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I 2019 delte Filmkraft ut 49 filmtilskudd, 
hvor fordelingen var 37 tilskudd til 
utvikling til kort, dokumentar, spill og 
langfiksjon og 12 til produksjon av 
kort- og dokumentarfilm. Totalt delte 
vi da ut kr 7 313 000 til forskjellige 
film- og spillprosjekter i 2019. Filmkraft 
delte også ut til sammen kr 651 359 
kroner i lanseringsstøtte og tiltak for 
kompetanseheving og bransjeutvikling. 
Filmkraft jobber for en ambisiøs 
filmbransje i Rogaland og filmene, 
filmskaperne og produksjonsselskapene 
fra vår region utmerker seg både nasjonalt 
og internasjonalt. 

På Filmkraft startet året med å planlegge 
den regionale markeringen under 
Berlinale – Berlin International Film 
Festival. Norge var fokusland på European 
Film Market, og Norsk Filminstitutt og 
Kulturdepartementet bygget Norway 
House like ved markedet. «Hele» den 
norske filmbransjen tok turen til Berlin. 
Filmkraft fikk med seg de andre regionale 
filmsentrene og fondene og laget en 
godt besøkt stand på Norway House. 
Vi arrangerte også en regional fest 
med tilrettelagt mingling og servering 
av lokal mat ved Ryfylkekokken Frode 
Selvaag. Seks regionale produsenter var 
med Filmkraft på reisestipend til Berlin 
og hadde travle dager med møter og 
nettverksbygging. 

I 2019 har vi arrangert flere store 
workshops. Nordoc er en ambisiøs 
workshop-serie som har som mål å løfte 
dokumentarfilmprodusenter opp på et 
internasjonalt nivå. Nordoc arrangeres 
annethvert år i samarbeid med Vestnorsk 
Filmsenter og Østnorsk Filmsenter, og 
anerkjente nasjonale og internasjonale 
bransjeaktører deltar som veiledere 
og eksperter. Kortdok2019 var et nytt 
initiativ fra Filmkraft med mål om å 
fremme kortdokumentar-formatet. 
Etter flere samlinger og en studietur til 
Sheffield DocFest, utviklet 10 deltakere 
fra den regionale filmbransjen vår to 
kortdokumentarer sammen. Filmkraft 
arrangerte også en rekke mindre kurs 
og seminarer, og åtte ganger i 2019 
samlet vi bransjen for faglig påfyll og 
sosialt samvær på Rogalerret i Stavanger 
og Haugesund. Filmkraft startet i 2019 
også opp BESTE PRAKSIS. Ambisjonen 
var at BESTE PRAKSIS skulle bli en 
fast møteplass og et sted for både 
kompetanseheving og erfaringsutveksling 
for våre regionale filmprodusenter 
fremover.

Flere av Rogalands filmskapere 
markerte seg i inn- og utland i løpet 
av 2019. Dokumentarfilmen Cold 
Case Hammarskjöld vant prisen for 
Best Director i World Documentary 
under Sundance Film Festival. Filmen 
er co-produsert av Piraya Film ved 
Bjarte Mørner Tveit, og Tveit er nå 
hovedprodusent på tv-serien med samme 
navn. Cold Case Hammarskjöld vant 
også andre priser og ble vist på en rekke 
festivaler over hele verden. Sammen 
med dyrevernsaktivistene Frank Nervik 
og Norun Haugen, hentet Bjarte Tveit og 
Torstein Grude fra Piraya Film også hjem 
den prestisjefylte prisen Fritt Ords Honnør 
for dokumentarfilmene Pels (2014) og 
Griseindustriens hemmeligheter (2019). 
Begge filmene har utløst nasjonale 
debatter som har fått store konsekvenser. 

Kortfilmen Carl Lange ved den lokale 
regissøren og manusforfatteren 
Alexander Gudmestad ble vist på Mecal 
Int. Short Film and Animation Festival i 
Barcelona. Kortdokumentaren Togrøvere, 
en co-produksjon mellom Spætt Film 
i Trondhem og GoFilm i Sandnes, 
ble vist på Kosmorama, Den Norske 
Kortfilmfestivalen i Grimstad, International 
Short Film Festival i Hamburg, Noordelijk 
Film Festival og ExGround Filmfest i 2019. 
Under Den Norske Kortfilmfestivalen i 
Grimstad ble også Rosalina av Chezville 
og Hold rundt meg av Grainy Films fra 
Haugesund vist. 

Også spillefilm av regionale aktører 
når ut i verden. Du av Paul Tunge og 
Filmavdelingen ble vist på Helsinki Int. 
Film Festival, New Horizons i Polen, Oslo 
Pix og i Sao Paulo. Jarle Bjørknes ved 
Incitus Films var co-produsent på den 
slovenske spillefilmen History of Love. 
Filmen hadde filmmusikk av Stavanger 
Symfoniorkester og Kristoffer Joner i 
den mannlige hovedrollen. I tillegg til 
å bli vist på filmfestivaler som Karlovy 
Vary International filmfestival og Tromsø 
Internasjonale Filmfestival, hadde filmen 
en eksklusiv førpremiere på Stavanger 
Odeon med ordfører Christine Sagen 
Helgø og hele den lokale filmbransjen til 
stede. History of Love ble også Slovenias 
kandidat til Oscars. 

Regionen vår markerte seg 
sterkt på Bergen Internasjonale 
Filmfestival i 2019. To av seks filmer 
i konkurranseprogrammet for Norsk 
Kortdokumentar, var fra filmskapere fra 
Rogaland; Frida Feline Nilsen og Rebekka 

Torgersens Floating City og Siri Bråtveits 
Clawtalk.  Chezville ved produsent Gary 
Cranner vant prisen Beste Kortreist 
Kortfilm for filmen De første dagene 
sammen med regissør Nina Knag. Screen 
Story Film og TV AS vant en av NRKs 
pitchepriser for sitt prosjekt Mullaen og 
halve kongeriket. I tillegg pitchet lokale 
filmskapere både på VGTVs pitch og Doc 
Norway Market, det var førpremiere på 
Astrup – Flammen over Jølster fra den 
lokale manusforfatteren/co-produsenten 
Karl Johan Paulsen, og Cold Case 
Hammarskjöld ble vist i programmet 
Internasjonal Dokumentar. Hallgeir 
Skrettings dokumentar De utstøtte hadde 
også under BIFF. 

Filmkraft fortsetter å satse sterkt på 
tiltak for unge filmtalenter gjennom 
programmene våre Filmkraft Talent, Film 
Rookies og Filmverksted. Filmkraft Talent 
jobber også for å hjelpe nyutdannede 
med filmutdannelse inn i den etablerte 
filmbransjen i Rogaland. I 2019 innførte 
vi en ordning med Filmkraft Start-stipend 
som skal hjelpe talentene å bygge en 
sterk CV og få god erfaring med å utvikle 
egne prosjekter.

Filmkrafts viktigste samarbeidspartnere 
er aktørene i den audiovisuelle bransjen. 
Det er bare gjennom tett kontakt med 
bransjen at vi kan løfte frem gode 
prosjekter og skape tiltak som er tilpasset 
reelle behov. Det er også viktig med andre 
gode samarbeidspartnere, og i 2019 
har vi satt stor pris på samarbeidet med 
blant annet Norsk Filminstitutt, de andre 
regionale filmsentrene og filmfondene, 
filmkommisjonene, Den Norske 
Filmfestivalen og våre eiere med flere. 
Det krever en samlet region og et vell av 
støttespillere og partnere å bygge en sterk 
og stabil audiovisuell bransje utenfor Oslo. 
Vi som er ansatt ved filmsenteret jobber 
hver dag for å bidra til at vår region forblir 
en stolt filmregion. Vi jobber kontinuerlig 
for å etablere nye tiltak og styrke vårt 
kompetansehevende fagretta tilbud 
til våre filmskapere. Vi anser det som 
svært viktig å bidra til at våre regionale 
filmskapere skal få muligheten til å bygge 
på sin kompetanse for å bli enda bedre 
i sitt fag slik at de kan fortsette å virke 
med det de er best på – og fortelle viktige 
historier.

Foto
Filmkraft Rogaland AS

Design og Layout
PlayDesign Studio  |  playdesign.no

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

Forord
Filmkraft forvalter KUD-midler primært til kort- og dokumentarfilm tildelt fra 
Norsk Filminstitutt. Beløpet bestemmes ut i fra en kriteriemodell hvor økt 
aktivitet og anerkjennelser for våre regionale produksjoner gir mer midler. 

http://playdesign.no
mailto:post%40filmkraft.no%20?subject=
http://filmkraft.no
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Ansatte

Daglig leder
Ingvild Bjerkeland

Administrasjonsleder
Marie Djurhuus (frem til april 2019)

Administrasjonsleder
Jan Hauge (mai 2019–)

Rådgiver bransje
Lars Idar Waage (frem til feb-19)

Seniorrådgiver 
kompetanseutvikling 
& kommunikasjon
Anne Lærdal

Filmkonsulent
Lars Skorpen

Rådgiver produksjon & 
bransjeutvikling
Marie Fuglestein Lægreid (sept-19–)

   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 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.

Eiere
Filmkraft eies av

 - Rogaland Fylkeskommune (50%)
 - Stavanger kommune (35%)
 - Haugesund kommune (10%)

Høsten 2017 kjøpte selskapet tilbake 
Randaberg kommunes eierandel på 5 
prosent.
Driften finansieres gjennom årlig tilskudd 
fra eierne. 

Styret i Filmkraft 2019
Styreleder: Simon Næsse /Mariann Bjørnelv
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 
satt i styret til FilmReg frem til feb-2019. 
Ingvild Bjerkeland satt i valgkomiteen i 
2019. Styreleder Mariann Bjørnelv ble 
valgt inn i FilmRegs styre i november 
2019.

Andre opplysninger
Organisasjonsnummer: 990 279 772
Navn/foretaksnavn: FILMKRAFT 
ROGALAND AS
Daglig leder: Ingvild Bjerkeland
Forretningsadresse: Arkitekt Eckhoffs 
gate 1, 4010 STAVANGER
Postadresse: Postboks 130 v/Rogaland 
fylkeskommune, 4001 STAVANGER
Stiftelsesdato: 15.06.2006

Formål
Filmkraft 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 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 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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4.  september TOU, Stavanger 
Høstens Rogalerret-sesong startet med 
besøk av skaperne bak Norges første 
HBO-serie,  Beforeigners og visning av 
kortfilmen De første dagene. 

Gjester:
Jens Lien (Beforeigners)
Terje Strømstad (Beforeigners)
Gary Cranner (De første dagene)
Nina Knagh (De første dagene)

23. oktober TOU, Stavanger 
I denne utgaven av Rogalerret 
presenterte vi KORTDOK2019 prosjektet 
vårt. Publikum fikk se en ferdig 
kortdokumentar fra workshopen, View, 
og se klipp fra Waterbeatle, en work-in-
progress. I tillegg ble kortfilmen Ungene 
presentert, som også var en sesjon med 
work-in-progress. Dette prosjektet var 
et av de siste filmene vår nye rådgiver, 
Marie, arbeidet med, før hun begynte i 
Filmkraft, og vi benyttet sjansen til å også 
presentere henne for publikum. 
Den siste programposten på programmet 
måtte dessverre gå ut. Filmskaperne bak 
dokumentaren Selvportrett meldte avbud 
da filmens hovedkarakter gikk bort dagen 
før arrangementet. Programleder leste 
opp en hilsen fra produksjonen, og vi viste 
traileren til dokumentaren.

Gjester:
Fredrik Hana (Ungene)
Ina Lærner Grevstad (Ungene)
Marie Fuglestein Lægreid (Ungene/Filmkraft)
KORTDOK2019 10 deltakere

24. oktober – Bedehusets Bar & 
Bazaar, Haugesund 
Rogalerret på turné i oktober var et fint 
arrangement på Bedehusets Bar & Bazaar. 
Med oss på turné hadde vi KORTDOK2019 
prosjektet, og vi presenterte det lokale 
dokumentarfilmprosjektet Monster. Også 
her var planen å presentere Selvportrett, 
men da hovedkarakteren gikk bort dagen 
før arrangementet, ble det i stedet lest 
opp en hilsen fra produksjonen og en 
visning av traileren. 
Gjester:

KORTDOK2019 deltakerne
Helge Kallevik (Monster)
Martin Mentzoni (Monster)

11. desember TOU, Stavanger 
En fin avslutning på året med 
dokumentaren Selvportrett, 
spillefilmen Flukten over grensen  og 
spillefilmen Tunnelen. Det ble til og 
med litt julestemning med servering av 
pepperkaker, mandariner og twist og 
blinkende julelys i ekte «Mongoland-stil». 

Gjester:
Espen Wallin (Selvportrett)
Katja Høgseth (Selvportrett)
Einar Loftesnes (Tunnelen)
Pål Øie (Tunnelen)
Johanne Helgeland (Flukten over grensen)
Nils Viken (Flukten over grensen)
John-Erling Holmenes Fredriksen (Flukten 
over grensen)

5. februar–TOU, Stavanger 
Årets første Rogalerret presenterte 
spillefilmen og Oscar kandidat History 
of Love, sesong 2 av drama-serien 
Heimebane og dokumentaren Once 
Aurora.

Gjester:
Jarle Bjørknes (Incitus Films – History of Love)
Kristoffer Joner (History of Love)
Benjamin Langeland (Once Aurora)
Stian Sevross (Once Aurora)
Stian Kristiansen (Heimebane)
Ole Christoffer Ertvaag (Heimebane)

Filmkrafts arrangement Rogalerret har befestet sin posisjon 
som et regionalt filmtreff og en fast møteplass for den 
profesjonelle bransjen og et kulturinteressert publikum. I 2019 
ble det gjennomført seks Rogalerret med programleder, forfatter 
og skuespiller Terje Torkildsen, på TOU Scene i Stavanger og 
to Rogalerret på turné med programleder Randi Lofthus på 
Bedehusets Bar & Bazaar i Haugesund. 

3. april TOU, Stavanger
Kortdokumentaren Togrøvere, og 
kortfilmen Jeger ble begge vist i sin helhet 
på dette Rogalerret. I tillegg fikk publikum 
se eksklusive klipp fra Søstre, en work-in-
progress. 

Gjester:

Arild Østin Ommundsen (Søstre)
Silje Salomonsen (Søstre)
Gary Cranner (Søstre)
Martin Walther (Togrøvere)
Fredrik Hana (Togrøvere)
Eirik Fosse (Jeger)
Øivind Næss (Jeger)

4. april, Bedehusets Bar & 
Bazaar, Haugesund
Årets første Rogalerret på turné i 
Haugesund og både nasjonale og lokale 
gjester på scenen. Kortdokumentaren 
Togrøvere og kortfilmen Jeger ble også 
her vist i sin helhet, og det ble vist klipp fra 
Søstre, en work-in-progress.

Gjester:
Arild Østin Ommundsen (Søstre)
Silje Salomonsen (Søstre)
Gary Cranner (Søstre)
Martin Walther (Togrøvere)
Fredrik Hana (Togrøvere)
Eirik Fosse (Jeger)
Øivind Næss (Jeger)

5. juni, TOU, Stavanger 
Siste Rogalerret før sommeren hadde et 
tettpakket program med spillefilmen DU, 
spillefilmen Hjelperytteren og drama-
serien Twin.

Gjester:
Alexander Kristiansen (DU)
Paul Tunge (DU)
Kristoffer Metcalfe (Twin)
Rebekka Nystadbakk (Twin)
Marta Sæverud (Hjelperytteren)
Jannicke Systad (Hjelperytteren)
Silje Salomonsen (Hjelperytteren)

Rogalerret
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BRANSJEPRAT
Filmkraft inviterte til uformell samtale 
i våre lokaler i januar. Store deler av 
bransjen var representert. Gode samtaler 
om bransjens forventninger til oss som 
filmsenter og mange konkrete innspill og 
forslag.

AUDIODRAMA 
STAR og Filmkraft arrangerte 6. februar 
sammen AUDIODRAMA på TOU.
Vi samlet det beste av aktuelle film- 
og musikkskapere til en samling i 
Maskinhallen 6. februar. Med Rogalands 
stolte film- og musikktradisjon i ryggen, 
var det duket for en fullstappet seminar- 
og nettverksdag for begge leire på Tou!
Etter et par timers pause, fortsatte dagen 
med Rogalerret i Maskinhallen, før vi 
avsluttet med konsert med selveste 
Hanne Hukkelberg // Tou. 

BERLINALE 2019 
I 2019 hadde Norge æren av å være 
fokusland under European Film 
Market på Berlinale. Filmkraft stilte 
som prosjektleder for den regionale 

markeringen med stand i Norway House, 
vi produserte felles promovideo, annonser 
i Variety og en regional Happy Hour. 

Fire ansatte ved Filmkraft var tilstede på 
festivalen, og sammen med de andre 
regionale filmsentrene og fondene 
bemannet vi daglig standen. Til regional 
happy-hour hadde vi med oss Ryfylke-
kokken Frode Selvaag som serverte 
smaksprøver av norsk fisk og spekemat. I 
forkant hadde vi trykket opp klistermerker 
som fagfunksjoner og land, for å slik 
legge til rette for mest mulig effektiv og 
morsom nettverksbygging på vår Happy 
Hour. På tross av at Norway House hadde 
en kapasitet på 250 gjester, endte den 
regionale happy hour med en kø langt 
nedover fortauet av ivrige filmfolk som 
hadde hørt rykter om at dette var festen 
man burde være på. 

Gjennom festivalen var det også mange 
andre aktiviteter på Norway House, blant 
annet pitcher som både Chezville AS 
og Piraya film AS deltok på. Filmkraft 
hadde lyst ut seks reisestipend til 
lokale filmprodusenter, og med oss på 

festivalen hadde vi:  Gunhild Oddsen 
fra GoFilm, Bjørn Eivind Aarskog fra 
Filmhimmelen AS, Alexander Kristiansen 
fra Filmavdelingen AS, Geir Mæland fra 
Films of Norway, David Leader fra Leader 
Films og Jarle Bjørknes fra Incitus Films. 

EG HAR EIN FILMIDÉ – 
KA GJØR EG NÅ? 
Du har en idé til en kortfilm, 
kortdokumentar eller langfilm - hva 
er neste steg? Seminaret Eg har ein 
filmidé – ka gjør eg nå? Ble til over en 
morgenkaffe på filmsenteret og ble ledet 
av filmkonsulent Lars Skorpen over to 
kvelder, 21. februar og 6. mars. De 20 
deltakerne fikk her både inspirasjon 
og praktiske råd til hvordan man skal 
realisere en god idé. Tiltaket var et 
samarbeid på tvers av Filmkraft Talent og 
Filmkraft.

KORTDOK2019 
Filmkraft lyste i februar ut en ny, praktisk 
workshop serie med fokus på den korte 
dokumentaren. Dette er et format som 
stadig blir viktigere både på festivaler og 
på nye, digitale plattformer. Vi mottok 
mange søknader og valgte ut ti deltakere 
fra ulike filmfaglige felt og med varierende 
grad av erfaring fra bransjen. De utvalgte 
deltakerne var: Gunhild Oddsen, Lisa 
Ravna Rørmoen, Fredrik Dahle Vedholm, 
Siw Angell-Olsen, Arne Gunnar Olsen, 
Odveig Klyve, Alexander Gudmestad, 
Sebastian Waldejer, Lina Helvik og Nils 
Petter Devold Midtun.

Første samling fant sted 24. april. 
Filmprodusent Christian Falch fra 
UpNorth Film delte generøst av sine 
erfaringer som dokumentarist og hadde 
mange gode råd å komme med.

Del 2 var i begynnelsen av juni da 
deltakerne dro sammen med daglig leder 
og filmkonsulenten til Sheffield DocFest 
for faglig påfyll og inspirasjon. I tillegg til å 
se mange kortdokumentarer, fikk de med 

seg paneldebatter om finansiering og 
distribusjon av film, og de ble bedre kjent 
med hverandre.

Del tre fant sted på Filmkrafts kontor 
18. juni. Den anerkjente produsenten og 
regissøren Eloise King kom fra London 
(via innspilling i Sør-Amerika) for å dele 
av sine erfaringer med idéutvikling. På 
denne samlingen pitchet alle deltakerne 
sin idé for en kortdokumentar. Ideene 
ble så diskutert i plenum og med innspill 
fra Eloise, før gruppen til slutt skulle 
velge ut to prosjekter som de sammen 
skulle produsere. Valget falt på Odveig 
Klyves prosjektidé, som fokuserer 
på cruisebåttrafikken, og Sebastian 
Waldejers prosjektidé som omhandler 
hans bestefar og det som en gang var 
verdens minste ubåt. Utvikling og til 
dels produksjon av filmene ble finansiert 
av Filmkraft som et ledd i vår KortDok 
workshop. Gunhild Oddsen ble valgt som 
hovedprodusent på begge prosjektene, 
mens de resterende deltakerne bidro i 
ulike fagfunksjoner på begge filmer. 

Sommermånedene gikk med til utvikling 
av de to kortfilmene.
Siste samling fant sted 10. september. 
Her ble prosjektenes fremdrift diskutert, 
før vi fikk besøk av Toril Simonsen fra NFI 
som ga deltakerne gode råd vedrørende 
distribusjon, festival planlegging m.m.

Begge filmene ble så presentert på 
Rogalerret på Tou Scene i Stavanger 
23.oktober, og under Rogalerret på turné 
på Bedehusets Bar & Bazaar i Haugesund 
24.oktober. Dette er et tiltak initiert og 
finansiert av Filmkraft.

Bransjeaktivitet
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MESTERKLASSE med Eloise 
King
I juni inviterte Filmkraft den anerkjente 
dokumentarfilmskaperen Eloise King 
til Rogaland for å holde mesterklasse 
for filmbransjen, journalister og alle 
andre interesserte. Eloise King er 
en prisbelønt regissør og eksekutiv 
produsent. Hun har markert seg som en 
forkjemper for historier om minoriteter 
og kvinner. Mesterklassen ble avholdt 
på Gnu i Stavanger mandag 17.juni.  
Mesterklassen var et tiltak initiert av 
Filmkraft.

SOMMERAVSLUTNING på Frk.PIL
Filmkraft arrangerte sommeravslutning 
på et utested i Stavanger i juni. Her fikk 
godt å vel 50 bransjeaktører nyte god mat 

og toner fra Sebastian Waldejer. Det var 
en fin kveld med masse fin mingel og en 
møteplass for både de etablerte og de 
nyere bransjeaktørene våre.

DEN NORSKE FILMFESTIVALEN 
I HAUGESUND/ NEW NORDIC 
FILMS
Filmkraft har i flere år samarbeidet med 
Den Norske Filmfestivalen i Haugesund 
og New Nordic Films, og også i 2019 
hadde vi flere arrangementer i løpet av 
festivalen. 

Vi tjuvstartet festivalen fredag 16.august;  
først med et Bransjemøte sammen 
med Mediefondet Zefyr og deretter med 
avspark på Filmkappløpet (48-timers 

filmkonkurranse) for både proffe og 
amatører, med arbeidsstipend som 
premier. Konkurransen ble avholdt i 
samarbeid med Appex, og kick-off var 
på Bedehusets Bar & Bazaar fredag 
ettermiddag. 

Det var hele sytten lag påmeldt til 
Filmkappløpet, og samtlige leverte 
filmer innen fristen søndag ettermiddag. 
Tema for konkurransen, var festivalens 
tema: TILSAMMANS. Alle filmene ble 
vist søndag ettermiddag i Lille Maritim, 
før en jury bestående av seniorrådgiver 
Anne Lærdal, filmkonsulent Lars Skorpen, 
rådgiver Marie S. Lægreid og Eivind Juul 
Wibe fra Appex, kåret vinnerne i de to 
kategoriene. Vinnerfilm i Proff kategorien 
ble: Gry Pedersen Skogland med 

filmen Sammen. Med egenkomponert 
musikk og enkle visuelle grep tolket hun 
temaet TILSAMMANS på en sterk og 
rørende måte.  I Talent kategorien vant: 
Emma Michaelsen Aasland med filmen 
Alene, men sammen.  Emma viste her 
teknisk finesse og fortalte samtidig en 
spennende historie. Ytterligere to filmer 
fikk hederlig omtale, og samtlige filmer fra 
Filmkappløpet ble vist på TV Haugaland i 
dagene som fulgte. Seniorrådgiver Anne 
Lærdal ble intervjuet av TV Haugaland om 
tiltaket.

KORT FRA ROGALAND
Under Den Norske Filmfestivalen ble det 
også vist et kortfilmprogram kuratert 
av Filmkraft. En nesten fullsatt sal på 
Edda Kino fikk se følgende filmer, alle 

delfinansiert av Filmkraft:

Jeger (Øyvind Næss, Marius Hagen, 
Filmavdelingen v/Alexander Kristiansen)
De første dagene (Nina Knag, Chezville AS 
v/Gary Cranner)
Rosalina (Fredrik Hana, Chezville AS v/
Gary Cranner)
Hold rundt meg (Agnese Laizane, Mustafa 
Battal, Grainy Films AS v/Iren Tislevoll)

Etter visningen arrangerte vi ROGAVORS 
på Bedehusets Bar & Bazaar, i 
samarbeid med Mediefondet Zefyr. Med 
musikalsk innslag av Wunderkammer 
og servering av pizza og drikke ble dette 
en flott møteplass for filmarbeidere 
og samarbeidspartnere og en god 
oppvarming til Amandapris utdelingen. 

NEW NORDIC FILMS
Under dagene med New Nordic Films 
deltok filmkonsulenten og daglig leder fra 
Filmkraft. Flere av regionens produsenter 
hadde fått reisestipend og akkreditering 
fra filmsenteret. Produsent Gunhild 
Oddsen fra GoFilm, Alexander Kristiansen 
fra Filmavdelingen AS og Jarle Bjørknes 
fra Incitus Films AS deltok under New 
Nordic Films dagene. Produsent Gary 
Cranner fra Chezville deltok også med 
prosjektet Barzakh under pitchen, work-in-
progress med SØSTRE og holdt foredrag 
om EAVE og ACE.
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BIFF/DOC NORWAY MARKET
Bergen Internasjonale Filmfestival feiret 
20 år i 2019. Filmkraft var representert 
ved  filmkonsulent Lars Skorpen, 
rådgiver Marie Lægreid Fuglestein 
og daglig leder Ingvild Bjerkeland De 
deltok også på Doc Norway Market. To 
regionale filmprodusenter pitchet på 
markedet;  Filmavdelingen AS v/Alexander 
Kristiansen og Martha Sæverud og 
Filmhimmelen AS v/Bjørn Eivind Aarskog 
og Trey Borzillieri.
 
Rogaland markerte seg også i festivalens 
øvrige program med to av seks filmer 
i konkurranseprogrammet for Norsk 
Kortdokumentar; Frida Feline Nilsen og 
Rebekka Torgersens Floating City og 
Siri Bråtveits Clawtalk. Chezville ved 
produsent Gary Cranner vant prisen 
Beste Kortreist Kortfilm for filmen De 
første dagene sammen med regissør 
Nina Knag. Screen Story Film og TV AS 
vant en av NRKs pitchepriser for sitt 
prosjekt Mullaen og halve kongeriket. 
Langfilmen Astrup – Flammen over 
Jølster fra den lokale manusforfatteren 
og samprodusenten Karl Johan Paulsen 
hadde førpremiere på BIFF og Cold Case 
Hammarskjöld som er co-produsert 
av Bjarte Mørner Tveit ved Piraya Film 
ble vist i programmet Internasjonal 
Dokumentar.

VESTLANDSTREFFET 
Vestlandstreffet arrangeres annet 
hvert år i samarbeid med Vestnorsk 
filmsenter, Mediefondet Zefyr og 
Filmforbundet, avdeling Vest. Målet er å 
skape en møteplass for filmskapere på 
vestlandet, på tvers av sjangere, format 
og fylkesgrenser. Årets Vestlandstreff ble 
arrangert i Flåm innerst i Aurlandsfjorden. 
Et variert og tettpakket program over 
to dager, blant annet med presentasjon 
av film-og tv prosjekter i utvikling, en 
mesterklasse i lyd med Gisle Tveito, 
visning av kortfilm, en innføring i 
arbeidet til stuntmenn, en dialog om 
hvordan Chezville har arbeidet med 
barneskuespillere i prosjektet Søstre og 
besøk av både NFIs filmkonsulenter og 
NRK. 

Inne i mellom øktene var det også tid til 
svært god mat og hyggelig samvær med 
de mange deltakerne. Fra Rogaland deltok 
filmkonsulent Lars Skorpen, daglig leder 
Ingvild Bjerkeland sammen med Gary 
Cranner, Silje Salomonsen, Thomas Aske 
Berg, Linda Tveiten, Elsa Aanensen og 
Eirik Forus.  

NORDISK PANORAMA
Nordisk Panorama i Malmø er en av de 
viktigste festivalene for dokumentar 
og kortfilm. Særlig er pitcheforumet 
Nordisk Panorama Forum en svært viktig 
arena for å løfte prosjekter ut mot det 
internasjonale. Av prosjekter fra Rogaland 
deltok dokumentarserien Kielland-ulykken 
av Screen Story TV og Film AS som har 
fått produksjonsstøtte fra Filmkraft. 

NP er også en arena der vi arbeider 
med nettverk mellom andre norske og 
nordiske finansiører og produsenter fra 
de skandinaviske landene. Prioritet er 
å skape samhandling og oppfordre til 
samarbeid mellom produsenter utenfra 
og våre produsenter. Deltakere fra 
Filmkraft var rådgiver Marie Fuglestein 
Lægreid og filmkonsulent Lars Skorpen.

NORDOC 
Nordoc arrangeres annethvert år, 2017 
og 2019, i samarbeid med Vestnorsk 
filmsenter og Østnorsk filmsenter. 
Mikael Opstrup er gruppeleder og har 
en sentral rolle under hele workshopen. 
Ambisjonen bak NorDoc er å fremme 
kreative dokumentar produsenter til et 
internasjonalt nivå.

Dette året var vår regionale representant 
Svein Molaug fra Vinterfilm deltaker med 
prosjektet Warriors.  Andre deltakere 
var Ingvild A Skage fra Isme Film med 
prosjektet, The Art of Fallism. Anita Vedå 
fra Smau Media med prosjektet, Hope is 
a Word. Marianne Rønning fra Termos TV 
med prosjektet, The Bothersome Father. 
Sven Arild Storberget fra Trad Film med 
prosjektet, The Elk Forest. Svein Rune 
Skilnand fra SRS Media med prosjektet, 
Murders in the elephant grass og Emil 
Olsen med prosjektet Exhumacion.

Vi hadde tre NORDOC samlinger i 2019. 
Første samling handlet om prosjekt 
utvikling og å finne selve kjernen. Ekspert 
Cecilia Lidin gikk grundig inn i alle 
prosjekter og veiledet produsentene.

Den andre sesjonen handlet om 
produksjon, co-produksjon og 
finansiering. Ekspert Orwa Nyrabia gikk 
nærmere inn på oppstart av selskap, 
hvordan arbeide med ulike prosjekt og 
deres festivalstrategi.

Den tredje sesjonen omhandlet pitch 
med ekstra fokus på salg og distribusjon. 
Ekspert Gitte Hansen fra First Hand Films 
gikk gjennom distribusjon og salg av 
ulike filmer, hadde nære samtaler med 
produsentene og diskuterte prosjektets 
muligheter. Under denne sesjonen 
arbeidet vi nøye med alle deltakernes 
pitcher og bearbeidet dem. Det å gi 
deltakerne en realistisk mulighet til å 
pitche deres prosjekter til et sterkt panel 
var nyttig. 

Panelet under dette årets Nordoc pitch 
bestod av; Charlotte Gry Madsen (SVT), 
Flemming Hedegaard Larsen (DR), Gitte 
Hansen (First Hand Films), Helle Hansen 
(NFI), Jenny Westergaard (YLE), Lise 
Løwholm (Nordic Film & TV Fund) & Terje 
Dale (NRK).
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BESTE PRAKSIS  
Filmkraft startet opp workshopserien 
Beste Praksis som har mål om å 
stryke produsentleddet og skape en 
felles arena og møtested. Vi startet 
opp med en detaljert gjennomgang av 
forventninger til filmsøknaden, økonomi 
og rettigheter i et prosjekt. Ambisjonen 
er at BESTE PRAKSIS skal bli et fast 
møtested for både kompetanseheving 
og erfaringsutveksling for våre regionale 
filmprodusenter. 

Beste Praksis søknad på Sola Airport 
Hotell hadde foredragsholderne Ola 
Hunnes og Helle Hansen fra NFI og 
Magnus Thomassen fra Mediefondet 
Zefyr. Vi hadde stor oppslutning 
og var veldig fornøyde med både 
gjennomføringen og responsen i 
etterkant. Dette er en workshopserie vi 
ønsker å repetere i påfølgende år.

DOKUMENTARKONVENTET 
Dokumentarkonventet ble avholdt som 
vanlig på Solstrand Hotell i Os. Fra 
innholdet kan vi nevne et toppmøte om 
dokumentarfilm der Kjersti Mo fra NFI, 
Knut-Olav Åmås fra Fritt Ord og Åse 
Kringstad fra Produsentforeningen var 
i panelet. Det ble holdt et informativt 
innlegg om Netflix og om hvordan man 
skal forholde seg til dem. Andreas 
Rocksèn gav et foredrag om Sundance-
vinneren Cold Case Hammaskiöld, der 
Piraya er co-produsent. Sist, men ikke 
minst var Bjarte Mørner Tveit med på 
en inngående og interessant samtale på 
Pirayas filmer Pels og Griseindustriens 
hemmeligheter, med vekt på skjult 
kamera problematikk.

I avdelingen «nytt fra de regionale 
sentrene» presenterte Piraya Film A time 
for Forgiveness med Torstein Grude Ruwê 

Yuxinawa. Bjørn Eivind Aarskog og Håvard 
Hanasand fra Filmhimmelen presenterte 
The girl in the manhole.

Fra Filmkraft deltok bransjerådgiver Marie 
Fuglestein Lægreid og filmkonsulent 
Lars Skorpen. Ellers deltok Odd Henning 
Gilje, Lina Helvik, Odveig Klyve, Siw 
Angell-Olsen, Arne Gunnar Olsen, Gunhild 
Oddsen, Håvard Hanasand og Hallgeir 
Skretting fra vår region.
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Dokumentarfilmen Cold Case 
Hammarskjöld, en dansk-norsk co-
produksjon mellom Wingman Media 
og Piraya Film har blitt vist på en rekke 
prestisjetunge festivaler over hele 
verden, inkludert Sundance Film Festival, 
Göteborg Int. Film Festival, One World 
Human Rights Film Festival i Praha, 
Amnesty Int. Movies that Matter Festival 
i Haag, Sao Paolo Film Festival, Istanbul 
Int. Film Festival, Moscow Int. Film 
Festival, Hot Docs i Toronto, Seattle Int. 
Film Festival, BFI London Film Festival, 
DOC NYC Film festival, Docs Barcelona, 
Melbourne Film Festival, Reykjavik Film 
festival – for å nevne noen få av en lang 
liste. 

Filmen har også fått med seg flere priser 
på sin festivalrunde, blant annet Best 
Documentary Award ved Sao Paulo Int. 
Doc. FF., Camera Justitia Award ved 
Amnesty Int. Movies that Matter Festival 
i Haag, Best Director ved One World 
Human Rights Film Festival i Praha, og 
ikke minst den prestisjetunge prisen Best 
Director World Cinema Documentary ved 
Sundance Film Festival. 

Kortfilmen Sykkelfugl av Nuten Film 
fortsatte sin nå flerårige festivalturné. 
I 2019 ble filmen vist på blant annet 
Clermont-Ferrand International Short Film 
festival i Frankrike, Ridgefield Int. Film 
Festival i Connecticut, USA, IndieLisboa i 
Portugal, IFI Family Film Festival i Dublin, 
Cph:pix-Buster films festival i København, 
Regard Festival Internationnale du Court 
Metràge au Saguneay i Canda, og Mill 
Valley International Film festival i San 
Fransisco, USA, for å nevne noen av 
festivalene den besøkte i løpet av året. 

Barnekortfilmen Hvalagapet, som 
hadde stor suksess i 2018, fortsatte sin 
festivalreise med visning på New York Int. 
Children’s Film Festival.  

Kortfilmen Carl Lange ved den lokale 
regissøren og manusforfatteren 
Alexander Gudmestad ble vist på Mecal 
Int. Short Film and Animation Festival i 
Barcelona.

Kortdokumentaren Togrøvere, som 
var en co-produksjon mellom Spætt 
Film i Trondhem og GoFilm i Sandnes, 
ble vist på Kosmorama, Den Norske 

Kortfilmfestivalen i Grimstad, International 
Short Film Festival i Hamburg, Noordelijk 
Film Festival og ExGround Filmfest i 
2019. På Den Norske Kortfilmfestivalen i 
Grimstad ble også Rosalina av Chezville 
og Hold rundt meg av Grainy Films fra 
Haugesund vist.  

Kortfilmen De første dagene  av 
Chezville hadde sin verdenspremiere i 
hovedkonkurransen på Encounters Film 
Festival i Bristol. Filmen vant pris for beste 
kortreiste kortfilm under BIFF i 2019. 
Her deltok også Floating City av Frida 
Feline Nilsen og Rebekka Torgersen i 
konkurranseprogram for kortdokumentar.

Også spillefilm av regionale aktører 
når ut i verden. Du av Paul Tunge og 
Filmavdelingen ble vist på Helsinki Int. 
Film Festival, New Horizons i Polen, Oslo 
Pix og i Sao Paulo. Den norsk-slovenske 
co-produksjonen History of Love som 
hadde sin verdenspremiere i 2018 under 
Karlovy Vary International Film Festival 
hadde norsk premiere på Tromsø 
Internasjonale Filmfestival i januar 2019 
og ble nominert som slovensk Oscar-
kandidat for 2020. 

   Flere filmer fra Rogaland 
har utmerket seg på nasjonale og  
internasjonale festivaler i 2019. 

facebook.com/ColdCaseHammarskjold

WINGMAN MEDIA, PIRAYA FILM and LAIKA FILM & TELEVISION present COLD CASE HAMMARSKJÖLD. Written and directed by MADS BRÜGGER. Director of Photography TORE VOLLAN. Editor NICOLÁS NØRGAARD STAFFOLANI. Music composed and performed by KAADA. 
Sound design and mix SENJAN JANSEN. Colorist TOM CHR. LILLETVEDT. Produced by PETER ENGEL, BJARTE MØRNER TVEIT and ANDREAS ROCKSÉN. Co-produced by BRAM CROLS. Executive Producers PETER ENGEL, BJARTE MØRNER TVEIT and TORSTEIN GRUDE. 
Produced in co-production with ASSOCIATE DIRECTORS, DR, SVT, BERTHA FOUNDATION, DOC SOCIETY, FILM I VÄST, BBC STORYVILLE, RTBF and GEO TELEVISION. Produced with the support of DANISH FILM INSTITUTE, NORDISK FILM & TV FOND, EURIMAGES, 
NORSK FILMINSTITUTT, SVENSKA FILMINSTITUTET, FRITT ORD, FILMKRAFT ROGALAND, FLANDERS AUDIOVISUAL FUND (VAF), FLANDERS FILM FUNDING, BELGIAN TAX SHELTER and HINTERLAND Produced in association with VRT–CANVAS, VPRO, AGAINST GRAVITY, NRK, 
YLE, RÚV and CHANNEL 8. Financed in collaboration with DR SALES. World sales DR SALES. © 2019 Wingman Media ApS, Piraya Film AS and Laika Film & Television AB.

A film by MADS BRÜGGER

HAMMARSKJÖLD
COLD CASE

T E L E V I S I O N

NORDIC DOCUMENTARY 
COMPETITION 

”One of the most honestly 
disturbing and provocative 
nonfiction films in years” 
       VARIETY

“An arresting, troubling work  
– and, for all the horror, an  
intensely entertaining one too.” 
        SCREEN DAILY

“A funny, gripping, crazed take 
on the mystery investigation 
drama”  
   THE HOLLYWOOD REPORTER

”An epic swan dive into 
the darkest abyss of 
African history” 
     INDIEWIRE

OFFICAL SELECTION

HOT DOCS
  

TORONTO

WINNER
BEST DIRECTOR

ONE WORLD
INT’L HUMAN RIGHTS DFF 

PRAGUE

WINNER
JURY AWARD

LIGHTHOUSE
INT’L FILM FESTIVAL 

NEW JERSEY

WINNER
 AUDIENCE AWARD

CINETOPIA
FILM FESTIVAL 

DETROIT

WINNER
BEST DOCUMENTARY FEATURE

GREENWICH
INT’L FILM FESTIVAL

WINNER
GOLDEN BUTTERFLY

CAMERA JUSTITIA COMPETITION

MOVIES THAT MATTER
  

THE HAGUE

SPECIAL MENTION
BYDGOSZCZ ART.DOC AWARD

MILLENNIUM DOCS 
AGAINST GRAVITY 

  
WARSAW

SPECIAL MENTION
ARRI/OSRAM AWARD 

FILMFEST
MÜNCHEN

HONORARY MENTION 
BEST FEATURE DOCUMENTARY 

NORDIC DOCS 
  FREDRIKSTAD

NOMINEE
THE GRIERSON AWARD 

BFI LONDON 
FILM FESTIVAL

NOMINEE

LUX PRIZE
EUROPEAN
PARLIAMENT

Festivaldeltakelse
og priser
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Filmkraft Talent både initierer og 
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 med 
filmutdannelse inn i den etablerte 
filmbransjen i Rogaland. Målgruppen 
varierer i alderstrinn, men hovedsakelig 
er de unge som deltar i våre tiltak i alder 
16-30 år. Filmkraft Talent samarbeider 
med lokale aktører fra filmbransjen, 
fritidstilbud, videregående skoler i 
regionen og Universitetet i Stavanger.

Under paraplyen Filmkraft Talent støtter 
vi egne filmtiltak og initiativ, talent- og 
breddetiltak i forskjellige varianter 
og fagrettede workshops rundt om i 
regionen. Våre samarbeidspartnere og 
initiativtakere søker midler hos oss via 

søknadsportalen vår FILMSØK. I 2019 
støttet/samarbeidet Filmkraft Talent om 
tiltakene: Spesialeffekt kurs med Michael 
Wallin på Hemmingstad Kultursenter i 
Haugesund, Filmworkshop på Feelgood 
Ungdomshus på Sola med Urban Hands, 
Spesialeffektkurs på Ungdomshuset 
Stasjonen på Ålgård, en workshopserie 
på Metropolis med Greenscreen, iMOVIE 
og spesialeffektkurs med Michael Wallin 
også her, prosjekt mediaLAB i Sandnes 
og innskudd for deltakere i Filmkrafts 
egen initierte tiltak som KORTDOK2019 
og BESTE PRAKSIS SØKNADER sammen 
med de profesjonelle i regionen. 

I Filmkraft Talent prosjektet lyser vi 
hvert år ut stipender til Fest Training 
Ground i Portugal, hvor det i 2019 var 
fire unge filmskapere som fikk reise: 
Marte Hogenstad (18 år), Kristine Engene 

Hognestad (18 år), Frida Feline Nilsen  
(23 år) og Rebekka Torgersen (23 år).  
Vi oppfordret våre unge filmskapere til å 
reise til Amandus festivalen for å møte 
likesinnede.

Vi ønsker å gi talenter muligheter 
til å utvikle seg og vise seg frem. Et 
eksempel på dette er IDÈWORKSHOP 
med pitchekonkurranse ledet av Terje 
Torkildsen sammen med Anne Lærdal 
og Marie Lægreid på og av Filmkraft. Det 
var åtte deltakere, og vinner av pitchen 
var Sander Lid Fiskå (18 år). Han vant 
produksjon av egen kortfilm våren 2020 i 
FILMVERKSTED. I juryen satt Anne Lærdal 
fra Filmkraft, Gary Cranner fra Chezville, 
Gunhild Oddsen fra GoFilm og Ingunn 
Myklevoll Sjoen fra Mediefondet Zefyr.

Det ble også avholdt flere Filmkappløp 
i 2019 – 48 timers filmkonkurranser, 
både i samarbeid med Sandnes 
Kommunes Media:Lab , Metropolis i 
Stavanger og Hemmingstad Kultursenter 
i Haugesund og Appex under Den Norske 
Filmfestivalen i Haugesund. 
 
Filmkraft Talent benytter fagkompetansen 
til våre profesjonelle filmarbeidere, som 
mentorer og jurymedlemmer, gjennom 
våre tiltak og tilbyr på den måten vår 
profesjonelle del av filmbransjen korte 
betalte oppdrag.

Nytt av året, var at vi opprettet 
Filmkraft Start-Stipend rettet mot 
unge filmskapere som trenger å bygge 
CV i etableringsfasen. Innen fristen 1. 
september 2019 kunne man søke inntil kr 
25 000 i støtte til sin produksjon. Det kom 

inn søknader for kr 112 385 kr tilsammen. 
Etter nøye gjennomgang ble det valgt ut 
følgende stipendmottakere:

Lisa Ravna Rørmoen (22 år) og Kjetil 
Broms (23 år) med prosjektet DE STORE 
SMÅ GLEDENE kr 25 000. Mentorer 
med på produksjonen var det lokale 
filmekteparet Siw Angell-Olsen og Nils 
Petter Devold Midtun.
Ines Nystrand (21 år) mottok kr 25 000 
for sin selvbiografiske dokumentar 
om spiseforstyrrelser. Vi koblet henne 
sammen med Marta Sæverud som var 
hennes mentor på klipp i prosjektet.
Frida Feline Nilsen (23 år) mottok 
kr 25 000 til sitt kunstneriske 
musikkvideofilmprosjekt MUSIKK
MASKINEN. De tre prosjektene vil få sine 
respektive premierer/bli vist klipp fra 
under TALENTTIMEN neste juni i 2020.

Tre spennende prosjekter med potensiale 
for å nå ut bredt og som garantert vil 
bygge CV til stipendmottakerne. Vi 
vurderer dette tilbudet allerede som 
vellykket og ønsker å videreføre det i 
2020, da med to søknadsfrister og en 
større pott.

Filmkraft Talent er Filmkrafts satsing for å bygge opp talenter og øke 
filmkompetansen til barn og unge i regionen. Filmkraft Talent er 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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FILM ROOKIES
Talentprosjektet Film Rookies er 
det største prosjektet innunder 
paraplyen Filmkraft Talent. Unge 
manusforfattere konkurrerer gjennom 
en manuskonkurranse om å få sitt 
manus realisert, skuespillere fra scenen 
får prøve seg foran et filmkamera, 
og unge regissører får trene seg på 
skuespillerinstruksjon. Unge filmskapere 
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 2019 stilte regissør Arild Østin 
Ommundsen og skuespiller/regissør 
Silje Salomonsen opp som mentorer i 
skuespillerinstruksjon under prosjektets 
kick-off på teateret. Prosjektets produsent 
og mentor i ulike fagfunksjoner, 
var Aleksander Tranberg fra  
produksjonsselskapet SCREEN STORY.

FILM ROOKIES starter med en 
manuskonkurranse, Ett manus ble så 
valgt ut, og i 2019 var det manuset 
av Emma Michaelsen Aasland (17 år) 
som skulle realiseres i fire versjoner. 
Steg to i prosjektet, var å velge ut unge, 
talentfulle regissører som skulle realisere 
vinnermanuset. 

I 2019 var dette: Ine Espevik Larsen (25 år), 
Balder Scheen Jacobsen (17 år),  Helge 
Kallevik (29 år) og manusforfatteren 
selv Emma Michalsen Aasland (17 år). 
Disse fire deltok så på workshop i 
skuespillerinstruksjon på teateret 
sammen med unge skuespillere fra 
scenen. 

Skuespillere fra BUT ble castet til 
fire versjoner av manus. Disse skulle 
produseres av fire forskjellige filmteam 
bestående av unge filmskapere og 
mentorer og skuespillere fra BUT v/
Rogaland Teater under ledelse av de 
respektive regissørene. Før opptakene 
fant sted, ble det arrangert tekniske 
workshops for alle fagfunksjoner. Dette 
året var teknisk ansvarlig og mentor for 
prosjektet Magnus Halvorsen Wathne og 
klipper Tommy Jørpeland ved SCREEN 
STORY.

Opptakene forløp som følger en helg i 
mai 2019: Teamet med regissør Emma 
Michalsen Aasland (17 år) filmet ved 
Store Stokkavann med mentor Silje 
Salomonsen og teknisk mentor Magnus 
Halvorsen Wathne. Regissør  Balder 
Scheen Jacobsen (17 år) hadde location 
på Valbergstårnet og utenfor Sølvberget 
i Stavanger sammen med øvrig team og 
mentor Johan Kaos. 
Produsent Aleksander Tranberg fra 

SCREEN STORY hadde overblikket 
sammen med innspillingslederne Lina 
Helvik og Mia Langås Flåta.   Ine Espevik 
Larsen (25 år) filmet ved Badedammen 
i Stavanger med mentor Liss-Anett 
Steinskog . Regissør  Helge Kallevik 
(29 år) hadde valgt seg location i 
Geoparken i Stavanger sammen med 
øvrig team og mentor Mads Eriksen. På 
de to siste produksjonene var teknisk 
ansvarlig Magnus Halvorsen Wathne og 
innspillingsledere Mia Langås Flåta og 
Elisabeth Røvær.

Prosjektet hadde sin avslutning med 
premiere på kino i Talenttimen 19. juni 
2019. Det var rundt 37 unge skuespillere 
og filmskapere med i Film Rookies 2019, 
og det var full sal under premieren. 

Filmene fra 2019 kan ses via Filmkrafts 
egen youtube kanal: 

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

Prosjektet er et samarbeid mellom 
avdeling Filmkraft Talent, BUT / Rogaland 
Teater og en lokal filmprodusent, dette 
året var det SCREEN STORY.

https://www.youtube.com/channel/UC3E7TQIMXXXxIqItuVWStWA
https://www.youtube.com/channel/UC3E7TQIMXXXxIqItuVWStWA
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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 2019 var det regissør Emma Michaelsen 
Aasland (17år) og Rebekka Torgersen 
(23 år) som var hoveddeltakere i dette 
talentprogrammet. Prosjektet var basert 
på kortfilmideen til Rebekka Torgersen (23 
år), som selv valgte å ha B-foto på filmen 
Macho Match. Vi utfordret da det unge 
talentet Emma i regirollen, en oppgave 
hun mestret med glans. Resultatet var 
veldig fin kortfilm produsert av GoFilm 
ved produsent Gunhild Oddsen. Det var 
unge filmskapere i alle fagfunksjoner 
under veiledning av mentorer. Kortfilmen 
hadde premiere under Talenttimen og 
var del av programmet Kort fra Rogaland 
under Den Norske Filmfestivalen i 
Haugesund i 2019. 

TALENTTIMEN                                                                                                        
Filmkraft Talent arrangerer hvert år 
TALENTTIMEN, de unge filmskapernes 
eget premiere og visningsrom. 
Her var det premiere på prosjektene 
fra FILM ROOKIES, på Filmverksted 
produksjonen Macho Match, og i tillegg 
ble Filmkappløp vinnere gjennom året vist.
Programleder var seniorrådgiver fra 

Filmkraft Rogaland, Anne Lærdal, og det 
var full sal 6 på Odeon kino i Stavanger 
under arrangementet 19. juni i 2019. 

UTSTYRSUTLÅN
Avdeling Filmkraft Talent tilbyr også 
gratis utlån av filmutstyr, og vi hadde i 
2019 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 på FILM 
ROOKIES og Filmverksted prosjektet. 
ca 60 unge filmskapere lånte filmutstyr 
hos oss på eget initiativ, og det er flittig 
brukt, men vanskelig å tallfeste.

Utstyret ble noe oppgradert i 2019, nye 
minnekort og led panel ble erstattet 
med nye og batteririg til kameraene ble 
utbedret med mer.
 

REKRUTTERING                                                                                                                         
Unge filmskapere fra hele Rogaland deltar 
i Filmkraft Talents prosjekter. 
Vi driver facebooksiden @filmkrafttalent 
hvor vi holder  de unge oppdaterte og 
promoterer det som skjer på filmsenteret 
og ellers i regionen og landet for øvrig. 
Rekruttering til våre talentprosjekter 
skjer via skolebesøk, både på VGS med 

medielinjer og på UIS med sine respektive 
filmrelaterte studier hver høst.
Vi driver i tillegg promotering av våre 
tiltak gjennom informasjon på nettsidene 
til filmsenteret, innlegg på senterets 
Instagram profil filmkraftrogaland 
og generell deling på SoMe samt 
øvrig jungeltelegraf.  Vi tar også 
imot alle invitasjoner til for eksempel 
JÆRRADIOEN, som seniorrådgiver 
Anne Lærdal besøkte i desember for å 
promotere tiltakene våre.

1112 unge med interesse for film og 
filmskapere innom Filmkraft Talents 
prosjekter i 2019.
Se eksempler på filmer og artikler fra 
prosjektene våre i 2019 ved å bla seg 
tilbake: 

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

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

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

https://www.facebook.com/filmkrafttalent/
https://www.facebook.com/filmkrafttalent/
https://www.youtube.com/channel/UC3E7TQIMXXXxIqItuVWStWA
https://www.youtube.com/channel/UC3E7TQIMXXXxIqItuVWStWA
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Utvikling og produksjon 2019

Tildelinger 2019
I 2019 delte Filmkraft ut 49 filmtilskudd, hvor fordelingen var 37 tilskudd til 
utvikling til kort, dokumentar, spill og langfiksjon og 12 til produksjon av
 kort- og dokumentarfilm. Totalt delte vi da ut kr 7 313 000 til forskjellige 
film- og spillprosjekter.

Utvikling/
Produksjon Format Søker Prosjektnavn Tildelt sum

Utvikling Lang fiksjon Chezville Barzakh  kr 150 000,00 

Produksjon Dokumentar Filmavdelingen Frontkjemperne  kr 100 000,00 

Utvikling Dokumentar Filmhimmelen Videokongen  kr 250 000,00 

Utvikling Dokumentar Piraya Piraya 2018-1 Yawanawa -  
Indigenous Uprising  kr 250 000,00 

Produksjon Dokumentar Incitus Hormonenes flukt  kr 84 000,00 

Utvikling Dokumentar Piraya Piraya 2019-1  kr 250 000,00 

Utvikling Dokumentar Vinterfilm Stavangerfolket  kr 85 000,00 

Utvikling Lang fiksjon The Walters Productions Havets Døtre 2  kr 50 000,00 

Utvikling Dokumentar Smau Media Kvinnene og krigen  kr 100 000,00 

Utvikling Lang fiksjon Incitus Jordmoren  kr 150 000,00 

Produksjon Dokumentar GoFilm Kodenavn: Nagasaki  kr 380 000,00 

Utvikling Dokumentar Vinterfilm Krigerne  kr 150 000,00 

Utvikling Lang fiksjon Filmavdelingen Prosjekt W  kr 100 000,00 

Utvikling Dokumentar Filmavdelingen Borders? I have never seen one  kr 200 000,00 

Utvikling Dokumentar Screen Story Call Boy  kr 150 000,00 

Utvikling Interaktiv Produksjon Misc Games Fishing: North Atlantic  kr 300 000,00 

Utvikling Lang fiksjon Chezville M2_DSK  kr 100 000,00 

Utvikling Kort fiksjon StåPåFilm På feil sted til rett tid  kr 34 000,00 

Utvikling Kort fiksjon GoFIlm Barna  kr 100 000,00 

Utvikling Dokumentar Ten Thousand Images Bong Thom (The Big Brother)  kr 80 000,00 

Utvikling Kort fiksjon Nils Petter Devold Midtun Hva mer er det å si  kr 30 000,00 

Utvikling Kort fiksjon Emilie Hetland Beaten Track  kr 30 000,00 

Utvikling Dokumentar Nuten Film Å Mor  kr 70 000,00 

Utvikling/
Produksjon Format Søker Prosjektnavn Tildelt sum

Utvikling Kort fiksjon Aae Productions Chick Flick  kr 30 000,00 

Utvikling Kort fiksjon Mads Eriksen Forfatter Beware of Dog  kr 25 000,00 

Utvikling Dokumentar Piraya Piraya 2019-4  kr 150 000,00 

Produksjon Kort fiksjon 73 eyes Film Production Supurbia produksjon  kr 400 000,00 

Produksjon Dokumentar Piraya Cold Case Hammarskjöld Series  kr 300 000,00 

Utvikling Lang fiksjon Filmavdelingen Feed Back  kr 100 000,00 

Utvikling Kort fiksjon Broder Ord & Film Stjernebarn  kr 30 000,00 

Utvikling Dokumentar Vinterfilm Der me komme fra  kr 50 000,00 

Utvikling Dokumentar GoFilm KortDok 1  kr 100 000,00 

Produksjon Dokumentar SRS Media Nøytralitetens pris  kr 250 000,00 

Utvikling Kort fiksjon Filmavdelingen Nei  kr 50 000,00 

Utvikling Dokumentar Filmavdelingen Bordeline  kr 100 000,00 

Produksjon Kort fiksjon GoFilm Barna  kr 400 000,00 

Produksjon Dokumentar Substans Film AS Einars veg  kr 150 000,00 

Utvikling Dokumentar Chezville Thomas jobber i hagen  kr 150 000,00 

Produksjon Dokumentar GoFilm KortDok produksjon  kr 200 000,00 

Utvikling Dokumentar Screen Story  Mullaen & Halve Kongeriket  kr 80 000,00 

Utvikling Kort fiksjon GO Film Ei mor, ei dotter og ein hund  kr 70 000,00 

Produksjon Dokumentar Screen Story Kielland-ulykken  kr 400 000,00 

Utvikling Dokumentar Sanden Media Øglænd imperiet som raknet  kr 90 000,00 

Utvikling Kort fiksjon Thomas Bechmann Flytebryggen  kr 30 000,00 

Utvikling Dokumentar Vinterfilm Krigerne  kr 110 000,00 

Utvikling Kort fiksjon Stray Dog Productions Kruttrøyk  kr 30 000,00 

Produksjon Dokumentar Piraya Film Lyden av menn  kr 400 000,00 

Produksjon Kort fiksjon Perdurabo Productions From.Beyond  kr 250 000,00 

Utvikling Lang fiksjon Chezville Ingrid Winters Makeløse Mismot  kr 175 000,00 
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Lanseringsstøtte, deltakelse på kurs/seminarer/festivaler/
hospiteringsstipend og lignende 2019

Tilskuddsmottaker Prosjektet

Helge Kallevik, Hemmingstad kultursenter Tiltak: Filmkappløp

Geir Mæland Kompetansehevende reise, Berlinale

Incitus Film TIFF, Lanseringreise av History of Love

New Nordic Films v/Gyda Myklebust Tiltak: New Nordic Films 2019

Odveig Klyve Lanseringsreise, Clermont Ferrant 

Screen Story v/Alexander Tranberg Tiltak: Produsent Film Rookies 2019

Vegard Fossum Hospiterinsgstipend, BeForeigners

Iren Tislevoll Produsentkurs i regi av Vestnorsk filmsenter

Elsa Aanensen Produsentkurs i regi av Vestnorsk filmsenter

Helge Kallevik, Hemmingstad kultursenter Tiltak: Giffoni Film Festival workshop

Fredrik Hana Kosmorama, Lanseringsreise premiere Togrøvere

Gunhild Oddsen Nordoc samling, oppfølging

Alexander Kristiansen Nordoc samling, oppfølging

Odveig Klyve Lanseringsreise, Regard Festival, Canada

Arne Gunnar Olsen Vestlandstreffet

Sina Håland NYICFF med Hvalagapet

Sivert Stapnes Goa NYICFF med Hvalagapet

Anna Ihle Manusstipend, kunstfilm

Bo Randulff LLB-messen 2019

Elsa Aanensen Vestlandstreffet

Tove Kommedal Manusstipend, kunstfilm

Kjetil Alexander Gudmestad Mecal Barcelona International Film Festival

Thomas Aske Berg Manusstipend

Eirik Forus Vestlandstreffet

Gunhild Oddsen Filmverksted 2019

Helge Kallevik, Hemmingstad kultursenter Spesialeffektkurs med Michael Wallin

David Leader MIPTV 2019

Siw Angell-Olsen Manusworkshop, Sørnorsk filmsenter

Håvard Rosenberg Hospitering i lydarbeid i prosjektet "Søstre"

Michael Wallin IMATS London 2019

Tilskuddsmottaker Prosjektet

Norsk Filmforbund v/Jostein Brå Oksavik Tiltak: HMS kurs for filmbransjen

Odveig Klyve Lanseringsreise, Indifilm Festival, Portugal

Lisa Ravna Rørmoen KortDok reise til Sheffield DokFest

Arne Gunnar Olsen KortDok samling i Stavanger

Kjetil Alexander Gudmestad KortDok reise til Sheffield DokFest

Sebastian Waldejer KortDok reise til Sheffield DokFest

Nils Petter Devold Midtun KortDok reise til Sheffield DokFest

Siw Angell-Olsen KortDok reise til Sheffield DokFest

Arne Gunnar Olsen KortDok reise til Sheffield DokFest

Gunhild Oddsen KortDok reise til Sheffield DokFest

Alexander Kristiansen Lanseringsreise, Oslo Pix, premiere på "Du"

Anna Ihle Manusstipend, kunstfilm

Fredrik Hana Kortfilmfestivalen i Grimstad

Lina Helvik KortDok reise til Sheffield DokFest

Odveig Klyve KortDok reise til Sheffield DokFest

Mustafa Battal Lanseringsreise, Kortfilmfestivalen i Grimstad

Fredrik Dahle Vedholm KortDok reise til Sheffield DokFest

Metropolis Tre filmworkshops for barn/unge

Helge Kallevik Reise til FilmRookies visning, Talenttimen

Arne Gunnar Olsen KortDok samling i Stavanger

Alexander Kristiansen Lanseringsreise, New Horizons Film Festival, Polen

Emma M. Aaslund Lanseringsreise; Macho Match, DNF, Haugesund

Ines Nystrand Filmkraft Start-stipend

Jarle Bjørknes New Nordic Films 2019

Alexander Kristiansen New Nordic Films 2019

Gunhild Oddsen New Nordic Films 2019

Geir Mæland New Nordic Films 2019

Film Produksjon med Urban Hands Marius Vervik

Frida Feline Nilsen Filmkraft Start-stipend

Marius Vervik Tiltak: Film workshop for unge

Appex Tiltak, Filmkappløpet 2019, DNF, Haugesund

Tne Simi Brun Hospitering, Kvinner & Cava

Hallgeir Skretting Dokumentarkonventet

Chezville Reise New Nordic Films
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Tilskuddsmottaker Prosjektet

Frida Feline Nilsen Lanseringsreise, BIFF

Ungdomshuset Stasjonen v/Mari Westlake Tiltak, Film workshop

Siw Angell-Olsen Manusworkshop

Odveig Klyve Manusworkshop i regi av Sørnorsk filmsenter

Alexander Kristiansen Lansering av Du på Helsinki International Film Festival

Bjørn Eivind Aarskog Producers Pool, Seriedagene 2019

Siri Bråtveit Lansering av Clawstalk på BIFF

Thomas Bechman Pitchorama, Seriedagene 2019

Fredrik Dahle Vedholm VGTV pitch, BIFF

Alexander Kristiansen DocNorway Market

Odveig Klyve Ridgefield Independent Film Festival, Connecticut USA

Bjørn Eivind Aarskog DocNorway Market

Geir Mæland MIPCOM, Cannes

Eirik Heggen Lansering av Tanabata på West Nordic Int. Film Festival

Håvard Hanasand Dokumentarkonventet

Bjørn Eivind Aarskog Dokumentarkonventet

Arne Gunnar Olsen Dokumentarkonventet

Gunhild Oddsen Dokumentarkonventet

Siw-Angell Olsen Dokumentarkonventet

Hallgeir Skretting Premierevisning De Utstøtte

Odveig Klyve Dokumentarkonventet

Alexander Kristiansen IDFA

Ole-Marius Skulbru Hospiteringsstipend Filmhimmelen

Lina Helvik Dokumentarkonventet

Jan Tore Sørensen Beste Praksis: Søknader

Alexander Gudmestad Kortfilmkonventet 2020

Odd Henning Gilje Dokumentarkonventet

Thomas Bechman Kortfilmkonventet 2020

Fredrik Lillegraven Kortfilmkonventet 2020

Mustafa Battal Kortfilmkonventet 2020

Torstein Grude Dokumentarkonventet

Gary Cranner NFIs innspillsmøte
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ÅRSBERETNING 2019 

Filmkraft Rogaland AS 

Adresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger 

Org.nr: 990.279.772 MVA 

 

Virksomhetens art 
Filmkraft Rogaland AS er et selskap av ideell karakter som har som formål å styrke filmbransjen i 
Rogaland gjennom arbeid med faglig og kunstnerisk utvikling, samt tilrettelegging for en bærekraftig 
næringsutvikling i bransjen. Selskapet forvalter midler til utvikling og produksjon av kortfilm og 
dokumentar, utvikling av lang fiksjon og spill, lansering av film, samt kompetansehevende tiltak og 
talentutvikling. 
 
Selskapet ble stiftet 15. juni 2006 av Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Haugesund 
kommune og Randaberg kommune. Rogaland fylkeskommune har i dag en eierandel på 50 %, 
Stavanger kommune 35 %, Haugesund kommune 10 % og Filmkraft Rogaland eier selv 5 %.  
Selskapet er lokalisert i Stavanger kommune. 
 
Utvikling i resultat og stilling  
Driftsinntektene var i 2019 kr. 15 300 241, som er en økning sammenlignet med kr. 14 046 161 i 
2018. 
 
Selskapet viser et overskudd i 2019 på kr. 925 994. Totalkapitalen var ved utgangen av året 
kr. 10 469 484, en økning fra 2018. Egenkapitalen pr. 31.12.2019 var kr. 3 598 924. Egenkapitalen pr. 
31.12.2018 var kr 2 672 928. 
 
Fortsatt drift 
I samsvar med regnskapsloven §3-3 bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede.  
 
Arbeidsmiljø 
Det interne arbeidsmiljøet er godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2019. Samlet sykefravær i 
2019 har vært 2,85 %. 
 
Likestilling 
Styret er bevisst forventningene om likestilling både på arbeidsplassen og i det offentlige 
virkemiddelapparatet. Styrets 5 medlemmer har bestått av 3 menn og 2 kvinner.  Selskapet har i 
2019 hatt utskiftinger i staben, men i stor grad opprettholdt de 4,5 årsverkene som organisasjonen 
og driften er dimensjonert for. Pr. årsskiftet var det ansatt tre kvinner i full stilling, og to menn hvor 
den ene i halv stilling. 
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Side 2 

Ytre miljø 
Selskapet driver ikke med virksomhet som forurenser det ytre miljø i betydelig grad. 
 
Rettvisende oversikt 
Styret mener det fremlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir en rettvisende 
oversikt over Filmkraft Rogalands eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret kjenner ikke 
til forhold av viktighet når det gjelder selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av 
resultatregnskapet og balansen.  
 
Det har ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning for 
vurdering av årsregnskapet.  
 
 
Stavanger, 7. mai 2020 
 
 
Styret for Filmkraft Rogaland AS 
 
 
 
 

      _____________________          
      Mariann Bjørnelv         Per Olav Hanssen 
      Styreleder          Styremedlem 
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Presseomtale
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Arkitekt Eckhoffs gate 1, 
4010 STAVANGER

+ 47 51 51 69 72

post@filmkraft.no

filmkraft.no


