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Piraya Film viste nok en gang at de,
i tillegg til å utvikle spennende prosjekter 
selv, har en egen teft for å finne sterke, 
internasjonale samarbeidspartnere. I 2018 
utmerket to av deres samproduksjoner 
seg - Forever Pure, som vant Emmy-
prisen i klassen Outstanding Politics & 
Government Documentary, og Angels 
are made of Light, som blant annet 
deltok på IDFA, Toronto Interntational 
Filmfestival og Istanbul Film Festival. 
Produksjonsselskapet Filmhimmelen 
skapte høstens kanskje mest omtalte 
tv-serie, både i aviser og rundt lunsjbord 
i landet, med sin True-Crime Hvem 
drepte Birgitte? Serien ble sendt på TV2 
og hadde et snitt på 600 000 seere. 
Screen Story laget den prisvinnende 
dokumentarserien Overleverne sammen 
med NRK. I mars var det festpremiere på 
langfilmen Now it’ Dark med Stavangers 
ordfører til stede. Filmen er produsert 
av Chezville og innspilt i Stavanger med 
lokale filmarbeidere og skuespillere. 
Tre kortfilmer for barn fra Rogaland, 
Hvalagapet, Sykkelfugl og Valpen ble 
alle tatt ut til en rekke prestisjetunge 
internasjonale filmfestivaler, deriblant 
Chicago International Film Festival, 
Berlin International Film festival og 
Barnefilmfestivalen i Kristiansand.
I Rogaland lages det også god skrekkfilm. 
Langfilmen VampyrVidar fortsatte reisen 
rundt på festivaler i 2018, og skrekk-
kortfilmen Rosalina ble blant annet tatt ut 
til den prestisjetunge Fantastic Fest i Austin. 

I 2018 ga Filmkraft 54 tilskudd til film, 
fordelt på 38 tilskudd til utvikling,
15 tilskudd til produksjon og 1 tilskudd 
til lansering av film. I tillegg kommer en 
rekke tilskudd til kompetansehevende 
tiltak i form av workshops, reiser, 
kurs og festivaldeltakelse. Filmkraft 
støttet blant annet en EAVE Producers 
Workshop, som er et av de ledende 
utviklingsprogrammene for produsenter 
i Europa. Deltakere fra hele kontinentet 
kom til Sola for workshop i juni. I april 
inviterte Filmkraft Ola Hunnes fra Norsk 
Filminstitutt til å holde et kurs i økonomi 
for filmbransjen, og vi arrangerte kurs 
i manusskriving for skjønnlitterære 
forfattere, Kortfilmkveld og Fagdag.

Filmkraft satser også sterkt på filmtiltak 
for unge talenter gjennom våre tretalent-
program: Film Rookies, Filmtalenter og 
Filmverksted. I dagens profesjonelle 
bransje i Rogaland, er vi langt fra å 
nå et mål om kjønnsbalanse, og det 
gleder oss derfor særlig at vi har mange 
dyktige, unge kvinnelige filmarbeidere i 
våre Talent-program. Det lover godt for 
Rogalands fremtidige film- og tv bransje.  

Bransjen deltar på nasjonale 
og internasjonale festivaler og 
finansieringsforum, kurs og seminarer, 
men det er også viktig å skape gode 
møteplasser i regionen. Omtrent 
annenhver måned møtes store deler av 
bransjen på Tou Scene for Rogalerret. 
Her gjester filmskapere fra hele landet 

og presenterer sine filmer og tv-serier. 
To ganger i året arrangeres Rogalerret i 
Haugesund, og Bedehusets Bar & Bazaar 
har blitt vårt faste tilholdssted. 

Under Filmfestivalen i Haugesund i 
august arrangerte Filmkraft en mottakelse 
for bransjen på Bedehuset, og i samarbeid 
med Mediefondet Zefyr hadde vi daglig 
festivalbar der. Under Filmfestivalen 
arrangerte Filmkraft også et 48-timers 
Filmkappløp med egne kategorier for 
profesjonelle og unge talent, og vårt «Kort 
fra Rogaland» program trakk full sal
i Edda Kino.

Det er mange utfordringer med å lage 
film i regionene, og Filmkraft arbeider 
kontinuerlig med å forbedre de politiske 
og økonomiske vilkårene for bransjen. 
Det trengs økonomisk forutsigbarhet, 
politiske vilje og lokal støtte for å bygge 
og ivareta en sterk filmbransje i Rogaland. 
Vi har også tro på at samarbeid gjør oss 
sterkere – regionalt, nasjonalt
og internasjonalt. 

Ingvild Bjerkeland
Daglig leder

Foto
Filmkraft Rogaland AS

Design og Layout
PlayDesign Studio  |  playdesign.no

Kontakt
+ 47 51 51 69 72
post@filmkraft.no
filmkraft.no

Forord
Rogaland er Norges minste filmregion, men her finnes store 
ambisjoner og store talent. Flere filmer og tv-serier med 
forankring i Rogaland ble tatt ut til prestisjetunge festivaler, 
hentet inn priser og fant store publikum på tv og kino i 2018. 
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Ansatte

Daglig leder (aug-)
Ingvild Bjerkeland

Administrasjonsleder
Marie Djurhuus

Daglig leder (jan-aug)
Elisabeth Dahl

Filmkonsulent
Lars Skorpen

Leder for talentutvikling
Anne Lærdal

Bransjekonsulent
Lars Idar Waage

   Filmkraft Rogaland er et 
regionalt filmsenter. De regionale 
filmsentrene skal utvikle en regional 
filmkultur gjennom å bygge opp 
talenter, utvikle filmbransjen og øke 
filmkompetansen blant barn
og unge i regionen.
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Filmkraft Rogaland eies av 
Rogaland fylkeskommune (50 %) 
Stavanger kommune (35 %) 
Haugesund kommune (10 %)  
Høsten 2017 kjøpte selskapet tilbake 
Randabergs eierandel på 5 prosent.
Driften finansieres gjennom årlig
tilskudd fra eierne. 

Styret i Filmkraft Rogaland 2018
Styreleder: Simon Næsse
Styremedlem: Stig Andersen
Styremedlem: Nina Samdal
Styremedlem: Teréz Hollo-Klausen
Styremedlem: Per Olav Hanssen
Vara: Tone Brantzæg
Vara: Eli Aga
Vara: Bo B. Randulff

Medlemskap
Filmkraft er medlem i FilmReg,
en medlemsorganisasjon for regionale 
filmsentre og fond i Norge. Anne Lærdal 
sitter i styret til FilmReg. 

Organisasjonsnummer
990 279 772

Navn/foretaksnavn
FILMKRAFT ROGALAND AS

Daglig leder
Elisabeth Dahl/Ingvild Bjerkeland

Forretningsadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1,
4010 STAVANGER

Postadresse
Postboks 130 v/Rogaland 
fylkeskommune,
4001 STAVANGER

Stiftelsesdato
15.06.2006

Formål
Filmkraft Rogaland AS skal arbeide 
for utvikling og finansiering av film og 
TV-produksjoner, bidra til utvikling av 
filmnæringen, kontinuerlig virksomhet 
og økt verdiskapning i Rogaland samt alt 
som står i forbindelse med dette.

Visjon
Rogaland skal være et kreativt kraftsenter 
i norsk film.

Serviceerklæring
Filmkraft Rogaland skal være et møtested 
både for nye talenter og for etablerte 
fagmiljøer i Rogalands filmbransje. Vi skal 
ha god dialog og samspill med bransjens 
aktører og tilrettelegge for læring og 
videreutvikling på alle nivåer. Vi ønsker
å være et bindeledd mellom alle regionale, 
nasjonale og internasjonale aktører som 
kan bidra til å utvikle vår regions bærekraft 
for filmproduksjon. Forvaltningen av våre 
oppgaver skal være i henhold til lov og 
forskrift, og skal preges av en åpen og 
transparent saksbehandling med høy grad 
av faglig integritet. 

Hovedmål
Filmkraft Rogaland skal bidra til å skape 
en bærekraftig regional filmbransje som 
leverer filmer av høy kvalitet, basert på 
regionale lokasjoner, historier og stemmer.

Satsningsområder

 - Kvalitet og økt volum
å bidra til at det produseres film som 
holder internasjonal kvalitet og øke 
volumet for å skape større kontinuitet 
i produksjonen.

 - Talentutvikling
ivareta regionens filmtalenter fra 
videregående skole til etablering
i bransjen.

 - Kompetanseheving
bidra til en faglig sterk og
oppdatert filmbransje.

 - Bransjeutvikling
bidra til profesjonalisering og 
samhandling i den audiovisuelle 
bransjen i Rogaland og øke bransjens 
økonomiske bærekraft og kontinuitet 
for fagfunksjonene.

 - Organisasjonsutvikling
styrke vår organisasjon og stab slik 
at vi er best mulig rustet for å ivareta 
våre oppgaver.

Fakta om Filmkraft
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11. april, Tou Scene, Stavanger
Dette Rogalerret arrangementet hadde 
et sterkt regionalt preg, med lokal, 
prisvinnende dokumentarfilm, lokal 
novellefilm og lokal musikkvideo. I tillegg 
var serieskaperne bak Rekyl på besøk. 

Gjester:
TV-serien Rekyl - serieskaperne Arne 
Berggren og Kristine Berg
Novellefilmprosjektet Garden II - 
regissørene Simeon Frohm og
Nathanael Larsson
Dokumentarfilmen Mere min - regissør 
Fredrik Dahle Vedholm
Musikkvideoen Sjefen e tebage - regissør 
Aleksander Tranberg, fotograf Magnus 
Halvorsen Wathne og musiker Tore Pang

7. mars, Festiviteten, 
Haugesund
Årets første Haugalerret i Haugesund og 
både nasjonale og lokale gjester
på scenen.

Gjester:
Dokumentaren Røverdatter
med regissør Sofia Haugan 
Musikkvideo -  regissør og
fotograf Thomas Mortveit
Novellefilmprosjektet Garden II - 
regissøren Simeon Frohm og produsent / 
initiativtaker Knut Andreas Knutsen.

7. februar, Tou Scene, Stavanger
Vi hadde et tettpakket program med 
hele fem prosjekter på besøk, deriblant 
spillefilmen Now it’s dark fra det 
Stavangerbaserte produksjonsselskapet 
Chezville, og den gripende dokumentar-
filmen Røverdatter av Sofia Haugan.
Det var tilnærmet full sal med
130 publikummere.

Gjester:
Kortfilmen Valpen -
regissør Kristian B. Walters
Talentprosjektet Hare uten sti -
regissør Øivind Næss
Kortfilmen Hvalagapet - regissør
Liss-Anett Steinskog og skuespillerne
Sina Håland og Sivert Goa.
Dokumentaren Røverdatter med regissør 
Sofia Haugan, hennes far Kjell Magne 
Haugan og produsent Karianne Berge.
Spillefilmen Now it’s dark med regissør 
Arild Østin Ommundsen og skuespiller 
Silje Salomonsen

17. januar, Tou Scene, Stavanger
Årets første Rogalerret satte 
fokus på filmmusikk og Stavanger 
Symfoniorkesters bidrag til den 
internasjonale co-produksjonen
History of Love. Under dette 
arrangementet var det flere musikalske 
innslag ved en strykekvartett fra 
Stavanger Symfoniorkester og
duoen Silence Zone.

Gjester:
Gaute Aadnesen (SSO)
Jarle Bjørknes (Incitus Films –
History of Love)
Sonja Prosenc (History of Love)
Kristoffer Joner (History of Love)
Musikere fra Stavanger Symfoniorkester 
og Silence Zone

6. juni, Tou Scene, Stavanger 
Siste Rogalerret før sommeren ble 
etterfulgt av en liten bransjefest. Det var 
110 besøkende og veldig god stemning!

Gjester:
Dokumentarserien Frontkjempere 
produsent og regissør Alexander 
Kristiansen og fotograf
Nils Petter Devold Midtun
Spillefilmen Vann over ild - regissør Joern 
Utkilen og skuespillerne Helga Guren og 
Cato Skimten Storengen
Spillefilmen Skjelvet - regissør
John Andreas Andersen og Kristoffer Joner

29. august, Tou Scene, 
Stavanger 
Variert program med lokal kortfilm,
Stillhetens Uro, den prisvinnende 
kinodokumentaren For vi er gutta og 
periodedramaet Lykkeland satt til 
Stavanger på 1960-tallet. Serien hadde 
premiere på NRK høsten 2018.

Gjester:
Dokumentaren For vi er gutta - 
regissørene Jo Vemund Svendsen og
Petter Sommer 
Kortfilmen Stillhetens Uro - produsent og 
fotograf Rune Sørensen, regissør
Svein Molaug og skuespiller
Tobias Nikolai Haugland
TV-serien Lykkeland - regissør
Pål Jackman og skuespillerne Anne 
Regine Ellingsæter og Amund Harboe.

24. oktober, Tou Scene, 
Stavanger
Rogalerret vendte tilbake til den ny 
restaurerte Maskinhallen på Tou. Vi viste 
kortfilmen Rosalina i sin helhet, og fikk se 
klipp fra dokumentaren De uønskede og 
spillefilmen Harajuku. 

Gjester:
Dokumentaren De uønskede -
regissør Dheeraj Akolkar og
produsent Christian Falch. 
Kortfilmen Rosalina - regissør Fredrik 
Hana, manusforfatter Jamie Turville og 
skuespillerne Kristoffer Joner og
Oliver Hohlbrugger.
Spillefilmen Harajuku - regissør
Eirik Svensson.

25. oktober, Bedehusets Bar & 
Bazaar, Haugesund
Første Rogalerret på Bedehusets Bar 
& Bazaar var en stor suksess. Det var 
nesten fullt hus, og stor stemning, 
mye takket være vertskap og gjest i 
programmet, Pål Jackman. Vi hadde 
med flere av gjestene fra gårsdagens 
Rogalerret i Stavanger på «turné» 
til Haugesund, og dette synes både 
publikum og gjestene selv var gøy. 

Gjester:
Dokumentaren De uønskede -
regissør Dheeraj Akolkar og
produsent Christian Falch. 
Kortfilmen Rosalina - manusforfatter 
Jamie Turville og skuespiller
Kristoffer Joner.
TV-serien Lykkeland - regissør
Pål Jackman.

12. desember, Tou Scene, 
Stavanger
En fin avslutning på året med samtaler 
om dokumentarfilmens grenser, og 
klipperen viktige rolle i et prosjekt. 
Talentprosjektet Leaving Los Angeles 
gjestet også scenen og fortalte om 
læringsprosesser og samarbeid mellom 
profesjonelle og unge filmskapere.

Gjester:
Dokumentaren Forteljingar om mot - 
regissør Kari Klyve-Skaug og
produsent Odveig Klyve.
Dokumentaren Munch i helvete - regissør 
Stig Andersen og
klipper Erik Andersson.
Kortfilmen Leaving Los Angeles - regissør 
Rolf Kristian Larsen, klipperne Marte 
Hognestad og Kristin Engene Hognestad, 
klippementor Fredrik Waldeland og Anne 
Lærdal, leder for Filmkraft Talent.

Rogalerret har befestet sin posisjon som en viktig møteplass 
for den profesjonelle bransjen og et kulturinteressert 
publikum. I 2018 hadde vi hele ni arrangementer, og vi fikk 
ny programleder; forfatter og skuespiller Terje Torkildsen. 
I Haugesund er Randi Lofthus programleder. 

Rogalerret



10 11

KORT / Fagdag
Under KORT 2018, var Filmkrafts bidrag
et faglig program fredag 2. november.
Fra lunsj ble det avholdt foredrag og 
samtaler rundt aktuelle tema, og etter at 
det faglige programmet var over, inviterte 
Filmkraft bransjen med ut på middag.

Program
Mesterklasse med Ben Kempas, kjent 
i det europeiske dokumentarmiljøet 
for å skape gode outreach-kampanjer.
Toril Simonsen, fagleder på Lansering 
av kort- og dokumentarfilm i utlandet 
ved Norsk Filminstitutt. Toril delte 
gode råd om å planlegge en films 
festivalliv og svarte på spørsmål 
fra publikum.

Siste post på programmet, var 
en mesterklasse i manus med 
manusforfatter Trond Morten 
Venaasen. Han står bak en rekke
tv-serier og spillefilmer og
underviser også i manus på
Den Norske Filmskolen. 

Haugesund / New Nordic Films
I 2018 viste Filmkraft godt igjen under 
Filmfestivalen i Haugesund / New Nordic 
Films. Med både filmkappløp, eget 
kortfilmprogram og mottakelse ble det
en fin uke.

Vi tjuvstartet festivalen fredag 17.august 
med et filmkappløp (48-timers 
filmkonkurranse) for både proffe og 
amatører, med arbeidsstipend som 
premier. Konkurransen ble avholdt i 
samarbeid med Appex, og det hele ble 
startet med et kick-off i deres lokaler 
fredag ettermiddag. Hele 15 lag var 
påmeldt, og da fristen gikk ut søndag 
ettermiddag, var det kommet inn 15 
bidrag fordelt over amatør-
og proffkategoriene.

Alle filmene ble vist i «Lille Maritim», før 
en jury bestående av leder for Filmkraft 
Talent Anne Lærdal, filmkonsulent Lars 
Skorpen, filmskaper Pål Jackman og 
Eivind Juul Wibe fra Appex, kåret vinnerne 
i de to kategoriene.

Vinnerfilmene ble

 - Kategori PROFF
Tittel Dragen
Deltakere Absurd Film 
Premie: Arbeidsstipend
på 20.000 kroner

 - Kategori TALENT
Tittel Maya
Deltaker: Stig Arne Alfredsen 
Premie: Arbeidsstipend på kr 5000

EAVE
EAVE Producers Workshop, er et 
prestisjetungt utviklingsprogram 
for europeiske produsenter innen 
dokumentar og fiksjon. Programmet 
består av tre workshops og ett av disse 
ble i juni 2018 holdt på Sola med støtte 
fra Filmkraft Rogaland og initiert av den 
lokale filmprodusenten Gary Cranner. 
 

Manusworkshop
Filmkraft inviterte Rogalands skjønn-
litterære forfattere til workshop i 
filmmanus. Filmkonsulent og manus-
forfatter, Lars Skorpen, ledet dem
gjennom to samlinger. 

KORT fra Rogaland
Lørdag ettermiddag kurerte Filmkraft et 
kortfilmprogram med regionale prosjekter. 
Flere av prosjektene fikk sine første 
visninger, og en nesten fullsatt sal på 
Edda Kino fikk se følgende filmer:

Valpen
Garden II
Fødsel
Stillhetens Uro
Sykkelfugl
Sjefen é tebage (musikkvideo)

Etter visningen ble det avholdt en 
mottakelse på Bedehusets Bar & Bazaar 
for filmskapere, politikere, skuespillere
og presse.

Nytt av året var også festivalkafé på 
Bedehusets Bar & Bazaar, i samarbeid 
med Mediefondet Zefyr. Dette ble en flott 
møteplass for filmfolk gjennom festivalen. 

IDFA
International Documentary Festival 
Amsterdam (IDFA) regnes som 
verdens største og viktigste festival 
for dokumentarfilm. Rogaland var 
representert gjennom co-produksjonen 
Angels of Light, som Piraya Film er norsk 
samprodusent på.

Nordisk Panorama
Kortfilmen Hvalagapet, representert 
ved regissør Liss-Anett Steinskog og 
produsent Gunhild Oddsen ble tatt ut til 
årets Nordisk Panorama i Malmø. I tillegg 
fikk GOfilms prosjekt Kodenavn: Nagasaki 
pitche under forumet. Dette er Nordens 
største finansieringsarea
for dokumentarfilm.

Nordoc
Nordoc arrangeres annethvert år, 2017 
og 2019, i samarbeid med Vestnorsk 
filmsenter og Østnorsk filmsenter. 
Det kom imidlertid et ønske fra deltakerne 
i 2017-kullet om en ekstra samling i 2018, 
og de fleste i gruppen møttes derfor
i månedsskiftet oktober/ november
i Sandnes. 

Fokus under samlingen var salg, 
distribusjon og markedsføring.
Ben Kempas ble hentet inn som 
internasjonal ekspert, og deltok sammen 
med Sigve Endresen og gruppeleder 
Mikael Opstrup. Høsten 2018 lyste vi ut 
plasser for Nordic 2019. Oppstart er
17. februar 2019.

Bransjeaktivitet
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Produksjonsselskapet Piraya Film 
fortsetter sin suksess rekke innen 
internasjonale co-produksjoner. De 
var samprodusenter på Forever Pure 
(dokumentar, regi: Maya Zinstein) som 
vant Emmy-prisen i klassen Outstanding 
Politics & Government Documentary. 
Filmen ble blant annet vist på Tromsø 
Internasjonale Film Festival og Jerusalem 
Film Festival. Piraya Film var også 
samprodusenter på Angels are made of 
Light (dokumentar, regi: James Longley) 
som blant annet deltok på IDFA, Telluride 
Film Festival, Toronto Interntational 
Filmfestival og Istanbul Film Festival. 

Hvalagapet (kortfilm, regi: Liss-Anett 
Steinskog) ble vist på blant annet 
Berlin International Film Festival, 
Barnefilmfestivalen i Kristiansand, 
International Short Film Festival 
Oberhausen, Kortfilmfestivalen i Grimstad 
(hvor den vant Terje Vigen prisen), 
Nordisk Panorama, Brussels International 
Children’s Film Festival og Chicago 
International Children’s Film Festival. 

Valpen (kortfilm, regi: Kristian Walters) ble 
blant annet vist under Barnefilmfestivalen 
i Kristiansand, Kortfilmfestivalen i 
Grimstad, Chicago International Children’s 
Film Festival, Athens International 
Children’s Film Festival, KidFilm Family 
Festival i Dallas, Big Eyes Big Minds – 
Singapore International Children’s
Film Festival. 

Sykkelfugl (kortfilm, regi: Kari
Klyve-Skaug) ble tatt ut til Giffoni Film 
Festival, Kortfilmfestivalen i Grimstad, 
KUKI - International Short Film 
Festival for Children and Youth i Berlin, 
Chicago International Children’s Film 
Festival. I Chicago vant Sykkelfugl Girl 
Empowerment Award.
 
Rosalina (kortfilm, regi: Fredrik Hana) 
deltok blant annet på Fantastic Fest 
i Austin Texas, Festival de Cinema 
Fantástic da Coruña, Rome International 
Film Festival, Boston Underground Film 
Festival og Buried Alive Film Fest.
 

Incitius Film, ved produsent Jarle 
Bjørknes, co-produserte History of Love 
(spillefilm, regi: Sonja Prosenc). Filmen ble 
blant annet vist i konkurranseprogrammet 
på Karlovy Vary International Film Festival.  

Produksjonsselskapet Chezville hadde 
kinopremiere på spillefilmen
Now it’s Dark i 2018, Filmen ble nominert 
til to Amanda-priser og ble vist på Den 
Norske Filmfestivalen i Haugesund.
I tillegg vant Chezville en Baltic View 
Award for sitt utviklings prosjekt, 
spillefilmen Søstre (arbeidstittel).  

Skrekkfilmen VampyrVidar hadde sin 
seiersgang på ulike sjangerfestivaler
i 2017, men også i 2018 ble den tatt ut til 
festivaler som Fantaspoa International 
Fantastic Film Festival. 

   Flere filmer fra Rogaland 
har utmerket seg på nasjonale og  
internasjonale festivaler i 2018. 

Festivaldeltakelse
og priser
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Filmkraft Talent både arrangerer egne 
tiltak og samarbeider med lokale aktører 
for å sammen kunne tilby målgruppen et 
rikt tilbud på fagområdet. Filmkraft Talent 
jobber også for å hjelpe nyutdannede 
filmarbeidere inn i den etablerte 
filmbransjen i Rogaland. 

Målgruppen varierer i alderstrinn, men 
hovedsakelig er det unge på 16+ som 
deltar i våre tiltak. Filmkraft Talent 
samarbeider med lokale aktører fra 
filmbransjen, ulike fritidstilbud, andre 
kulturinstitusjoner og Universitetet
i Stavanger.

Leder for talentutvikling Anne Lærdal 
har siden 2014 hatt ansvar for Filmkraft 
Talent avdelingen ved Filmkraft Rogaland.

FILM ROOKIES
FILM ROOKIES er det største prosjektet 
på Filmkraft Talent. Gjennom en 
manuskonkurranse kan unge forfattere 

få sitt manus realisert, skuespillere fra 
teateret får prøve seg foran et filmkamera, 
og unge regissører får trene seg på skue-
spillerinstruksjon. De unge filmskaperne 
lærer seg en ønsket fagfunksjon ved hjelp 
av etablerte filmskapere som fungerer 
som mentorer under forarbeid, workshops 
og produksjon i prosjektet. Prosess er 
i fokus og det handler om læring og 
fordypning i filmfaget.

I 2018 stilte skuespiller og manusforfatter 
Vegar Hoel som manusmentor. 
Regissør Pål Jackman var mentor i 
skuespillerinstruksjon under prosjektets 
kick-off på teateret. Thomas Aske Berg fra 
produksjonsselskapet UFOh (selskapet 
bak langfilmen “Vampyr Vidar”) var  
prosjektets produsent og mentor i ulike 
fagfunksjoner under produksjon. 

Film Rookies startet med en manus-
konkurranse, og deretter workshop med 
alle manusforfattere på Metropolis
v/Vegar Hoel. Ett manus ble så valgt 

ut, og i 2018 var det manuset “Gul 
Camel”  av Marius Sørgjerd (23 år) som 
skulle realiseres i tre versjoner på film. 
Steg to i prosjektet, var å velge ut unge, 
talentfulle regissører som skulle realisere 
vinnermanuset. I 2018 var dette: Marcus 
Hundsnes (17 år), tvillingene Marte og 
Kristine Engene Hognestad (17år) som 
regisserte sammen, og Monica Welde
(30 år). Disse tre konstellasjonene deltok 
så på workshop i skuespillerinstruksjon 
på teateret sammen med unge 
skuespillere fra scenen. Skuespillere fra 
BUT var castet til de tre filmene, og tre 
filmteam bestående av unge filmskapere 
fikk støtte av mentorer i produksjonen. 

Prosjektet hadde sin avslutning med 
premiere på kino i TALENTTIMEN 20. juni 
2018. Det var rundt 45 unge skuespillere 
og filmskapere med i Film Rookies 2018, 
og 150 unge publikummere i salen
under premieren. 

Filmene fra 2018 kan ses via Filmkrafts 
egen Youtube kanal: 

https://www.youtube.com/channel/
UC3E7TQIMXXXxIqItuVWStWA 

Prosjektet er fullfinansiert av Filmkraft 
Talent, og et samarbeid mellom Filmkraft 
Talent og BUT /Rogaland Teater.
 
FILMTALENTER
Under FILMTALENTER fanen støttet 
Filmkraft Talent egne filmtiltak og 
initiativ, ulike breddetiltak og fagrettede 
workshops i regionen for målgruppen 
unge med særskilt interesse for film.
I 2018 støttet/samarbeidet Filmkraft 
Talent om tiltak som: Tou Academy i 
Stavanger på TOU, Torsdags Filmkafè i 
Sandnes på Medie:Lab, Manusworkshop-
pitch i Sandnes under KORT, Metropolis 
Academy på Ungdomshuset Metropolis i 
Stavanger, Workshop i DaVinchi Resolve 
på SCREEN STORY i Stavanger, Kortfilm 

workshops i samarbeid med Urban 
Hands på Metropolis, Filmworkshops på 
Ålgård, flere 48-timers filmkonkurranse 
sammen med Hemmingstad Kultursenter 
i Haugesund, SF Filmsminke kurs på 
Metropolis i Stavanger og Mesterklasse 
i Acting og makeup i Haugesund. 
Filmkraft Talent benytter seg dessuten  
av fagkompetansen til de profesjonelle 
filmarbeidere i regionen ved å bruke 
dem som  mentorer og jurymedlemmer 
i Talent-tiltak, noe som også gir dem en 
ekstra inntektskilde. 

Vi utlyste stipender til Fest Training 
Ground i Portugal, hvor tre unge 
filmskapere fikk reise (Fridtjov Smith 
Gahrsen-Tvedten (18 år), Johannes Toft 
(18 år) og Victoria Michelle Fløysvik (19 år).  

FILMTALENTER prosjektet favner 
hovedsakelig bredt, men vi gir også 
særskilte talenter muligheten til å utvikle 
seg og vise seg frem. Et eksempel 
på dette er i Manusworkshop-pitch 

arrangert under KORT i november, ledet 
av manusforfatterne og regissørene 
Viktor Parkrud og Morten Moland. 
Begge er tidligere elever ved Den Norske 
Filmskolen. Her kjempet åtte deltakere 
om premien; en egen filmproduksjon 
under mentorveiledning i Filmverksted 
påfølgende år. Vinner av denne 
workshopen var Rebekka Torgersen
(22 år) med kortfilmideen Macho Match. 

Det ble også avholdt flere Filmkappløp 
– 48 timers filmkonkurranser, deriblant 
under KORT i samarbeid med Sandnes 
Kommunes Media:Lab, hvor vinner 
på temaet bom, var Niclas Piel (16 år). 
Under Den Norske Filmfestivalen i 
Haugesund arrangerte vi Filmkappløp 
med kategoriene Proff/Talent. Det var sju 
påmeldte lag i Talent-kategorien, og vinner 
var Stig Alfredsen (23 år).

Filmkraft Talent ble etablert for å rekruttere unge med særskilt 
interesse for film til fagfeltet. Vi veileder og tilbyr fagrettede 
tiltak i form av mentorveiledning og praktiske workshops 
innen filmfeltet for å styrke kompetansen til regionens
unge filmskapere.

Filmkraft Talent
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FILMVERKSTED
FILMVERKSTED er et spisset 
talentprosjekt hvor enkelte aktører får 
full mentorveiledning for å styrke sin 
fortellerstemme. På samme tid crewer vi 
opp produksjonene med unge filmtalenter 
under veiledning av profesjonelle.
I 2018 var det regissørene Lina Helvik 
(29år) som var hoveddeltaker i dette 
talentprogrammet med kortfilmideen
sin Fødsel.

Fødsel
Lina Helvik (29 år) hadde på senhøsten 
2017 vunnet Manusworkshop-pitch 
under KORT på KinoKino, og premien var 
produksjon av egen kortfilm i Filmverksted 
i ønsket fagfunksjon. Fødsel var historien 
hun fikk realisert som regissør. Hun fikk 
manusveiledning av filmkonsulent Lars 
Skorpen og produksjonsveiledning fra 
leder for talentutvikling, Anne Lærdal 
fra Filmkraft Rogaland. Selskapet 
Filmavdelingen ble tilknyttet prosjektet 
som produsent for produksjonen. På den 

måten videreutvikler man samtidig den 
lokale filmbransjen. Lina fikk jobbe både 
med profesjonelle filmskapere og andre 
unge filmskapere, og Anne Lærdal veiledet 
både produsent og Lina innen kortfilm 
produksjon. Dette er en modell vi ønsker 
fortsette med i FILMVERKSTED. 

Kortfilmen til Lina fikk premierer under 
TALENTTIMEN og var del av Rogalands 
programmet under Den Norske 
Filmfestivalen i Haugesund. Fødsel ble 
også trukket ut til Aestethica Short Film 
Festival i York, United Kingdom, og ved 
hjelp av et reisestipend fra Filmkraft 
Rogaland dro regissøren dit for å 
presentere filmen sin og delta
på mesterklasser.

Leaving Los Angeles
Et annerledes FILMVERKSTED 
talentprosjekt. Våren 2018 kontaktet 
regissør og manusforfatter Rolf Kristian 
Larsen Anne Lærdal med et ønske om 
å samarbeide og å gi unge talenter en 

sjanse til å få være med på prosjektet. 
Manus var allerede skrevet, filmen spilt 
inn, og nå skulle den sys sammen og 
etterarbeidet gjøres. Hadde vi noen unge 
filmskapere som trengte klippeerfaring? 
Valget falt på tvillingene Marte og Kristine 
Engene Hognestad (18 år), som begge 
hadde lyst til å lære mer om klipp. Rolf 
Kristian ble deres mentor i prosjektet, og 
de fikk god veiledning av klipper Fredrik 
Waldeland underveis i prosessen.
Et Etterarbeidskurs i DaVinchi ble 
igangsatt for at jentene skulle lære 
fargekorrigering, dette fikk også flere delta 
på, og deretter ble filmen lydbearbeidet. 
Arthur Berning lagde musikken til 
kortfilmprosjektet sammen med 
Rolf Kristian Larsen. 

Prosjektet fikk sin urpremiere på 
Rogalerret 12. desember 2018, hvor alle 
prosjektdeltakerne fikk komme på scenen 
og dele sine erfaringer fra prosjektet. 

ByBarn «Hodefilmen»
Det ble også film ut av Filmkraft 
Talents deltakelse på ByBarn i 2018. 
FILMVERKSTED engasjerte det unge 
fototalent Leo Kramer (16 år) til å filme 
forbipasserende barn og klippe dette 
sammen til en liten promofilm for dette 
kulturelle innslaget i Stavangers bybilde. 
Resultatet fikk premiere på Talenttimen 
og er å finne på nett:
 

https://www.youtube.com/watch 
?v=6JhaLGUnAYU

Utstyrsutlån
Filmkraft Talent tilbyr også gratis utlån 
av filmutstyr, og vi hadde i 2018 tre 
filmpakker bestående av 2 stk Black 
Magic pocket kamera med linser 
og monitorer, forskjellige stativer og 
lydpakker med zoom recordere, lydbom 
og mygger og 1 stk Panasonic HD kamera 
med tilbehør som jevnlig var ute på 
opptak med unge filmfolk. 

Alt utstyret ble også benyttet både 
under innspilling under TOU ACADEMY 
og Metropolis Academy, Workshop i 
greenscreen og diverse FILM
ROOKIES prosjekter. 

Talenttimen                                                                                                     
Filmkraft Talent arrangerer hvert år 
TALENTTIMEN, de unge filmskapernes 
eget premiere og visningsrom. Her hadde 
FILM ROOKIES prosjektene premiere, 
FILMVERKSTED produksjonene Fødsel 
og ByBarn hadde sine kinopremierer. 
Filmkappløp vinnere gjennom året 
ble også vist og gjort stas på og 
musikkvideoen Hare uten Sti
ble også vist.

Programleder var Leder for talentutvikling, 
Anne Lærdal, og det var tilnærmet full 
sal med rundt 150 publikummere under 
arrangementet 20. juni i 2018. 

Rekruttering                                                                                                                 
Vi har tilreisende unge filmskapere fra 
hele fylket som deltar i våre prosjekter, og 
vi driver facebooksiden @filmkrafttalent 
hvor vi holder  de unge oppdaterte 
og promoterer det som skjer på 
filmsenteret for dem. Rekruttering til våre 
talentprosjekter skjer via skolebesøk, 
jungeltelegrafen og informasjon på 
Facebook og nett. Det var vel 336 unge 
filminteresserte og filmskapere innom 
Filmtalenter prosjektet i 2018, og under 
TALENTTIMEN møtte ca. 150 unge opp 
for å hylle hverandre. Se eksempler på 
filmer og artikler fra prosjektene våre i 
2018 ved å bla seg tilbake: 

https://www.facebook.com/
filmkrafttalent/ 

Vi legger også alle filmer fra Filmkraft 
Talents prosjekter ut på Filmkraft
Youtubekanal:

https://www.youtube.com/channel/
UC3E7TQIMXXXxIqItuVWStWA
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Tittel Søker Tilsagn Søknadsdato

Untitled Mensen Ernst Project ROD FEARN SCREENWRITER, Rod Fearn 45 000 21.08.2018

Baneheia SCREEN STORY AS, Anders Hereid 150 000 21.08.2018

M GOFILM AS, Gunhild Oddsen 40 000 19.09.2018

Fortapt THOMAS BECHMANN, Thomas Bechmann 30 000 06.09.2018

Ei mor, ei dotter og ein hund OLDEMORS SIRI BRÅTVEIT, Siri Bråtveit 30 000 20.09.2018

Nøytralitetens pris FILMAVDELINGEN AS, Alexander Kristiansen 30 000 18.10.2018

Globus CHEZVILLE AS, Gary Cranner 30 000 18.10.2018

Kvinner & Cava APE&BJØRN AS, Fredrik Støbakk 150 000 24.10.2018

Fydde på straen (arbeidstittel) VINTERFILM AS, Svein Molaug 98 000 18.10.2018

The Black Queen - woman and immigrant 
in viking land

SCENEKRAFT AS, Elsa Aanensen 100 000 13.12.2018

Søstre (utvikling del 2) CHEZVILLE AS, Gary Cranner 50 000 12.12.2018

Vestland Revidert HELVIK FILM, Lina Helvik 30 000 13.12.2018

Drapene i elefantgresset FILMAVDELINGEN AS, Alexander Kristiansen 100 000 13.12.2018

Mens vi sover SRS MEDIA AS, Svein Rune Skilnand 100 000 13.12.2018

Mancave CHEZVILLE AS, Gary Cranner 100 000 13.12.2018

Norges bakgård TEMPO FILM AS, Arne Gunnar Olsen 50 000 11.06.2018

På utsida TEMPO FILM AS, Arne Gunnar Olsen 66 000 17.12.2018

De godes problem Twentyone Pictures AS, Ellen Uglestad 75 000 11.12.2018

From-Beyond Perdurabo Pictures AS,  Cathrine Wespestad 60 000 21.12.2018

Krigerne Vinterfilm AS, Svein Molaug 95 000 21.12.2018

Tittel Søker Tilsagn Søknadsdato

High Hopes - 10 år etter GOFILM AS, Gunhild Oddsen 100 000 04.02.2018

“Josef var her” FKutvkl-2018 CHEZVILLE AS, Gary Cranner 50 000 22.02.2018

Forsaken INCITUS AS, Jarle Bjørknes 60 000 10.04.2018

Thomas over England GOFILM AS, Siw Angell-Olsen 45 000 19.03.2018

IX GOFILM AS, Siw Angell-Olsen 30 000 19.03.2018

Busserulls KARL JOHAN PAULSEN FREELANCE, Karl Johan 
Paulsen 50 000

10.04.2018

Piraya 2018-1 Village New Hope - FK PIRAYA FILM AS, Torstein Grude 250 000 14.04.2018

Supurbia LEADER FILMS David Leader, Lina Helvik 40 000 10.04.2018

Tre menn på ett bein TEN THOUSAND IMAGES AS, Mette Cheng 
Munthe-Kaas 200 000 14.04.2018

Tretti Prosent GRAINY FILMS AS, Iren  Tislevoll 60 000 07.05.2018

Evig vandrar GOFILM AS, Gunhild Oddsen 70 000 14.04.2018

Nøytralitetens pris FILMAVDELINGEN AS, Alexander Kristiansen 100 000 09.05.2018

Søstre CHEZVILLE AS, Gary Cranner 100 000 12.06.2018

Thea og Tuva GOFILM AS, Siw Angell-Olsen 40 000 11.06.2018

Supurbia 73 EYES FILM PRODUCTION AS, Lina Helvik 100 000 11.06.2018

Barna GOFILM AS, Gunhild Oddsen 40 000 11.06.2018

DU FILMAVDELINGEN AS, Alexander Kristiansen 100 000 26.06.2018

Hei Eva IDA WINDINGSTAD, Ida Windingstad 30 000 21.08.2018

Utvikling 2018 Utvikling 2018

Tildelinger 2018
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Lanseringsstøtte, deltakelse på kurs/
seminarer/festivaler o.l.

Tittel Søker Tilsagn Søknadsdato

Rosalina CHEZVILLE AS, Gary Cranner 100 000 22.02.2018

Togrøvere Spætt Film AS, Håvard Wettland Gossé 100 000 22.02.2018

Stillhetens uro VINTERFILM AS, Svein  Molaug 350 000 22.02.2018

Brides of Nepal FILMAVDELINGEN AS, Alexander Kristiansen 192 000 22.02.2018

Munch i helvete INDIE FILM AS, Carsten  Aanonsen 180 000 13.04.2018

Knask eller Knep DUOFILM AS, Marie Fuglestein Lægreid 170 000 14.04.2018

Å aldri si et ord FILMAVDELINGEN AS, Alexander Kristiansen 370 000 14.04.2018

Apokalypse Nord APE&BJØRN AS, Fredrik Støbakk 300 000 14.04.2018

Jeger FILMAVDELINGEN AS, Alexander Kristiansen 74 900 07.05.2018

De utstøtte SUBSTANS FILM AS, Kristian Mosvold 250 000 11.06.2018

Har Du Lyst Har Du Lov CHAPERONE AS, Haavard Hana 80 000 11.06.2018

Rosalina Post CHEZVILLE AS, Gary Cranner 40 000 21.08.2018

An Act of Love FILMAVDELINGEN AS, Alexander Kristiansen 200 000 24.10.2018

001 - Du eller dem GRAINY FILMS AS, Iren  Tislevoll 250 000 24.10.2018

Thea & Tuva VINTERFILM AS, Svein Molaug 400 000 13.12.2018

Produksjon 2018

Tilskuddsmottaker Prosjektet

Chezville, Gary Cranner EAVE- Workshop for filmprodusenter

Incitus, Jarle Bjørknes When East meets West

Bo Randullf Bruno Delbonell Mesterklasse

David Leader Berlinale EFM & Drama Series

Helvik Film, Lina Helvik Kortfilmfestivalen Clermont-Ferrand

Fredrik Lillegraven Kortfilmfestivalen Clermont-Ferrand

Siw Angell Olsen Nordic Short Expo

Liss-Anett Steinskog Minimalen Film Festival

GoFilm, Gunhild Oddsen og Siw Angell Olsen Berlinale 2018

Chezville, Gary Cranner Berlinale 2018

Fredrik Hana Berlinale 2018

Gyda Velvin Myklebust, Den Norske Filmfestivalen – New Nordic 
Films New Nordic Films 2018

Michael Wallen, S&M Effects IMATS

Go Film, Gunhild Oddsen CPH:DOX Forum

Go Film, Siw Angell Olsen CPH:DOX Forum

Piraya Film, Bjarte Tveit CPH:DOX Forum

Chezville, Gary Cranner Arrangement i forbindelse med premiere på Now It’s Dark

Zaradash Ahmed International Filmfestival of Panama

Fredrik Dahle Wedholm Dokumentarfilmfestivalen i Volda

Helge Kallevik Workshop i regi av Sørnorsk og Østnorsk filmsenter, Lesbos i 
Hellas

Erik Andersson Reise til Gullrutens fagpris

Filmhimmelen, Bjørn Eivind Aarskog HMS kurs i Bergen

Filmhimmelen, 
Aleksander Tranberg HMS kurs i Bergen

Nuten Film as, Oddveig Klyve Kortfilmfestivalen i Grimstad

Thomas Aske Berg Fantastic Film Festival

Erlend Bjelland Kortfilmfestivalen i Grimstad

Grainy Films, Mustafa Battal Kortfilmfestivalen i Grimstad

Grainy Films, Iren Tislevoll Kortfilmfestivalen i Grimstad

Go Film, Gunhild Oddsen Kortfilmfestivalen i Grimstad

Go Film, Siw Angell Olsen Kortfilmfestivalen i Grimstad

Go Film, Liss-Anett Steinskog Kortfilmfestivalen i Grimstad

Zaradash Ahmed Filmfestival FIDADOC og Association des Ren

Incitus, Jarle Bjørknes Filmfestival Karlovy Vary 2018
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Tilskuddsmottaker Prosjektet

Chezville as, Gary Cranner Baltic Event 2018

Filmavdelingen as, Alexander Kristiansen Berlinale 2019

Filmhimmelen as, Bjørn Eivind Aarskog Berlinale 2019

Leader Film, David Leader Berlinale 2019

Gofilm as, Gunhild Oddsen Berlinale 2019

Chezville as, Gary Cranner Clermont-Ferrand 2019

Alexander Gudmestad Kortfilmkonventet 2019

Incitus as, Jarle Bjørknes Berlinale 2019

Filmavdelingen Filmverksted (Filmkraft Talent): Fødsel

Norsk Filmforbund, Bo Randulff HMS kurs i Stavanger 2018

Manuelfilm Productions, Cato M. Ekrene Master Class i Acting og Makeup

Hemmingstad Kulturhus Filmkappløp Vlogg

Ufoh as, Thomas Aske Berg Film Rookies 2018

Fredrik Lillegraven Bølle

Ungdomshuset Stasjonen, Mari Rettedal Westlake Filmworkshop

Metropolis, Eirik Solbakk Filmproduksjon med Urban Hands

Filmkappløpet Haugesund, Stig Arne Alfredsen Talentstipend

Filmkappløpet Haugesund, Absurd Film as Proffstipend

Tou Scene ved Marie Rossavik Tou Academy

Appex AS. Eivind Jul Wibe Filmkappløp 2018

KORT på KinoKino Manusworkshop

Sandnes kommune, Jostein Olsen MedieLab

Filmhimmelen AS; Bjørn Eivind Aarskog Hvem drepte Birgitte (Lanseringstilskudd)

Tilskuddsmottaker Prosjektet

Filmavdelingen, Alexander Kristiansen Deltakelse EAVE konferansedelen

The Walters Production, Kristian Walters Filmfestivalen i Haugesund

Nuten Film as, Oddveig Klyve Giffoni Experience International Filmfestival

Vinterfilm as, Rune Sørensen Filmfestivalen i Haugesund

Incitus as,  Jarle Bjørknes Filmfestivalen i Haugesund

Chezville as,  Gary Cranner Filmfestivalen i Haugesund

Filmavdelingen as, 
Alexander Kristiansen Filmfestivalen i Haugesund

Leader Film,  David Leader Filmfestivalen i Haugesund

Thomas Bechmann Filmfestivalen i Haugesund

Fredrik Hana Fantastic Fest Austin

Syntax Landskap, Knut Knutsen Filmfestivalen i Haugesund

Filmavdelingen as, Alexander Kristiansen Nordisk Panorama

Filmavdelingen as, Alexander Kristiansen IDFA

Piraya Film as, Bjarte Tveit Doc Norway Market 2018 BIFF

Piraya Film as, Torstein Grude Doc Norway Market 2018 BIFF

Tempo Film as, Arne Gunnar Olsen Dokumentarkonventet 2018

Gofilm as, Gunhild Oddsen IDFA

Go Film, Gunhild Oddsen Dokumentarkonventet 2018

Gofilm as, Gunhild Oddsen Doc Norway Market 2018 BIFF

Siri Bråtveit Bergen Internasjonale Filmfestival BIFF

Nuten Film as, Odveig Klyve Bergen Internasjonale Filmfestival BIFF

Filmhimmelen as, Bjørn Eivind Aarskog Dokumentarkonventet 2018

Lina Helvik Aesthetica Film Festival

Filmavdelingen as, Alexander Kristiansen Dokumentarkonventet 2018

Hallgeir Skretting Dokumentarkonventet 2018

Gofilm AS Nordisk Panorama

Jan Tore Søresen Manusworkshop Fag og Film i Sandnes

Fredrik Hana & Marius Lunde Dokumentarkonventet 2018

Aleksander Tranberg Dokumentarkonventet 2018

Zaradash Ahmed Dokumentarkonventet 2018

Sanden Media as, Odd Henning Gilje Dokumentarkonventet 2018

Leader Film, David Leader C21, London

Nuten Film as, Odveig Klyve International short Film Festival of Children and Youth

Lanseringsstøtte, deltakelse på kurs/
seminarer/festivaler o.l.

Lanseringsstøtte, deltakelse på kurs/
seminarer/festivaler o.l.
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Skrekkfilm, 
gangster-drama og 
hemmelig lydspor
HAUGESUND: 
Lørdag ga Filmkraft 
festivalpublikummet 
i Haugesund en 
sniktitt på hvor mye 
spennende som rører 
seg på kortfilmfronten 
i fylket. En av filmene 
er allerede tatt ut til 
Bergen internasjonale 
filmfestival. 

Kine Hult 
kine.hult@aftenbladet.no

– Det er veldig viktig for oss å 
være til stede på filmfestivalen i 
Haugesund. Det er en god møte-
plass for bransjen, både i form av 
formelle og uformelle møter. De 
uformelle er kanskje vel så vikti-
ge som de formelle. Det er gjer-
ne der folk kommer i snakk med 
hverandre og nye ideer oppstår, 
sier daglig leder Elisabeth Dahl i 
Filmkraft Rogaland. 

Vi møter henne hjemme hos 
Pål Jackman og Pia Noreger, 
som for anledningen har stilt 
huset sitt, et gammelt bedehus, 
til disposisjon for Filmkraft. 
Her blir det festivalbar hele uka, 
med konserter og andre arrange-
menter. Men kanskje mest av alt 
mingling. 

Dagene på festivalen blir noen 
av de siste arbeidsdagene som 
daglig leder av Filmkraft Roga-
land for Dahl. I september over-
later hun det hun karakteriserer 
som en godt flytende skute til 
sin etterkommer, Ingvild Bjer-
keland. 

Bredde og kvalitet
Sistnevnte tjuvstarter naturlig 
nok på den nye jobben når det 
beleilig nok arrangeres filmfesti-
val i hjembyen hennes. Etter lør-
dagens kortfilmvisning, er hun 

imponert over kvaliteten og ikke 
minst bredden på filmene som 
lages i distriktet. 

– Det er ingen vanskelig stil-
ling å overta, kommenterer Bjer-
keland.

Hun har blant annet bak-
grunn som forsker ved NTNU, 
hvor hun tok doktorgrad i regio-
nal filmfinansiering. 

– Kinostatistikken er helt klar 
på at regional film går enormt bra 
i de regionene hvor den er spilt 
inn, men andre steder også. Her 
spiller organisasjoner som Film-
kraft en viktig rolle. Vi kan tilret-
telegge for at flere ideer blir utvi-
klet og i neste instans blir reali-
sert som filmer, sier Bjerkeland.

Hun ser i likhet med Dahl 
fram til en travel uke hvor hun 
skal møte og blir kjent med man-
ge nye samarbeidspartnere og 
kolleger. 

– Vi krysser fingrene for at vi 
får sett litt film også i løpet av 
uka, sier hun.

«Hemmelig» lydspor
Den første av i alt seks kortfilmer 
som ble vist, var Knut Andreas 
Knutsens «Garden II». 

Knutsen er musiker, og har 
ikke regissert filmen i tradisjo-
nell forstand. I stedet har han 
invitert fire regissører til å lage 
hver sin del av filmen basert på 
musikk han selv har laget. Det 
var bare én hake: De fikk ikke 
høre musikken først.

– Regissørene fikk bilder av 
lydbølgene fra musikken. Der-
med måtte de i stor grad gjette 
seg fram til hvordan det ville hø-
res ut. Alle ble overrasket da de 
så det ferdige resultatet, men det 
var en positiv overraskelse, sier 
Knutsen.

Han forteller at ideen stam-
mer fra barndommen. Da så 
unge Knutsen massevis av film 
uten lyd, fordi han snek seg til å 
se film om natten. 

– Jeg laget alltid musikk til fil-
mene i hodet mens jeg så på. I 
dette tilfellet er filmen laget til 
musikken, i stedet for motsatt. 
Filmen er også tatt ut til Bergen 
internasjonale filmfestival i sep-
tember, og da har jeg nådd målet. 
Jeg ønsket at den skulle bli vist i 
Haugesund og i Bergen, siden 
både Hordaland og Rogaland 
kan sees på som filmens hjem-
mebane. Den er spilt inn på Ut-
sira, og de medvirkende kommer 
fra begge fylker, sier Knutsen. 

Skrekk, ungt talent og hiphop
Det øvrige filmene som ble vist 
var følgende:
yy«Stillhetens uro» av Svein 
Molaug, en ganske dyster 
film som ligger i nærheten av 
skrekk-sjangeren.
yy«Sykkelfugl» av Odveig Klyve 
og Kari Klyve-Skaug. Den 
handler om ei afghansk jente 
på et norsk asylmottak som 
lærer seg å sykle i smug, mot 
familiens vilje. 
yy«Fødsel» av Lina Helvik. Fil-
men ble produsert som en del 
av Filmkraft Talents talent-
program «Filmverksted», og 
handler om en ung, høygra-
vid kvinne som mistrives 
sterkt i hjembygda. Derfor 
gjennomfører hun en høyst 
uortodoks flukt akkurat idet 
vannet går. 
yy«Valpen» av Kristian B. 
Walters. Som tittelen antyder 
handler filmen om to barn 
som ønsker seg en valp. De 
blir avvist i dyrebutikken tak-
ket være sin unge alder, men 
gir seg ikke så lett. 
yy«Sjefen e tebage». Musikk-
video av hiphop-gruppa 
Kriminell Kunst. Ellevill 
gangster-film om to tøffe 
politibetjenter som ypper 
seg mot noen enda tøffere 
damer. 

Avtroppende Filmkraft-sjef Elisabeth Dahl, til venstre, og påtroppende sjef Ingvild Bjerkeland fortalte om det de 
har på programmet under filmfestivalen i Haugesund.  c KINE HULT

Iram Haq ble den store 
Amanda-vinneren

Sigurd Slåttebrekk vant  
Amanda for Elias-filmen

HAUGESUND: Beste 
kinofilm, beste regi 
og beste manus. Iram 
Haq måtte opp på 
scenen tre ganger og 
hente Amanda-stauett 
for sin selvbiografiske 
film. «Hva vil folk si». 
 
Elisabeth Bie 
elisabeth.bie@aftenbladet.no

Filmen fikk også pris for bes-
te mannlige hovedrolle.  Der-
med endte «Hva vil folk si» 
med flest priser under lørdag-
ens prisutdeling i Haugesund. 

«Thelma» hadde 12 nomi-
nasjoner, men måtte nøye seg 
med priser for musikk, klipp 
og foto. «Den 12. mann» fikk 
også tre priser, inklusiv publi-
kumsprisen. Mens «Utøya 22. 
juli» fikk to priser, begge de 
kvinnelige skuespillerprisene. 

«Alle» trodde at Eili Harboe 
var selvskreven vinner av sta-
tuetten for beste kvinnelige 
hovedrolle for «Thelma». Den 
glapp. 

Thomas Dybdahl var no-
minert for beste musikk for 
tredje gang. Denne gangen 
fikk han ikke statuett med 
hjem.  

Amandavinnerne 2018
yyBeste norske kinofilm: 
«Hva vil folk si»
yyBeste barnefilm: Elias og 
Storegaps hemmelighet
yyBeste regi: Iram Haq for 
«Hva vil folk si»
yyBeste kvinnelige skue-
spiller: Andrea Berntzen 
for «Utøya 22. juli»
yyBeste mannlige skuespil-
ler: Adil Hussain for «Hva 
vil folk si»
yyBeste kvinnelige birolle: 
Solveig Koløen Birkeland 
for «Utøya 22. juli»

yyBeste mannlige birolle: 
Ingar Helge Gimle for 
«Rett vest»
yyBeste filmmanus: Iram 
Haq for «Hva vil folk si»
yyBeste foto: «Thelma»
yyBeste produksjons- 
design/scenografi:  
«Adjø Montebello»
yyBeste visuelle effekter: 
«Den 12. mann»
yyBeste musikk: «Thelma»
yyBeste klipp: «Thelma»
yyBeste lyddesign:  
«Den 12. mann»
yyBeste kortfilm:  
«No Man is an Island»
yyBeste dokumentarfilm: 
«Røverdatter»
yyBeste utenlandske kino-
film: «Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri»
yyFolkets Amanda (publi-
kumsavstemning): «Den 
12. mann»
yyAmandakomiteens Gull-
klapper: MaskørVeslemøy 
Fosse Ree
yyAmandakomiteens æres-
pris: Lars Saabye Chris-
tensen

HAUGESUND: – Jeg ble utrolig 
overrasket! Og selvsagt veldig 
glad, sier produsent Sigurd 
Slåttebrekk fra Stavanger.  

Rogaland kunne i teorien 
hentet hjem fire Amanda-sta-
tuetter, men endte med én: Si-
gurd Slåttebrekk er en av pro-
dusentene av årets beste bar-
nefilm: «Elias og Storegaps 
hemmelighet», som også har 
musikk spilt inn av Stavanger 
Symfoniorkester (SSO). 

Sigurd Slåttebrekk er pro-
dusent for «Elias og Store-
gaps hemmelighet», og Sta-
vanger Symfoniorkester står 
for musikken. «Elias og Store-
gaps hemmelighet» danket ut 
både Knerten og Los Bando i 
kampen om Amanda-statuet-
ten for Beste barnefilm.

Men rett skal være rett: Det 
var tre personer som gikk opp 
og mottok Amanda-prisen: 

Produsent Sigurd Slåttebrekk 
for Animando, samt regis-
sørene Simen Alsvik og Will 
Ashurst.

– Prisen går til filmen, der-
for ble det bare en statuett på 
deling. Det er helt greit, gliser 
Slåttebrekk. 

Uansett havner ikke den 
tunge og lubne statuetten på 
en peishylle i Rogaland, for 
Slåttebrekk er bosatt i Oslo. 

Slåttebrekk understreker 
at «Elias og Storegaps hem-
melighet» har vært et risiko-
prosjekt, og filmen er blitt til 
helt uten offentlig produk-
sjonsstøtte. 

– Men vi har mottatt etter-
håndsstøtte for filmen etter at 
den gikk på kino, sier han. 

Den tidligere konsertpia-
nisten, som nå jobber fulltid 
som produsent, har nye pro-
sjekter på gang. 

Amandaprisen for beste filmma-
nus gikk til Iram Haq for «Hva vil 
folk si» i Haugesund lørdag. 
c NTB SCANPIX 
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