt. Det er også feil at 
Filmkraft ikkje stiller krav til 
bransjeutteljing og omsetjing. 
Men «Flukt» og tildelingskri-
teria som gjeld det prosjektet 
er blant spørsmåla me vil dis-
kutera med bransjen, avsluttar 
Gramstad.

Jan Zahl
jan.zahl@aftenbladet.no

Styreleiar Kristine Gramstad er godt nøgd med Filmkraft, men vil gjerne 
diskutera med bransjen 7. desember. Foto: Pål Christensen 

1Korleis kårar ein norgesmeistrar 
i bluesgitar?

Meisterskapet går føre seg på Notodden 
– med litt lausare snipp enn på landskap-
pleiken i felegnikking. Me konkurrerer i 
tre ulike stilartar: Shuffle, slow blues og 
fire flate. Alle har same komp, og så by-
ter gitaristane på å visa seg fram for ein 
jury på tre personar. Det er ganske uhøg-
tideleg, men du må ha ein viss kompe-
tanse. Ronni le Tekrø var til dømes med 
og konkurrerte.

2Kva er din spesialitet som blues-
gitarist?

Det må vera tonen. Uttrykket.

3Kor kan folk høyra deg spela?
Eg har mitt eige Hard Luck Blues 

band, pluss at eg er med i fleire litt lausa-
re settingar. Eg er for eksempel litt med 
Reidar Larsen.

4Kva var premien – i tillegg til æra?
Eg fekk eit diplom og ein premie i 

form av ein ganske god og dyr mikrofon.

5Gitarmic?
 Nei. Til song. 

”Det finst heilt 
klart ting som 
kunne vore 
gjort annleis. 
Men i botn er 
me stolte over 
det Filmkraft 
har fått til.”
Kristine Gramstad

”Me har blant 
anna utarbei-
da eit 23 siders 
langt skriv som 
svarer på dei 
fleste spørsmå-
la som har kome 
opp.”
Kristine Gramstyadel

Stavanger

Slår et slag for film-
klassikere i desember
I desember viser filmkonseptet «Tors-
dagsfilmen» to filmklassikere signert 
Werner Herzog i ny, digital innpakning 
i Oslo, Tromsø, Stavanger, Kristian-
sand, Trondheim, Bergen og Lilleham-
mer. Den tyske filmskaperen Werner 
Herzog har laget en rekke spillefilmer 
med skuespilleren Klaus Kinski i hoved-
rollen. Samarbeidet var svært krevende 
og givende for begge parter, noe Herzog 
også har vist i dokumentarfilmen «Min 
beste fiende» fra 1999. I desember vi-
ser Torsdagsfilmen to av filmene de har 
gjort sammen: «Aguirre – Guds vrede» 
fra 1972, samt «Fitzcarraldo» fra 1982, 
som settes opp 8. desember.
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Hold kodeleseren på en smarttelefon over koden, 
så havner du direkte på seksjonen.

Å forstå og ikke forstå Filmkraft

H va handler kritikken mot 
Filmkraft Rogaland om – 

42 sutrepaver eller én eneveldig 
pave? spurte vi i oktober. 

Litt klokere ble vi av tallene vi 
fant: To av tre filmkroner (37,3 av 
57,6 millioner kroner) har Film-
kraft delt ut til filmskapere siden 
startåret 2006. Hvorfor er da 
noen likevel oppbrakt? 

KlassisKe ordtaK taler erfa-
rent: «Når krybben er tom, bites 
hestene», men også «man biter 
ikke den hånden man spiser av.» 

Stavangers renommerte spil-
lefilmregissører, Stian Kristiansen 
og Arild Østin Ommundsen, tar 
Filmkraft i forsvar. Deres sjanger 
er definert som lokomotivet. Den 
halve fonds-millionen som Sjur 
Paulsen ennå ikke har offentlig-
gjort mottakeren av, vil ganske 

sikkert gå til den av de to herrer 
som har kommet lengst med sitt 
nye filmprosjekt.

Andre strever med sine lang-
filmplaner. Torfinn Nag har lenge 
villet lage barnefilmen «Jada. 
Jada». Filmkraft har gitt 200.000 
kroner til prosjektet, Norsk film-
institutt (NFI) ga utviklingsstøtte. 
Men så gikk produsent Geir Net-
lands selskap Sydvest film kon-
kurs, og Nags ørkenvandring har 
fortsatt. 

Ikke rart han og Netland hører 
til de fem som har sendt et brev 
til styret kalt «Filmkraft ved et vei-
skille». Sammen med Hans Eirik 
Voktor, Dag Vidar Haugen og Finn 
Skoglund tok de i sin tid initiativ 
til at Filmkraft ble dannet med en 
todelt visjon: Å utvikle lokale film-
historier, og å utvikle filmbransjen 
i fylket. 

Nå peker de fem på at det i dag 
er færre produsenter igjen her 
enn da Filmkraft startet. 

svært sKuffet er også den 
eneste gjenværende produsenten 
i Stavanger som igjen og igjen har 
lykkes: Dokumentarfilmselskapet 
Piraya. 

Fra i år kan de ikke lenger søke 

Vestnorsk filmsenter i Bergen for-
di nye regler tilsier at filmskapere 
med adresse i Rogaland må gå 
til Filmkraft. Men Filmkrafts svar 
i 2011 er dette: I år bruker vi ikke 
lenger fondskronene til dokumen-
tar. Nøy dere med senter-midlene. 

På en skala mellom Filmkrafts 
varme forsvarere og argeste kriti-
kere befinner 42 underskrivere av 
oppropet seg. Mange har fått god 
hjelp av Filmkraft, likevel ønsker 
de en evaluering av selskapet. I 
kveld skal alle parter endelig mø-
tes til dialog (uten Piraya, som er 
på reise).

Men selskapets styre kunne 
gått i reell dialog med kritikerne 
mye før. Nå har kunstnerisk le-
der Kirsten Bonnén Rask slut-
tet (26.11), styremedlem Sverre 
Pedersen trukket seg (27.11) og 
Piraya har kommet med alvor-
lige beskyldninger mot Filmkrafts 
ledelse i Aftenblad-innlegg (23.11; 
5.12). 

det er åpenlyst at Filmkraft 
ikke har informert godt nok om 
forskjellen på senter-delen og 
fonds-delen av selskapet.

Svært mange har ikke ant at 
selv om manuskonsulent Kirsten 
Bonnén Rask ble kunstnerisk leder 
i 2010, har hun i år ikke fått vur-
dere støtte til spillefilm fra Fondet 
med mindre daglig leder Sjur 
Paulsen tillot det. 

Det betyr at hun har innstilt på 
å gi midler til «Skumringslandet» 
i Sokndal, som i høst fikk 1 million 
kroner fra Filmkraft-fondet, men 

hun fikk ikke vurdere «Flukt» som 
Paulsen skrev Letter of Commit-
ment på 3 millioner til i vår. 

Aftenbladet intervjuet nylig 
den erfarne fotografen på «Flukt», 
John Christian Rosenlund, som 
forsikrer at han aldri hadde tatt 
jobben dersom manuset var elen-
dig. 

Men det hindrer ikke at kritik-
ken mot Filmkrafts framgangs-
måte står ved lag. For hvorfor 
blir en kunstnerisk leder vin-
geklippet? Skal denne praksisen 
fortsette? Det har vi ikke fått noe 
fullgodt svar på. 

det filmKrafts ledelse sva-
rer, er vrient å forstå. 

Paulsen hevder at Filmkraft ikke 
må benytte egen manuskonsulent 
når en utenbys produsent allerede 
har kvalitetssikret sitt manus. 
Styreleder Kristine Gramstad ut-
taler at fordi «Flukt» er vurdert 
av Norsk filminstitutt (NFI), skal 
manuset ikke vurderes lokalt. 
Problemet med hennes svar er at 
«Flukt»-tildelingen ble gjort før 
NFI ga konsulentvurdering.

Daglig leder Lars Leegaard 
Marøy i fondet Filmfuzz i Bergen 
forstår ikke tankegangen til Film-
kraft. I Filmfuzz er det en selv-
følge at han og styreleder Tom 
Remlov vurderer manus til enhver 
søker før de innstiller på støtte 
eller ei.

Den skarpeste innvendingen 
mot Filmkrafts praksis har de fem 
brev-skriverne og Piraya kommet 
med. Sistnevnte viser at selska-

pet må følge retningslinjer fra 
Kulturdepartementet. I «Forskrift 
om tilskudd til audiovisuelle pro-
duksjoner» innledes hver paragraf 
med en setning av typen: «For-
målet med tilskuddsordningen er 
å stimulere til produksjon av kino-
filmer av høy kunstnerisk og 
produksjonsmessig kvalitet.»

Hvordan skal man sikre det 
uten konsulentvurdering?

la oss forsøKe å forstå 
 Filmkrafts nye visjon: Å etablere 
Filmkraftfondet med Sjur Paulsen 
som foreløpig leder.

Bakgrunnen er at Filmkraft har 
nådd taket på 12-13 millioner kro-
ner som det er mulig å få i inntek-
ter fra offentlige aktører. Skal man 
bygge en bærekraftig filmbransje i 
regionen, må privat kapital hentes 
inn, samt fondskronene investeres 
i filmer som gir avkastning. 

Derfor innstiller Paulsen store 
beløp til Fantefilm, inkludert 3 
millioner kroner til prosjektet 
«Bølgen» som vi skrev om i går. 
Håpet er at satsingen vil gi penger 
tilbake i kassa, til glede for lokale 
filmskapere i alle sjangere.

Men denne tankegangen har 
ikke Filmkraft lykkes i å formidle 
til den lokale bransjen. Derfor 
føler mange at fondet ledes av 
en pave og noen kardinaler som 
er uimottakelige for spørsmål og 
innvendinger.

I kveld skal styret og eierne 
prøve å bøte på skaden.

baKgrUnn
Kristin AAlen
kristin.aalen@aftenbladet.no

1. styreleder i filmkraft, Kristine Gramstad. Foto: Pål Christensen  2. skarp kritiker av filmkraft, Hans eirik voktor. Foto: Knut s. VindFallet 3. daglig leder i filmkraft, sjur paulsen. Foto: FredriK reFVem 

4. skarp kritiker av filmkraft, Bjarte mørner tveit i piraya.

saken

hh I kveld skal Rogalands filmbransje 
få høre hva Filmkrafts styre og eiere 
har å si til et brev og et opprop som 
ble sendt i september. 

Filmfinansiering Filmkraft Rogaland

1.

2.

3. 4.
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– At debatten går slik  frå den 
eine kanten  til  den andre,  vi-
ser kor lite dialog det har vore 
så  langt,  og  kor  stort  behov 
folk har bygd opp for å få sagt 
kva dei meiner, sa Haugen, ein 
av dei fem som tok initiativ til 
etableringa  regionens  instru-
ment for å utvikla filmbransjen 
i Rogaland: Filmkraft AS. Fem 
år etter etableringa er han ein 
av dei skarpaste kritikarane av 
korleis Filmkraft fungerer.

Etter månader med skarp de-
batt i brev, opprop og avisenes 
spalter, møtte styre og leiing i 
Filmkraft i går kveld Rogalands 
filmbransje til open dialog om 
kor godt selskapet fungerer. Dei 
skarpaste kritikarane av selska-
pet har gjennom heile hausten 
meint at Filmkraft er på ville ve-
gar, til dømes når dei investerer 
millionar  i  spelefilmar produ-
sert av selskap med Oslo-adres-
se. Filmkraft-leiar Sjur Paulsen, 
styreleiar  Kristine  Gramstad 
og deira støttespelarar har på 
si side argumentert for at deira 
strategi er vellukka og gagnar 
bransjen i Rogaland.

Desse to komplett ulike syna 
på Filmkraft står like steilt mot 
kvarandre  etter  gårsdagens 
møte.

tillitsbrot
– Mitt premiss  er  at det  ikkje 
eksisterer tillit per i dag, at det 
har skjedd eit tillitsbrot mellom 
Filmkraft og bransjen, sa Hau-
gen, som var henta inn som før-
ste innleiar. Haugen oppfordra 
Filmkraft-leiinga  til  å  lytta  til 
spørsmål og kritikk utan å bli 
forbanna  og  personlege,  til  å 
innrømma feil, gi innsyn i stra-
tegiar, budsjett og planar.

– Me vil ha ting på bordet, sa 
Haugen, som støtta avgått sty-
remedlem  Sverre  Pedersens 
oppfordring om å få ei eksternt 
evaluering av Filmkraft.

Familie, blomstring
Etter kritiske Haugen sto dei 
fire neste innleiarane for eit po-
sitivt syn på Filmkraft: 

Solveig Arnesen, dagleg lei-
ar i det haugesundsbaserte pro-
duksjonsselskapet Genesis film 
sa ho hadde fått så mykje opp-
backing  frå  Filmkraft  at  det 

kjendest som å koma heim til 
sin eigen familie. 

Filmklyppar  og  produsent 
Gary  Cranner  Dahle  mein-
te  filmbransjen  i Rogaland er 
i sterk blomstring, og at Film-
kraft har mykje av æra for det.

Styremedlem  Sigurd  Vik 
brukte si taletid på å gå til åtak 
på  avgått  styremedlem  Sver-
re Pedersen – som ikkje var til 
stades på møtet – for å ha plas-
sert sin lojalitet utanfor styret 
då  han  fortalde  produsenta-
ne  i produksjonsselskapet Pi-
raya  kva  styremedlemmene  i 
Filmkraft hadde sagt om dei og 
bransjen i Rogaland i eit lukka 
styremøte.

– Men  dette  er  ikkje  noko 
åtak  på  Pedersen,  sa  Vik,  då 
åtaket var over.

Kristine  Gramstad  er  også 
stolt over kva Filmkraft har fått 
til, og meiner selskapet blir lagt 
merke til nasjonalt. Gramstad 
tok likevel sjølvkritikk på flei-
re punkt, særleg når det gjeld 
kommunikasjon  og  informa-
sjon om kva selskapet har job-
ba med, kva dei har  tenkt,  til 
dømes om forskjellen på sen-

terdelen og fondsdelen av Film-
kraft, som utgjer to ulike penge-
pottar med to ulike profilar.

– Flathets
Så var det slutt på freden igjen, 
då Hans Erik Voktor tok ordet 
frå salen. Voktor starta med å 
forsvara Sverre Pedersen:

– Når flathetsen mot bransjen 
er så total som han var på det 
aktuelle styremøtet, kunne Pe-
dersen ikkje sitja lenger i sty-
ret. Eg veit ikkje om noko fond 
der bransjerepresentanten har 
kome i tilsvarande dilemma, sa 
Voktor,  som  meiner  utgangs-
punktet for diskusjonen er den 
vanvittige  skeivfordelinga  av 
filmpengar til Oslo – og at mil-
liontildelingane til oslobaserte 
Fantefilm- og Motlys i praksis 
sender pengane tilbake til Oslo 
– stikk i strid med det som var 
heile poenget med Filmkrafts 
etablering.

Flest positive
Men basert på applaus og talet 
på positive innlegg frå salen om 
Filmkraft,  blei  det  tydeleg  at 
Voktor og Haugen representer-

te mindretalet blant dei vel 50 
frammøtte. Erfarne Sigve En-
dresen i Motlys meiner  ingen 
andre har klart det same som 
Filmkraft av dei regionale film-
sentra i Norge.

– Det  er  veldig  mykje  som 
fungerer veldig bra her, sa En-
dresen.

Filmklyppar Erik Andersson 
minna om at filmbransjen i Ro-
galand også består av folk som 
ikkje har skrive under på oppro-
pet mot Filmkraft, og som ikkje 
deler Voktors sinne.

David Leader, som driv Lea-
der Film, og  lever av å  levera 
produksjonstenester,  meiner 
utviklinga i bransjen i Rogaland 
har  vore  formidabel  etter  at 
Filmkraft kom på banen, og at 
ein er avhengig av store spele-
filmproduksjonar utanfrå for å 
byggja kompetanse og kapital.

– Me kan ikkje byggja nokon 
bærekraftig  industri  på  kort-
film og dokumentarar. Film er 
business, sa Leader. 

Han fekk kveldens sterkaste 
applaus.

Jan Zahl
jan.zahl@aftenbladet.no

– Gladiatorkamp utan løver
hh– Dette liknar ein slags gladiatorkamp – rett nok utan løver – der me sit og samanliknar  

kven som får mest applaus, sa Filmkraft-kritikar Dag Vidar Haugen – til sporadisk applaus  
– då Filmkraft i går inviterte Rogalands filmbransje til dialogmøte.

– Kven er Filmkraft til for? 
Seg sjølv eller bransjen? 
Dette var Filmkraft-fadder 
og -kritikar Dag Vidar 
Haugens sentrale spørs-
mål på gårsdagens dia-
logmøte om Filmkraft AS. 
Foto: Lars Idar Waage 

Filmkraft Dialogmøte 
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Mandag besluttet styret i Film-
kraft enstemmig at daglig leder 
Sjur Paulsen ikke har gått ut 
over sine fullmakter ved å skri-
ve et Letter of Commitment 
(LoC) med løfte om 3 millioner 
kroner til produsenten av acti-
onfilmen «Flukt». 

– Likevel velger vi nå, som 
følge av innspill vi har fått fra 
filmbransjen, å gå over til å bru-
ke Letter of Intent før styre-
behandling og Letter of Com-
mitment etter styrevedtak, sier 
Gramstad.

letter of Commitment
Bakgrunnen er at kritikerne av 
Filmkraft nylig gravde fram et 
Letter of Commitment skrevet 
av Sjur Paulsen før styrevedtak 
var fattet. Dette mener de viser 
at han handlet egenrådig ved å 
love en investering på 3 millio-
ner kroner til «Flukt».

Aftenbladet sitter med kopi 

av det Letter of Commitment 
som Paulsen i mars i år sendte 
til produsenten av actionfilmen 
«Flukt». 

Her heter det at Filmkraft er 
villig til å investere 3 millioner 
kroner i prosjektet og at Oslo-
produsent Fantefilm fiksjon 
kan bruke tilsagnsbrevet «som 
en del av sin finansieringssøk-
nad til offentlige og private kil-
der.»

Ett forbehold 
Det eneste forbeholdet Paul-
sen tar i brevet, er at «Film-
kraft Rogalands engasjement i 
«Flukt» også skal godkjennes 
av selskapets styre før endelig 
avtale kan underskrives.»

Aftenbladet har snakket med 
fagpersoner i Filmens hus i 
Oslo som stusser på bruken 
av begrepet Letter of Commit-
ment (LoC). 

Et slikt brev sendes vanlig-
vis etter at vedtak er fattet for å 
bekrefte at et tilskudd gis samt 
tilskuddets størrelse. Letter of 
Intent (LoI), derimot, benyttes 
når man har bestemt seg for å 
innstille saken til vedtak, men 
før det formelle vedtaket fattes. 
Et slikt brev gis med forbehold 
om endelig beslutning i ved-
taksorganet. 

Helt ukjent
Sverre Pedersen, styreleder i 
Filmkraft og leder av Filmfor-
bundet i Filmens hus, var for 
to uker siden helt ukjent med 
Paulsens brev til Fantefilm.

Han syntes det var ubeha-
gelig å bli gjort kjent med det 

gjennom Aftenbladet nesten et 
halvt år etter at styret (11. mai) 
vedtok å bevilge 3 millioner 
kroner til «Flukt». 

Styreleder Kristine Gram-
stad uttalte på sin side sist i ok-
tober at Paulsen hadde innstil-
lingsrett og at det derfor ikke 
var noen grunn for avisen til å 
skrive om saken.

Skandaløst
Før Aftenbladet i går fikk vite at 
Filmkraft nå har besluttet å en-
dre praksis i typen brev de sen-
der ut, sa Hans Eirik Voktor, en 
av Filmkrafts kritikere:

– Vis meg den finansierings-
organisasjonen for film der 
daglig leder kan skrive ut en 
LoC (Letter of Commitment) 
på 3 millioner kroner uten å ha 
styrets godkjenning. 

– Men Paulsen skrev i brevet 
et forbehold om at styret må 
godkjenne tildelingen?

– Det virker bare selvmotsi-
gende i et LoC å legge inn et 
forbehold om endelig godkjen-
nelse i styret. Saksbehandlin-
gen er om mulig enda mer skan-
daløs enn vedtaket.  Først bin-
der daglig leder opp styret ved 
å utstede en LoC på egenhånd, 
så behandler styret tildelingen 
uten at det ligger en innstilling 
med begrunnelse, manusvur-
dering eller plan for uttelling 
for regionens bransje. Eneste 
underlagsmateriale for vedta-
ket er fire ulike oppsett fra pro-
dusenten for hvorfor dette er et 
godt prosjekt. 

– Er det ikke formildende at 
styret 11. mai besluttet at bare 

halvparten av de 3 millionene 
skal tas fra 2012-budsjettet, og 
at Filmkraft nylig bestemte å 
skyve ytterligere 500.000 kro-
ner til neste år slik at Fondet i 
år bare bruker 1 million kroner 
på «Flukt»?

– Det er slett ikke formilden-
de. Jeg skjønner behovet for å 
reparere på skaden, men alle 
kan se at det er problematisk å 
bruke 3 millioner kroner på en 
produksjon uten rotfeste i regi-
onen, til og med uten at Film-
instituttet er inne med penger. 
Hvis styret ikke er i stand til å 
beklage sitt vedtak på annen 
måte enn å skyve investerin-
gen over flere år, mener de vel 
at vedtaket er ansvarlig utøvel-
se av regionens filmpolitikk. I 
så fall bør de vurdere sine stil-
linger, sier Voktor.

Endrer praksis
– Vi er ikke enig i Voktors vurde-

ringer, men nå kommer vi ham 
likevel i møte ved heretter å 
bruke LoI før styrevedtak, LoC 
etter. Men vi mener altså ikke 
at Sjur Paulsen har gått ut over 
sine fullmakter, sier Gramstad. 

Kristin AAlen
kristin.aalen@aftenbladet.no

Filmkraft-styret gjør endringer 
i praksisen etter hard kritikk

– Jeg synes Filmkrafts handle-
måte er skandaløs, sier Hans Eirik 
Voktor. 

Filmfinansiering� Søkelys på Filmkraft-Fondet

– Daglig leder har ikke gått ut 
over sine fullmakter, sier styre- 
leder Kristine Gramstad. 

hh– At Sjur Paulsen lovet bort 3 millioner kroner til filmen «Flukt» før styret i Filmkraft fattet  
vedtak om dette, er skandaløst, sier Hans Eirik Voktor. – Jeg er uenig, men nå 
kommer vi kritikerne i møte, svarer styreleder Kristine Gramstad. 

«Flukt»

hhActionfilmen ble spilt inn 
i Sirdal og Gloppedalsura  
i oktober. Den er laget av det  
Oslo-baserte produksjons- 
selskapet Fantefilm fiksjon  
som tidligere har hatt stor  
kommersiell suksess med de tre 
grøsserfilmene Fritt vilt 1-2-3.

uroen rundt  
Filmkraft

Aftenbladet skrev i oktober om 
filmaktører i Rogaland som er 
kritiske til hvordan Filmkraft 
utvikler seg. Brev og opprop er 
sendt til selskapets styre og  
eiere. Nå trykker vi en serie  
artikler om driften av selskapet.
I går sto 1. artikkel: Slik triller 
pengene inn og ut av Filmkraft. 
To av tre filmkraftkroner har fra 
2006-2011 blitt delt ut til film-
produksjoner.

oSlo

Boksuksess for Åge
Åge Aleksandersen-biografien 
topper salgslistene både nasjo-
nalt og lokalt, melder Forlaget 
Gyldendal. To uker etter lanse-
ring er den allerede trykket i tre 
opplag, i alt 17.000 eksempla-
rer. Boka er også nominert til 
Brageprisen i klassen for årets 
beste biografi. – Vi er kjempe-
fornøyde med uttellingen så 
langt og tror suksessen vil fort-
sette. Åge er det nærmeste vi 
kommer en statsmann i norsk 
rock, og han har en sterk histo-
rie å fortelle, sier redaksjonssjef 
Jan Swensson. (NTB) 
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Hold kodeleseren på en smarttelefon over koden, 
så havner du direkte på seksjonen.

Stavanger
I går sluttet manuskonsulent Kir-
sten Bonnén Rask i Filmkraft. Nå 
trekker også et av styremedlem-
mene seg. Sverre Pedersen er for-
bundsleder i Filmforbundet, fagfo-
reningen til norske filmarbeidere. 
Han har også vært styremedlem i 
Filmkraft Rogaland. I går fikk eier-
ne beskjed om at han gir seg med 
umiddelbar virkning. 

I et opprop signert en betydelig 
del av filmbransjen ble det uttrykt 
bekymring for hvordan Filmkraft 
drives. Måten selskapet behandlet 
dette på gjør at Pedersen ikke len-
ger vil være en del av Filmkraft.

– Når en betydelig del av bransjen 
uttrykker bekymring over hvordan 
selskapet fungerer og utvikler seg, 
mener jeg at selskapet må går i en 
konstruktiv dialog med kritikerne. 
Her skjedde det motsatte. Film-
kraft er til for bransjen. Det er hele 
poenget med selskapet. Jeg kan 
ikke være med på at Filmkraft blir 
herre og bransjen blir tjener. Det 
skulle være motsatt, sier Pedersen.

Han kaller Filmkrafts holdning 
til deler av filmbransjen «en ukul-
tur», og sier dette har bygget seg 
opp over tid. Håndteringen av opp-
ropet ble dråpen for Sverre Peder-
sen.

Taushet og tildekking
– Hadde styret og daglig leder om-
gående etter oppropet gått i dialog 
med bransjen ville det etter min 
vurdering vært grunnlag for raskt 
å få ryddet opp i motsetninger og 
eventuelle misforståelser. I stedet 
har dette blitt håndtert på en måte 
som har økt konfliktnivået. Kritik-
ken har blitt møtt med taushet, til-
dekking og til dels aggresjon, sier 
Pedersen.

Han mener oppropet stiller helt 

Trekker 
seg fra 
Filmkraft-
styret

Filmkraft  Manuskonsulent og styremedlem slutter

Hvem er 
hvem?

hhFilmkraft 
Rogaland er et 
aksjeselskap som 
eies av Rogaland 
fylkeskommune 
(50 prosent), Sta-
vanger kommune 
(35 prosent), Hau-
gesund kommune 
(10 prosent) og 
Randaberg kom-
mune (5 prosent).
hhFilmkraft forval-

ter eiernes midler 
til utvikling og 
produksjon av film, 
Tv produksjoner 
og spill i Rogaland. 
Målet er å legge til 
rette for en konti-
nuerlig virksomhet 
og økt verdiskap-
ning i Rogaland.
hhFilmforbundet, 

der Sverre Peder-
sen er leder, er en 
fagforening som 
ivaretar norske 
filmarbeideres 
interesser ovenfor 
produsentene, 
ivaretar opphavs-
rettslige spørsmål 
og så videre. Stavanger

Manuskonsulent Kirsten Bonnén 
Rask har fratrådt sin stilling i Film-
kraft. Styret ønsker ikke å si noe om 
bakgrunnen for dette.

– Jeg har bare en kommentar til dette, og 
det er at partene er enige om å avslutte 
arbeidsforholdet, sier statssekretær og 
styreleder i Filmkraft, Kristine Gramstad 
(Ap). Hun ønsker ikke å kommentere om 

avslutningen av arbeidsforholdet har noen 
bakgrunn i den siste tidens turbulens i sel-
skapet, men kan bekrefte at Bonnén Rask 
allerede har fratrådt sin stilling.

– Hvorfor skal hun ikke gå ut oppsigel-
sestiden? – Partene er enige om å avslutte 
arbeidsforholdet, sier Gramstad, og gjør 
det klart at hun ikke vil si mer om saken.

Aftenbladet lyktes ikke å komme i kon-
takt med Bonnén Rask eller Sjur Paulsen 
i Filmkraft.

Kirsten Bonnén Rask slutter i Filmkraft

legetime og relevante spørsmål om 
Filmkraft som styret og daglig le-
der burde imøtekommet. Respon-
sen fra Filmkraft har ifølge Peder-
sen til tider vært preget av påstan-
der og mistenkeliggjøring.

– Det er trist. Jeg har som styre-
medlem i Filmkraft, forbundsleder 
i Norsk filmforbund og som sam-
funnsborger en moralsk forpliktel-
se. Styret skal opptre forretnings-
messig og etisk skikkelig overfor 
den bransjen de er satt til å utvikle. 
Måten oppropet fra deler av bran-
sjen ble håndtert gjør at jeg ikke 
kan fortsette i styret uten å gå på 
akkord med mine etiske forpliktel-
ser.

Flere har krevd innsyn i Film-
kraft-dokumenter, med hjemmel i 
Offentlighetsloven, uten å få svar 
før etter flere uker. Da det etter lang 
tid ble gitt innsyn, oppdaget Peder-
sen at det var forhold som han som 
styremedlem ikke engang kjente 
til.

– Det mener jeg er svært alvorlig, 
sier han.

Pedersen anmoder eierne av 
Filmkraft om å finne en ny bran-
sjerepresentant. I tillegg vil han ha 
to ting gjort. I sitt oppsigelsesbrev 

til eierne, som er et offentlig doku-
ment, skriver Pedersen:
hh Jeg anmoder eierne på det ster-
keste til:
hh a) Omgående til å sørge for at en 
ny bransjerepresentant velges 
og tiltrer styret.
hh b) At det nå ikke foretas grep 
- les etableringen av Filmkraft 
Fond - uten at bransjen tas med 
i prosessen og at alt skjer under 
full åpenhet.
hh c) At eierne nå krever en grun-
dig ekstern evaluering av Film-
krafts 5 første år og at det på 
bakgrunn av denne prosessen 
treffes grep som sikrer at det 
ryddes opp på en måte som byg-
ger opp igjen tilliten mellom 
Filmkraft og den bransjen Film-
kraft er skapt for å tjene. 

Vil ikke lese brevet
Styreleder i Filmkraft er Arbeider-
partiets Kristine Gramstad. Leder-
vervet har hun hatt siden 2008. 
Hun har vært medlem av fylkestin-
get i Rogaland i tre perioder, hvor 
hun i den siste perioden (2007-
2011) var gruppeleder. Nå er hun 
statssekretær i Fiskeri- og kystde-
partementet. 

Gramstad er ikke veldigsnakke-
salig om kritikken mot Filmkraft.

– Jeg har forstått at et brev vil bli 
sendt, men styret har ikke sett bre-
vet. Derfor er det vanskelig å kom-
mentere hva som står der.

Aftenbladet ga Gramstad tilbud 
om å lese brevet, men det ønsket 
hun ikke, siden brevet var sendt til 
Filmkrafts eiere, og ikke til henne. 
– Det er helt naturlig at Pedersen 
trekker seg. Han sitter i en vanske-
lig dobbeltrolle som leder av Film-
forbundet og styremedlem i Film-
kraft. Det har vi diskutert flere gan-
ger. Det jeg kan si er at Pedersen 
ikke har ytret noe kritikk til måten 
styret har behandlet oppropene på 
i styremøtene. Ei heller har han tatt 
initiativ til å behandle saken på en 
annen måte. Derfor er jeg også litt 
overrasket.

– Tidligere denne uken skrev 
Bjarte Mørner Tveit og Torstein 
Grude i Piraya Film en kronikk i Af-
tenbladet der Filmkraft fikk krass 
kritikk. Hva er din kommentar til 
den? – Det eneste jeg vil si om den 
saken er at vi ikke har samme opp-
fatning, sier Gramstad.

Leif Tore Lindø

hhStyremedlem Sverre Pedersen  
trekker seg fra Filmkraft. Han ber om 
en ekstern evaluering av selskapet, 
og at etableringen av et nytt filmfond 
foreløpig legges på is.

Sverre Pedersen slutter umiddelbart som styremedlem i Filmkraft Rogaland. Han mener selskapet har tatt feil retning og ikke 
behandler filmbransjen på en god måte. Foto:  
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Stavanger
Den erfarne produsenten fra Sta-
vanger flyttet for lenge siden til 
Oslo, men de siste årene har han 
returnert med stadig nye spille-
filmprosjekter til sin gamle hjemby.

– De argeste kritikerne er  lei av 
at selskap som Motlys kommer hit 
med  egen  stab,  filmer  en  tid,  får 
penger av Filmkraft og drar igjen, 
angivelig  uten  å  legge  noe  etter 
seg. Hva sier du?

– Jeg har lest oppropet og synes 
det er ensidig negativt. Når vi kom-
mer hit stadig på ny og lager film, 
kan vi først ha kontakt med en ma-
nusforfatter, som Tore Renberg i 
forbindelse med Stian Kristiansens 
filmer. Som A-fotograf, med ansvar 
for den kunstneriske fotograferin-
gen, har vi brukt Trond Tønder. På 
skuespillersiden benytter vi stadig 
Kristoffer Joner, eller Rolf Kristian 
Larsen som har endt på Teaterhøg-

Film Osloprodusent 

– For negativt 
søkelys på 
Filmkraft,  
synes Motlys

– Nei, vi stikker ikke av med 
alle pengene Filmkraft har 
investert i våre filmer, sier 
Sigve Endresen. Bare i år vil 
han sende tilbake 700.000 
kroner til filmfondet  
i Rogaland . Foto: Anders minge  

Saken

Et 40-tall 
filmaktører 
har sendt et 
opprop med 
kritiske  
spørsmål til 
Filmkraft  
Rogalands 
eiere og styre.

skolen. John Erik Kaada har laget 
musikk til minst halvparten av fil-
mene våre, sier Endresen.

Han har lagt merke til at kritiker-
ne hevder at 50 prosent av midlene 
i Filmkraft går til administrasjon og 
sier: – Det kan ikke være mer enn 
25-30 prosent. Man kan jo ikke på-
stå at Kirsten Rask som gir kurs i 
manusskriving og bruker mye tid 
på manushjelp, eller Øyvind Hollo-
Klausen som gir location-hjelp, er 
administrasjon. Det de driver med, 
er bransjeutvikling.

Pedersgata-kontor
Gunnhild Oddsen skal arbeide på 
Motlys-kontoret i Pedersgata med 
for- og etterarbeid i forbindelse 
med filming.

– Hun har jobbet med kamera og 
produksjonsledelse på flere av våre 
prosjekter. Ved hennes hjelp vil vi 
bygge opp kompetanse i flere fag, 

som å stille kamera skarpt (fokus-
pulling) og holde mikrofonen riktig 
(boome lyd).

– Hvilke betingelser stiller daglig 
leder i Filmkraft, Sjur Paulsen?

– Litt flytende. Han ser på hvilke 
stabsfolk vi henter her fra distrik-
tet, og hva vi legger igjen.

– Ja, hva da?
– En film koster 15-20 millioner 

kroner å lage. Fra Filmkraft får vi 
fra 0,5 til 1,5 million kroner, altså 
5-10 prosent av totalbudsjettet. Re-
sten får vi fra nasjonale og nordiske 
finansieringsordninger. Men netto 
bringer vi penger til Rogaland ved 
å filme her og skape arbeidsplasser.

Snart håper Motlys å komme i 
gang med Stian Kristiansens tred-
je spillefilm, «Kyss meg». Den vil 
nærmest 100 prosent bli laget av 
stavangerfolk. 

– Men først må vi få svar fra 
Norsk Filminstitutt som i hoved-
sak bestemmer hvilke filmer som 
skal lages i Norge.

Betaler tilbake
– Kritikerne spør om Filmkraft bør 
investere i film via Fondet, ikke bare 

tildele midler fra Senteret. Hva sier 
du?

– Å investere gjennom Fondet 
har man gjort lenge i våre filmer. 
Går de bra, betaler vi tilbake.

– Et eksempel?
– I år vil Filmkraft få tilbake 

700.000 kroner som avkastning 
på «Jeg reiser alene» (500.000 
kroner investert) og «Få meg på, 
for faen» (1 million kroner), altså 
nesten halvparten av pengene. Mer 
kan komme senere fra videosalg og 
annet. Går en film enda bedre, får 
Filmkraft igjen alt. Avtalene om av-
kastning er litt mer gunstige enn 
om vi hadde satset på privatkapital.

– Ja, for dere gjør dette for å tje-
ne?

– Jo, men også av idealisme. Per-
sonlig vil jeg gjerne gi noe tilbake 
til hjembyen min. Om det går dår-
lig for Viking, så har iallfall hele lan-
det fått med seg at stavangerfilme-
ne er kule. Det har skjedd mye tak-
ket være Filmkraft som er landets 
beste regionale filmfond. 

Kristin AAlen
kristin.aalen@aftenbladet.no

hh– Det er bra med debatt rundt Filmkraft, men nå er det kommet litt 
ut av proporsjoner, sier regissør og produsent Sigve Endresen.  
Han lover at Motlys-kontoret i Stavanger skal bli mer enn en postkasse.

litteraturuka Åpner i kveld

Sakprosaistene inntar Sting
Stavanger
litteraturuka åpner feiringen 
av sitt 25-årsjubileum med  
å gi mikrofonen til folk som har 
skrevet sakprosa det siste året. 

SV-historie, ukeblad som folkele-
sing, møter med innflytelsesrike 
nordmenn står på programmet når 
Litteraturuka åpner dørene i kveld. 

Agnes Ravatn har i boka «Fol-
kelesnad» skrevet om interiørbla-
der, treningsblader, pornoblader 
med mer. Tekstene er opprinnelig 
publisert som føljetong i ukeavisa 
Dag og Tid. Ravatn stiller spørsmå-
let: «Kva seier desse blada om vårt 
folk og vårt land?»

I boka «Nærgåande skisser» 
minnes tidligere NRK-medarbei-
der Erling Lægreid møter med dik-
tere, politikere og mediefolk som 
har preget vår tid, blant dem Olav 
H. Hauge, Jens Bjørneboe, Agnar 
Mykle, Halldis Moren Vesaas, Ei-
nar Gerhardsen, Marie Takvam, 
Mosse Jørgensen, Per Aabel, Erik 
Bye og Einar Førde.

Frank Rossavik har skrevet SVs 
historie, «Fra Kings Bay til kon-
gens bord». Tidligere NRK-korre-
spondent Marit Christensen fortel-
ler sin egen historie i «Liv i bilder». 
NRK-medarbeider Tomm Kristian-
sen skildrer Cape Town i en ny bok 
mens Terje Tvedt har et miljøper-
spektiv fra fire kontinenter i «Vann. 
Reiser i vannets fortid og fremtid».

Kristin AAlen
kristin.aalen@aftenbladet.no

Agnes Ra-
vatn leser 
på Sting i 
kveld fra sin 
essaysam-
ling «Folke-
lesnad». 

Frank 
Rossavik 
har skrevet 
SVs historie: 
«Fra Kings 
Bay til kon-
gens bord».

Erling  
Lægreid 
minnes 
møter med 
viktige 
 personer. 

ungdommens musikkmesterskap

Prisdryss til unge musikere
Stavanger
unge rogalandsmusikere  
går videre til finale i Oslo.

Flere unge musikktalenter fra Ro-
galand vant lørdag førstepriser i 
Ungdommens musikkmesterskap 
(NMM). Her er 1. prisvinnerne 
som får delta i den landsomfat-
tende finalen i Oslo siste helg i no-
vember:  
1. Cindy To, klaver solo. 
2. Klaverduoen CiMa med Cindy 
To og Maria Bue Kessel. (Duoen 
gikk også til finalen til Trondheim 
i Ungdommens kulturmønstring 
i vår.) 
3. Andreas Digranes Lamo, fløyte 

Alle tre er med i det nasjonale 
talentutviklingsprogrammet Unge 
musikere som administreres av 
UiS, Institutt for musikk og dans. 
4. Espen Behrens, trompet.  
5) Erik Truong Truc, klaver solo.

Begge er med i Kulturskolenes 
talentutviklingsprogram «Lør-
dagsskolen».

Kristin AAlen

Andreas Digranes Lamo  
går til landsfinalen med  
sitt fløytespill. 

Maria Bue Kessel får  
konkurrere i klaverduo  
med Cindy To. 

Cindy To får spille 
klaver i Oslo.
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Fem nydelige fortellinger
fra forfatteren bak
bestselgerne Øya og
Hjemkomsten.

NY NOVELLESAMLING
FRA VICTORIA HISLOP!

Victoria Hislop
En aften på Kreta
Oversatt av Toril Storø og Lene Stokseth

Kr179,-

VG

www.schibstedbok.no

Filmkraft � Ny daglig leder

– Gledelig at folk har reist seg  
opp og mener noe om Filmkraft
hhJarle Bjørknes (46) tiltrer stillingen som daglig leder i Filmkraft Rogaland AS fra 1. januar 2012.

stavanger
Det blir ingen anonym rol-
le Bjørknes nå har tatt på seg. 
Den siste tiden har det virke-
lig stormet rundt avtroppen-
de Filmkraft-leder Sjur Paul-
sen. I oktober meldte Aftenbla-
det at 42 sentrale filmaktører i 
Rogaland hadde skrevet under 
på et opprop som stilte kritis-
ke spørsmål til hvordan filmut-
viklingsselskapet var blitt drif-
tet. Filmkrafts fem initiativta-
kere har stilt seg bak og frontet 
bransjens frustrasjonsmelding 
– og senest i går hadde Bjarte 
Mørner Tveit og Torstein Gru-
de i Piraya Film en kritisk kro-
nikk på trykk i Aftenbladet hvor 
de blant annet beskylder Film-
krafts ledelse for å drive med 
løgn og hemmelighetskrem-
merier. 

Gode �argumenter
Jarle Bjørknes ønsker imidler-
tid ikke å kommentere den på-
gående debatten på nåværende 
tidspunkt.

– Jeg har ikke vært en del av 
dette, men som tilskuer ser 
jeg at det er mye engasjement, 
energi og vilje som skal ut, sier 
han til Aftenbladet.

– Du vil ikke si hvem du er 
mest enig med? 

– Jeg synes det er veldig gode 
argumenter fra begge sider – 
om det er to sider, da. Det jeg 
har problem med å se, er hva de 
enkelte kritikerne vil. Hvis re-
gjeringen legger fram et bud-
sjett, så kommer opposisjonen 
med et nytt forslag, de sier ikke 
bare at budsjettet var dritt, sva-
rer 46-åringen og legger til:

– Men det er gledelig å se at 
folk har reist seg opp og mener 
noe om Filmkraft. Jeg tror alle 
har en positiv agenda i bunn.

– �lyttende �leder
Jarle Bjørknes (46) er utdannet 
innen kommunikasjon og film-
produksjon. Siden 2003 har 
han arbeidet som produsent 
for Incitus, som han også var 
med på å grunnlegge. Bjørknes 
har bred erfaring fra lederposi-
sjoner i nordisk næringsliv som 
for eksempel Atea, WM-data og 
Merkantildata.

– Hva slags type leder er du?
– Jeg er veldig resultatorien-

tert. Jeg er lyttende. Jeg tror jeg 
har lett for å skape en tillitssfæ-
re rundt meg, eller i hvert fall 
bidra til at sfæren oppstår. Og 

så er jeg opptatt av å sette kort-
siktige mål som er realistiske å 
gjennomføre.

– I hvilken retning vil du ta 
Filmkraft?

– Jeg synes det har skjedd 
mye positivt i Rogaland de sis-
te årene. Både på manussiden 
og selve filmproduktet har vi 
tatt sjumilssteg. Det er litt tidlig 
å gå ut med en programerklæ-
ring nå, jeg må først sette meg 
ned og forstå hva som foregår 
i Filmkraft i dag og hvilke krav 
som legges i de pengene vi for-
midler. Jeg kommer til å lytte til 
hva bransjen og eierne har å si. 
Filmkraft spiller en viktig rolle i 
dag – og den rollen kan bare bli 
viktigere. 

Styreleder Kristine Gram-
stad skriver i en pressemelding 
at styret mener Bjørknes er rett 
mann til å være med og  videre-
utvikle Filmkraft Rogaland som 
instrument for en enda sterkere 
filmbransje i Rogaland.

– I Jarle får Filmkraft en dag-
lig leder som har visjoner for 
filmbransjen i Rogaland og som 
i tillegg har med seg den jærske 
arbeidsånden, uttaler hun.

Det lyktes ikke Aftenbladet å 
komme i kontakt med daglig le-

der Sjur Paulsen eller styreleder 
Kristine Gramstad for et mot-
svar til kritikken av Filmkraft i 
gårsdagens kronikk.

Rolf fRøyland
rolf.froyland@aftenbladet.no

Filmkraft �rogaland

hhHva:  
Et regionalt filmutviklingsselskap 
med hovedsete i Stavanger som ble 
etablert i 2006.
hhAksjeselskap: 

Eies av Rogaland fylkeskommune 
(50%), Stavanger kommune (35%), 
Haugesund kommune (10%) og Ran-
daberg kommune (5%).
hhMål: 

Øke antall innspillinger (film-/tv-
serier) i Rogaland. Øke antall lokale 
historier produsert i Rogaland. Utvi-
kle film som næring.
hhOmorganisering:  

Selskapet har opprettet et eget 
filmfond som skal henvende seg 
mot kommersielle aktører og ledes 
av avtroppende Filmkraft-leder Sjur 
Paulsen. Jarle Bjørknes.
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lOs angeles

Død hest stoppet  
suksesserie
HBOs nye suksesserie «Luck» fra 
veddeløpsmiljøet, med Dustin Hoff-
man og Nick Nolte i store roller, blir 
nå droppet. 

Årsaken er at en hest døde i forbin-
delse med innspillingen av sesong to. 

I en pressemelding skriver HBO 
at all videre produksjon nå er stop-
pet, selv om de føler det «hjerteskjæ-
rende». Beslutningen ble tatt bare én 
dag etter at innspillingen ble satt på 
vent mens hendelsen ble etterforsket.

– Vi opprettholdt de beste sikker-
hetsstandardene mulig, men ulykker 
kan skje. Det er umulig å garantere at 
det ikke vil skje i fremtiden. Derfor 
har vi kommet frem til denne vanske-
lige beslutningen, heter det videre.

Da første sesong ble spilt inn i 2010 
og 2011, måtte to hester avlives.

Nick Nolte i en scene fra «Luck».

vIndafJOrd

Sundfør, LidoLido  
og Høyem til Rootsen
Susanne Sundfør, Sivert Høyem og 
LidoLido er klare for Vikedal Roots 
Music Festival. Alle blir å se i hoved-
teltet på lørdag 14. juli. Fra før er det 
kjent at Jonas Alaska, Stein Torleif 
Bjella, Tønes og årets «Urørt»-vin-
ner, Mikhael Paskalev, skal spille på 
festivalen, som arrangeres 12. til 15. 
juli. – Vi er veldig fornøyde med å kun-
ne presentere tre av landets største og 
mest aktuelle artister på samme sce-
ne samme kveld. At to av dem er loka-
le gjør det enda mer stas, uttaler boo-
kingsjef Helge Bro Matland.

lOs angeles

Ny Streisand-musikal
Barbra Streisand skal spille i filmver-
sjonen av den klassiske musikalen 
«Gypsy».

«The Wrap» melder at hun skal fyl-
le rollen som den dominerende mo-
ren Momma Rose. 

Streisand skal også produsere fil-
men, sammen med Joel Silver. Hvem 
som blir regissør er foreløpig ikke 
kjent. Dette blir Streisands første mu-
sikal siden «Yentl» i 1983. (NTB)

Atmosfærisk  
samtidsmusikk
Det nye albumet «Zvezdocha in Or-
bit» byr blant annet på lyden av en 
hund ufrivillig slynget ut i verdens-
rommet.

Cellist Ernst Simon Glaser har in-
vitert Forsvarets Musikkorps Vest-
landet og deres nye sjefdirigent Peter 
Szilvay med på konserter for cello og 
korps, noe som har resultert i CD-en 
«Zvezdochka in Orbit». 

Lyd
Dagens

stavanger
«Det gjelder å ikke trø feil», ut-
talte saksbehandler Jon Inge 
Zazzera til Aftenbladet i januar. 

Han jobber hos Filmkrafts 
største eier, Rogaland fylkes-
kommune, og sa at bransjen var 
representert med to personer i 
en gruppe som sammen med 
de fire eierne skulle godkjenne 
spørreundersøkelsen.

Klipper Gary Cramer samt 
Torstein Grude eller Bjar-
te Mørner Tveit fra Piraya ble 
nevnt som aktuelle bransjefolk.

Nå har Zazzera gått tilbake 
på det han sa til Aftenbladet. I 
et brev til Mørner Tveit (16. fe-
bruar) skriver han «at jeg ikke 
har gitt uttrykk for at deltaker-
ne av bransjen skal godkjenne 
opplegget før en går videre i 
prosessen.»

Nå er spørreskjemaet sendt 
ut med et slikt innhold at Pi-
raya-fokene kaster kortene: «Vi 
er slett ikke interessert i å være 
et bransjealibi uten reell mulig-
het for medbestemmelse og øn-
sker på ingen måte å være asso-
siert med denne undersøkeles-
en slik den fremstår nå», skrev 
de til Zazzera sist onsdag.

Evaluering av Filmkraft
Sist oktober ble filmbransjen i 
Rogaland lovet en evaluering av 
hvordan Filmkraft har fungert 
siden oppstarten i 2006. Men 

Film Filmkraft Rogaland

Piraya tar avstand fra 
Filmkraft-evaluering
hh«Vi vil lage en skikkelig gjennomarbeidet evaluering», sa Rogaland fylkeskommune 

i januar. Nå kaller Piraya undersøkelsen et bestillingsverk de tar avstand fra.

det varte og rakk før spørsmå-
lene ble sendt ut av konsulent-
selskapet Ipax. Filmkrafts le-
delse ville først fange inn vik-
tige innspill under dialogmøtet 
i desember (etter sterk kritikk 
fra lokale filmfolk i løpet av høs-
ten). 

Grude og Mørner Tveit i Pi-
raya mener at man er blitt fore-
speilet «en uavhengig grans-
kning». 

«Denne skal inneholde en 
skikkelig gjennomgang av 
Filmkraft Rogaland slik at alle 
svarene kommer på bordet. 
Det var dette vi trodde vi skulle 
være med på å utforme», skrev 
de til Zazzera 14. februar. 

Da foreslo de flere temaer 
som Ipax-undersøkelsen burde 
ta opp, deriblant en måling av i 
hvilken grad Filmkraft har ført 
til en profesjonalisering av den 
lokale filmbransjen, om nye ar-
beidsplasser er skapt, om antall 
produksjoner har økt og hvilke 
ringvirkninger de har hatt for 
regionen.  

Ikke granskning
I sitt skriftlige svar (16. febru-
ar) til Mørner Tveit understre-
ker Zazzera at «det er en sta-
tistikkundersøkelse som er be-
stilt og som referansegruppen 
gir innspill til, og ikke en grans-
kning slik jeg oppfatter at dere 
primært ønsker.»

Men spørreskjemaet som nå 
er sendt ut, har fått begeret til å 
renne over hos Piraya. 

Onsdag skrev de: «For film-
skaperne i regionen er det selv-
sagt helt uviktig hvilken bestil-
ling som opprinnelig er gått fra 
Filmkraft til Ipax. Undersøkel-
sen må gripe fatt i de reelle pro-
blemene og sørge for at vi alle 
får en bedre forståelse av virke-
ligheten.»

Mørner Tveit og Grude hev-
der nå at flere i bransjen «har 
sagt rett ut at det ser ut som et 
rent bestillingsverk fra Film-
kraft som sikrer at ingenting av 
det kritikkverdige blir belyst.»

Fylkeskultursjef John Gun-
nar Johnsen har dette å si til 
kritikken: 

– Bjarte Mørner Tveit har 
misforstått. Spørreskjemaet er 
bare del 1 i vår evaluering, sendt 
ut til 280 personer og virksom-
heter. Men vi er virkelig opptatt 
av å få inn informasjon fra bru-
kerne av Filmkraft. Derfor skal 
et representativt utvalg fra film-
bransjen dybdeintervjues i en 
kvalitativ undersøkelse i del 2. 
Gary Cramer, som også har sit-
tet i referansegruppen på vegne 
av bransjen, har stilt seg positiv 
til denne måten å gjøre det på. 

Kristin AAlen
kristin.aalen@aftenbladet.no

Torstein Grude  
i Piraya vil ikke 
være bransjealibi 
for evalueringen  
av Filmkraft.  

Bjarte Mørner Tveit 
i Piraya vil ikke 
være bransjealibi 
for evalueringen  
av Filmkraft.  

Vignett

Knausgård: «Absurd» med engelsk
lOndOn
– Det er absurd å bli utgitt 
på engelsk, sier Karl Ove 
Knausgård (43), som  
fortsetter «Min kamp»  
ute i verden.

Torsdag ble Knausgårds kri-
tikerroste, skandaleombruste 
verk introdusert i Storbritannia 
– som en prolog til vårens USA-
lansering. 

Som eneste norske medium 
var NTB til stede under slippfes-
ten hans i London.

– Det er absurd å bli utgitt på 
engelsk, sier han.

– Jeg skildret små, dumme 
ting i livet mitt. I begynnelsen 
var jeg flau over å vise dem til re-
daktøren min, fortsetter en yd-
myk Knausgård, som har vun-
net det meste av litterære priser 
hjemme med sin seks bind ster-

ke historie. Han berømmer over-
setter Don Bartlett for innsatsen 
med det første. Tittel er «A De-
ath in the Family».

– Denne boka er ikke skrevet 
av meg. Den er skrevet av meg 
sammen med Don.

15 land
Den originale «Min kamp» har 
passert 450.000 i opplag, ifølge 
Forlaget Oktober. Rettighetene 
er solgt til 15 land. 

I England er utgivelsen ved 
Random House-gruppas Harvill 
Secker, hvor blant andre Jo Nes-
bø inngår i stallen.

The Independent-anmelde-
ren Anna Paterson tror Knaus-
gård vil slå an i et marked be-
geistret for «misery memoirs».

– Fortellingen hans kan bli en 
suksess i kraft av den bekjen-
nende stilen alene, sier hun.

– Avsløringene hans om seg 
selv og familien er rå og hem-
ningsløse nok til å treffe bredt, 
og til å skape bølger av sinne så 
vel som sympati, spår Paterson. 

Biografidebatt
Øyriket er ikke ukjent med dis-
kusjonen om hvor langt selvbio-
grafien kan og bør gå. 

Mens Rachel Cusk nylig do-
kumenterte skilsmissen sin i 
«Aftermath», framstilte Julie 
Myerson sin sønns narkotika-
misbruk i «The Lost Child». 
Begge deler trigget debatt.

En forskjell er at disse to ble 
markedsført som «non-ficti-
on». Paul Binding fra The Ti-
mes Literary Supplement er 
uansett forsiktig med å plassere 
Knausgård i samme selskap. 

 
ntB

”Avsløringene 
hans om  
seg selv og  
familien er rå 
og hemnings- 
løse nok til  
å treffe bredt.”
Anna Paterson,  
The Independent anmelder 

Tirsdag 17. april 2012 RA22

Kristoffer Joner skal pro-
dusere ny dokumentar som 
et steg på veien mot legal 
heroin- og metadonbehand-
ling i Norge. 
Dokumentaren er kalt «Norsk i 
Danmark» og handler om Hege 
som er narkoman. Hege reiser 
til Danmark for å komme inn på 
heroinassistert behandling.

Kristoffer Joner, som produse-
rer fi lmen sammen med Fred-

rik Jankowsky, har mottatt 
100.000 kroner i støtte til pro-
sjektet fra Filmkraft. 

– Vi ser at man må stikke til 
Danmark for å få den hjelpen en 
trenger. I Danmark har de nem-
lig begynt med heroin- og meta-
donbehandling, og det er på tide 
at Norge får øynene opp, sier Jo-
ner til RA.

Den anerkjente skuespilleren 
tror ikke fi lmen blir avgjørende, 
men håper den vil påvirke.

– Jeg tror ikke dette prosjektet 
vil forandre alt, men det er for-
håpentligvis et steg i riktig ret-
ning, sier han. 

Joner håper fl ere vil sette seg 
inn i problematikken.

– Det er så mange myter og for-
dommer i samfunnet vårt. Folk 
må sette seg skikkelig inn i det, og 
oppsøke mer kunnskap, sier han.  

Filmen er allerede innspilt, 
men lanseringsdato er ennå 
ikke klar. 

100.000 kroner til heroinfilm

FIKK STØTTE: Kristoffer Joner er produsent for dokumentarfilmen «Norsk i 
Danmark». Filmen fikk 100.000 kroner i støtte fra Filmkraft i går. 

KANNIK: Fem av 
Piraya Films syv søk-
nader til Filmkraft ble 
blankt avslått uten å 
bli vurdert. – Skam-
melig og uprofesjo-
nelt, sier produsent 
Torstein Grude. 

Gårsdagens tildeling av midler 
fra Filmkraft ble utelukkende 
en stor skuffelse for produsent 
Torstein Grude i Piraya Film. 

Det lokale dokumentarsel-
skapet ble strøket fra listen 
med et pennestrøk, og frykter 
dramatiske konsekvenser. 

Daglig leder Jarle Bjørknes i 
Filmkraft besluttet nemlig å 
kutte alle samproduksjoner, 
det vil si fi lmer med utenlandsk 
hovedprodusent, fra listen. Av 
de seks søknadene som ut-
gikk, sto Piraya bak fem av 
dem. 

– Fem av våre prosjekter blir 
rått avvist fordi nye kriterier 
er innført midt i en søknads-
runde. Det er en prinsipiell 
uklok avgjørelse av Filmkraft, 
sier Grude til RA. 

– Straffes for proft nivå
Grude beskriver situasjonen 
som «svært alvorlig», og 
medgir at han hadde regnet 
med å få støtte til prosjekte-
ne. 

– Vi opplever det som uryddig 
saksbehandling, og det er dra-
matisk for oss ikke å ha noen 
form for forutsigbarhet hos 
fi lmsenteret vi sogner til, sier 
Grude.

Dokumentarfilmselskapet 
mottok 100.000 kroner i støtte 

til «Gulabi gang» og 500.000 
kroner i støtte til «Vreng», som 
begge er norskproduserte. Pi-
raya Film søkte om 1.787.000 
kroner i støtte av totalbudsjett 
på 53.497.000 kroner. De satt 
dermed igjen med 1,1 prosent 
støtte av sitt budsjett.

– Våre produksjoner er på 
øverste hylle i internasjonal 
sammenheng. De bidrar til en 
betydelig profesjonalisering 
og sysselsetting her i regio-
nen. At dette viktige arbeidet 
ikke får lov til å konkurrere 
om midler er skammelig og 
uprofesjonelt. For meg signa-
liserer Filmkraft at de ønsker 
å hindre oss som driver på et 
profesjonelt nivå og jobber in-
ternasjonalt, sier den prisbe-
lønte produsenten. 

– Det er oppsiktsvekkende 
og enormt skuffende. Jeg vet 
ikke hvordan veien videre 
blir, sier Grude. 

– Forberedt på kritikk 
Jarle Bjørknes i Filmkraft var 
forberedt på kritikken fra Pi-
raya Film. Han valgte ikke å gi 
støtte til samproduksjoner 
denne tildelingsrunden, men 
påpeker at dette ikke er en 
praksisendring.

– Samproduksjonskuttet er 
kun en prioritering som er 
gjort i denne konkrete søk-
nadsrunden, Vi har fl ere gode 
prosjekter enn vi har penger. 
Ett sted måtte vi kutte. Jeg 
merker meg at det ønskes en 
debatt om det, og den er jeg klar 
til å ta når tiden er moden, sier 
Bjørknes, som startet i Film-
kraft i januar. 

Filmkraft-sjefen vektlegger 
også at Piraya Film er den stør-
ste bidragsyteren.

Grude ser rødt på begrunnel-
sen. 

– Ingen kan hevde at å stenge 
samproduksjoner ute fra kon-
kurransen er med på å styrke 
den lokale fi lmbransjen og at 
det er i tråd med de øvrige mål-
settingene til Filmkraft. Her er 
det full skjæring mellom visjon 
og praksis, sier han. 

UPROFESJONELT: Torstein Grude er overrasket og sjokkert over Filmkrafts plutselige endring i søknadskriterier. Endringen medførte at    

Piraya raser mot 
Totalt 35 mottakere fikk støtte fra 
Filmkraft. Her er de største forde-
lingene: 

■ Motlys fikk 200.000 kroner til 
langfilmen «Kyss meg for faen i 
helvete».

■ Chezville AS fikk 200.000 kro-

ner til langfilmen «Eventyr for 
damer».

■ TVP Mediasenter AS fikk 
300.000 kroner til dokumentaren 
«Rolling Foss», om TV 2-reporte-
ren Torgeir Foss. 

■ Phantomfilm fikk 375.000 kro-

ner til kortfilmen «Naken».
■ Genesis film fikk 250.000 kro-

ner til kortfilmen om mobbing «Et 
rom uten utsikt». 

■ Filmavdelingen AS fikk 90.000 
kroner til dokumentaren 
«Frontkjempere». 

Disse fikk også støtte fra Filmkraft-potten

Jarle Bjørknes i Filmkraft Rogaland.

Puls

Mona M. Byrkjedal
mmb@rogalandsavis.no

Tekst:

Foto:

Kjetil Grøtte
kgr@rogalandsavis.no

Fem av våre 
prosjekter blir 

rått avvist fordi nye 
kriterier er innført 
midt i en søknads-
runde. Uklokt!

Torstein Grude i Piraya Film

’’
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FARGEGATE: Tom Kjørsvik og Craig Flannagan i «Fargegaten». Foto: Kjetil Grøtte.

Tekst: Ole S. Nerheim 

«Fargegaten» i Øvre 
Holmegate har fått hele 
fem siders reportasje i det 
spanske magasinet Ling.
Dette er et magasin som det 
spanske fl yselskapet Vueling 
står bak.

Craig Flannagan, som er kon-
sulent for «Fargegaten», synes 
det er fantastisk kjekt at denne 
lille gaten i Stavanger får slik 
oppmerksomhet.

– Klar det er kjempekjekt at 
denne lille fargeklatten i Sta-
vanger får internasjonal opp-
merksomhet. I dette magasinet 
står det om Madrid, Venezia og 
fem sider om en veistubb i Øvre 
Holmegate, sier Flannagan.

Han ble selv oppringt av jour-
nalisten i det spanske magasi-
net.

– Journalisten presenterte 
seg som Enrique Alpanes og vi 
snakket en god stund på telefon 
om forskjellige ting, blant an-

net min utsmykning av fl yplas-
sen på Sola, men det var «Far-
gegaten» han til slutt falt 
pladask for, sier Flannagan.

Han synes det er interessant 
at et internasjonalt magasin på 
denne måten selv tar initiativ 
til å skrive om en veistubb i 
Stavanger. 

– Dette er jo noe av det vi øn-
sker med Stavanger, det å profi -
lere oss internasjonalt, bli sett 
fra utsiden, sier Flannagan.

Når det gjelder «Fargegaten» 
så gikk Flannagan og pioner 
for prosjektet Tom Kjørsvik ut 
i Rogalands Avis i desember og 
fortalte at de var bekymret 
over fargeanarki i gaten. Det at 
enkelte tok seg til rette med 
egne farger etter eget godtbe-
fi nnende.

– Dessverre så er det fortsatt 
en del anarki i gaten, noe jeg 
ikke fortalte journalisten. Men 
jeg håper at vi på sikt kan klare 
å få kontroll med fargene i 
«Fargegaten», sier Flannagan.

one@rogalandsavis.no 

«Fargegaten» i 
spansk magasin

 MAGASIN: Det internasjonale magasinet Ling med reportasje fra «Fargegaten». 

   fem av hans prosjekter ble strøket av listen, uten å engang bli vurdert. 

støttekutt

NY SERIE: Roman- og manusforfatter 
Tore Renberg skal bidra i ny TV-serie av 
Motlys. Foto: Erik Holsvik

Motlys skal produsere ny 
TV-serie basert på tekst 
av suksessforfatter Tore 
Renberg.
Det kom fram av Filmkrafts 
tildelingsrunde i går.
TV-dramaet har fått 100.000 
kroner i støtte, og har et total-
budsjett på 250.000 kroner.

– Et spenstig prosjekt levert 
av tunge aktører som vil noe 
substansielt. Veien fram er 

lang, men fruktene er potensi-
elt så store at her er det lett å 
bidra litt for å gi prosjektet et 
visst momentum. Universet og 
karakterene er spennende. I 
det hele tatt – her er det lett å la 
seg fascinere, skriver Film-
kraft i sin kunstneriske vurde-
ring av prosjektet. 

Tittelen på prosjektet er ano-
nymisert, og daglig leder i Film-
kraft, Jarle Bjørknes, kunne 
ikke spe på med detaljer.

TV-serie av Renberg

Jan Høiland er i Stavanger hvor 
han skal ha åtte konserter, blant 
annet rundt om på forskjellige 
sykehjem. Han jobber også i stu-
dio for å gjøre ferdig jazzplaten 
han spilte inn på Jazzarkivet. 73-
åringen kan også bekrefte at han 
nå har fått seg en yngre kjæreste. 

Høiland i farta

Jan Høiland  Fidibus

Fidibus spiller i Stavanger 
BluesClub, Ovenpaa i kveld.

Dette bandet ble startet opp av 
elever ved Tastaveden skole i 
1969. 

Inntil 2004 var Fidibus et band 
med høyst sporadiske opptrede-
ner, med rundt ti års mellomrom 

mellom hver opptreden.
Men fra 2004 har dette bandet 

holdt sammen permanent og 
utgjør nå et veletablert band.

Fidibus er kjent for å spille små-
rufsete retro- og fengende 
jazzrock, funk, blues og smekten-
de soul.

Fidibus spiller i dag Ovenpaa
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