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FREDAG 20. APRIL / FRIDAY APRIL 20
13:00 Barnimalen (Prinsen 5) / Childrens Programme side 40

17:00 Hovedprogram 1 / Minimalen Competition 1 side   6

19:00 Internasjonalt panorama 1 /  International Panorama 1 side 24

21:00 Hovedprogram 2 / Minimalen Competition 2   side 10

 23:00 Musikkvideo / Music Videos    side 42

LØRDAG 21. APRIL / SATURDAY APRIL 21 
11:00 Hovedprogram 3 / Minimalen Competition 3   side 14

13:00 Polish Filmschool Lodz     side 30

 15:00 Hovedprogram 4 / Minimalen Competition 4 side 18

17:00 Internasjonalt panorama 2 / International Panorama 2 side 26

 19:00 Ettminuttsfilm, konkurranse / One-minute-films, Competition side 22

 22:00 Fest / Party

SØNDAG 22. APRIL / SUNDAY APRIL 22
11:00 Norsk panorama / Norwegian Panorama side 36

13:00 Mexico      side 32

15:00 Internasjonalt panorama 3 / I nternational Panorama 3 side 28

17:00 Prisutdeling og visning / Award ceremony and screening side 46

19:00 Polish Filmschool Lodz (R) side 30

21:00 Internasjonalt panorama 1 (R) / International Panorama 1 side 24

MANDAG 23. APRIL / MONDAY APRIL 23
12:00 Seminar: Hvorfor kortfilm? / Seminar: Why shorts? side 44

15:00 Musikkvideo (R) / Music Videos    side 42

17:00 Trøndersk 1 / Regional 1     side 38

19:00 Mexico (R)      side 32

21:00 Internasjonalt panorama 2 (R) / International Panorama 2 side 26

TIRSDAG 24. APRIL / TUESDAY APRIL 24
17:00 Trøndersk 2 / Regional 2    side 39

19:00 Norsk panorama (R) / Norwegian Panorama   side 36

21:00 Internasjonalt panorama 3 (R) / International Panorama 3 side 28

PROGRAM 2007

Alle forestillinger i Nova 3 unntatt hvor angitt.

All screenings in Nova 3 except where noted.
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DEN 19. MINIMALEN KORTFILMFESTIVAL

presenteres av Stiftelsen Minimalen Kortfilmfestival, i samarbeid med Trond-

heim kino, Canal + og Kosmorama Trondheim Internasjonale Filmfestival.

THE 19TH MINIMALEN SHORT FILM FESTIVAL

is presented by Stiftelsen Minimalen Kortfilmfestival, in cooperation with 

Trondheim kino, Canal + and Kosmorama Trondheim International Film 

Festival.

ORG.NR: 983 418 767

Minimalen is a member of International Short Film Conference.

Festival venue: Nova kinosenter, Olav Tryggvasons gt. 5 (Cicignons plass).

Web: www.minimalen.com

E-mail: festival@minimalen.com

Postal Address: Box 1083 Lademoen, NO-7446 Trondheim, Norway

Office Address: Filmhuset Rosendal, Innherredsveien 73, N-7043

Trondheim, Norway

Telephone: +47 7352 2757

Facsimile: +47 7353 5740

Styret / Board of Directors:

Jan Wilhelm Andersen

Per Fikse 

Lisa Jensen

Marianne Johansen

Mats Jørgensen

Fredrik Myklebust

Brit Moen Tjørstad

Festival Director: Per Fikse

Teknisk ledelse / Technical Executives:

Fredrik Myklebust, Trond Sivertsen

Katalog / Catalogue: Brit Moen Tjørstad, 

Marianne Johansen, Per Fikse

Design & Layout: Kjell Jakobsen, Paulien van Hoogen, Form til fjells as

Plakat og katalogkunst / Poster and catalogue art: Lars Hegdal, Klipp og Lim 
Media AS

Minifilm:  Lars Hegdal, Klipp og Lim Media AS

Forhåndsjury Hovedprogram / Competition 

Selection Jury:

Jan Wilhelm Andersen, Jason Havneraas, Tore Hugu-

bakken, Lisa Jensen, Marianne Johansen, Thor-Eirik 

Johnsen, Mats Jørgensen, Anniken Kjeserud, Fredrik 

Myklebust, Trygve Pettersen, Knut Erik Slettum, Marit 

Soini, Eldar Syversen, Brit Moen Tjørstad

Arrangementet har mottatt støtte fra / Financial 

Support:

Fond for lyd og bilde

Norsk filminstitutt

Norsk filmvederlagsfond

Trondheim kino

Trondheim kommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Troll-fondet

Takk for støtte og hjelp / Thanks for support and help:

Trondheim kino, adm. og personale

Norsk filminstitutt

Svenska Filminstitutet

Finnish Film Foundation

Det meksikanske filminstitutt (IMCINE)

Polish Film School Lodz

Unifrance

Ringve Media og VGS

Form til fjells as

Klipp og Lim Media AS

DHL

Barnefilmklubben i Trondheim

Cinemateket i Trondheim

Trondheim filmklubb

Femmina Internasjonal Filmfestival 

Våre samarbeidspartnere og annonsører

Takk for gjestfrihet til disse kortfilmfestivalene: 

Clermont-Ferrand, Grimstad, Interfilm Berlin, Nordisk 

Panorama (Aarhus), Oberhausen, Tampere.

Takk for prisytelse:

Canal +, Kodak Norge AS, Nordisk Film Post Production 

AS, 2mtv media products AS, Video 4.

Trykk/Printing: Heimdal trykkeri, offset 1200x
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OM FIKSJONENS VESEN

Vi lever i en tid hvor forestillingen om at vi må bli fortalt noe virkelig, 

noe sant, settes høyere enn alt annet. Vi ser det i populariteten til 

reality-seriene, fjernsynets fulle juleselskap-onkel, og vi ser det i deres 

intellektuelle fetter, dokumentarfilmen. Tidens higen etter fakta er 

tilsynelatende uslokkelig. 

Samtidig er det eventyrfilmene som dominerer blant kassasuksessene 

på kino de siste årene. Vi står altså i spennet mellom Fantasiflukten og 

Sannheten. Eller - kanskje det finnes en tredje vei? Heldigvis er dette 

grundig utforsket innen litteraturen. Og det er derfra vi henter dagens 

tekst, som er denne: De dypeste sannheter uttrykkes best gjennom 

fiksjon. Kanskje er det refleksjon og erkjennelse som er veien, ikke enda 

flere “avsløringer”.

Dessverre har fiksjonslangfilmen ofte mer preg av et industriprosjekt 

enn et kunstverk. Det er her kortfilmen kommer til sin rett. På godt 

og vondt er det ingen penger å tjene på kortfilm, derfor er det heller 

ingen markedsavdeling som konstruerer plottet og utvikler karakterene 

gjennom markedsundersøkelser. Auteur-begrepet lever, enkeltperson-

ens visjon kan faktisk fortsatt realiseres i en kortfilm. Richard Raskin går 

så langt som til å snakke om kortfilm som filmpoesi, som motsetning til 

mainstream-langfilmens utvannede prosa.

Minimalen byr på mer filmpoesi enn noen gang: Hovedprogrammet 

har vokst til fire bolker. Internasjonalt panorama til tre, i tillegg til sepa-

ratprogrammer med meksikansk og polsk kortfilm. Musikkvideo blir fra 

i år en fast post på programmet. Og vi er spesielt glade for at Midtnorsk 

filmsenter trer fram på banen i form av to bolker fra det trønderske 

landskapet.

Takk til alle som har bidratt, og god fornøyelse!

Per Fikse, Festivalsjef

ON THE NATURE OF FICTION

These days the notion that we need to be told something real, something 

true, is more highly appreciated than anything else. You can see it in the 

extreme popularity of the reality-shows, the drunk-christmas-party-uncle 

of television, and you can see it in its intellectual cousin, the documentary.

The craving for facts today is apparently insatiable.

At the same time, the fairy tale movies have been dominating box office.

Thus, we are caught in the span between Escapism and the Truth. Or - is 

there maybe a third option? Luckily, this is thoroughly explored in literature.

And it is there we find today’s text: The deepest truths are best expressed 

through fiction. Maybe the road to travel is through reflection and recogni-

tion, rather than through more “revealations”.

Unfortunately, the fiction feature film usually is more like an industry 

project than a piece of art. This is where the short film comes to resque. 

Like it or not, there are no money to be made on shorts, hence no mar-

keting department constructing the plot and developing the characters 

according to market research. The auteur principle is alive, the visions of 

a single mind is actually possible to implement through a short. Richard 

Raskin talks of shorts as film poetry, as opposed to the diluted prose of 

the mainstream feature.

Minimalen offers more film poetry than ever: The Main Competition has 

grown to four parts. The International Panorama to three, in addition to 

specials on Mexican and Polish shorts. Music videos are introduced as a 

new programme to be recurring each year. And we are pleased to see that 

Midtnorsk filmsenter, the regional film funding institution, is entering the 

stage with two programmes from the local, “Trønder”, landscape.

Thanks to everyone contributing, and please enjoy!

Per Fikse, Festival Director
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BAK MANUSET
Severin Eskeland / Norge 2006 / Dokumentar / DV / 25’

Kontakt: Severin Eskeland, +4741213804, zevall@yahoo.no

Fire filmskapere reiser til et nedlagt høyfjellshotell for å få inspirasjon til å skrive et skrekkfilmmanus.

Four filmmakers travel to an abandoned mountain hotel to get inspiration for a horror script.

HOVEDPROGRAM / MINIMALEN COMPETITION 2007

Forhåndsjuryen har kommet fram til et utvalg på 41 filmer etter å ha vurdert 118 påmeldte filmer. Hovedprogrammet vises 

i fire deler fredag og lørdag. Lavbudsjettfilmene kjemper om tre priser, med prisutdeling søndag kveld.

Priser:

- Festivalprisen til beste film: 10.000 kroner gitt av Canal+.

- Beste fiksjonsfilm: 5 ruller 35 mm råfilm fra Kodak.

- Beste tekniske løsning: Et videostativ (Libec Tripod) fra Video 4.

Prisjury:

Gunnar Strøm, førsteamanuensis i film og fjernsyn ved Høgskulen i Volda 

Therese Jacobsen, filmskaper i Apecosmonautene

Torbjørn Skårild, billedkunstner og filmskaper

The Selection Committee has come up with this selection from the 118 Norwegian shorts that were submitted. The Award Jury 

of three film professionals will make their decision public on Sunday evening.

PIKEN SOM VILLE GÅ TIL FILMEN
Dan Robert Brask Sanengen / Norge 2006 / Animasjon / DV / 6’

Kontakt: Dan Robert Brask Sanengen, 95201670, dan.robert@gmail.com

En pike drømmer om å tre inn i livet bak TV-skjermene og filmlerretene som omgir henne i byen der hun bor. Hun går 

gatelangs for å finne veien som fører inn i filmen, og en natt treffer hun noen som kanskje kan hjelpe henne. 

A girl is dreaming about a life in television and movies. She walks the streets to find the road to the movies. One night she meets 

someone who might be able to help her.

HOVEDPROGRAM 1 / COMPETITION 1FREDAG 17:00
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ANNAMME
Bjarte Mørner Tveit, Kurt Johannessen / Norge 2006 / Dokumentar / DV / 2’

Kontakt: Bjarte Mørner Tveit, 40870587, bjarte@piraya.no

En liten fortelling om å ta imot.

A little story about receiving..

EN BERETTELSE FRA EN BYGD
Marte Myhrer / Norge 2006 / Dokumentar / DV [16:9] / 7’

Kontakt: Marte Myhrer, 90048964, marte.myhrer@nrk.no

Filmen forteller om seksuelle overgrep mot mindreårige. Om svik, vennskap og en liten bygds reaksjon da saken ble 

kjent for resten av verden. En jente forteller sin historie, om hvor hun trådte så veldig feil..

The film tells about interference of minors. On betrayal, friendship and the reactions in a small community when the story 

became public. A girl tells her side of the story, about where she took a wrong turn.  

HOVEDPROGRAM 1 / COMPETITION 1 FREDAG 17:00

SAMTALE
Bjarte Mørner Tveit, Kurt Johannessen / Norge 2006 / Dokumentar / DV / 2’

Kontakt: Bjarte Mørner Tveit, 40870587, bjarte@piraya.no

En poetisk historie om en samtale.

A poetic story about dialogue.

TOMMY
Ole Giæver / Norge 2007 / Fiksjon / DV [16:9] / 12’

Kontakt: Ole Giæver, 97044311, ole_giaever@hotmail.com

Midt på fjellet støter Arild tilfeldigvis på Kjell, faren til en tidligere klassekamerat. De har ikke møtt hverandre på tyve

 år, og nå ser Kjell sitt snitt til å konfrontere Arild med ubehagelige historier fra fortiden.

While hiking, Arild bumps into Kjell, the father of a former classmate. They haven’t seen each other in twenty years, and

Kjell confronts Arild with the past..
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HOVEDPROGRAM 1 / COMPETITION 1FREDAG 17:00

REMEMBRANCE 4
Tom Løberg / Norge 2006 / Fiksjon / DV / 3’

Kontakt: Tom Hovinbøle, 95882118, tomhovin@hotmail.com

“Someone should say to me: There is nothing beyond this memory.” En historie om forholdet mellom to menn og en kvinne, 

improvisert frem av skuespillere og regissør. Filmen er visuelt bearbeidet spesielt for musikken til Oren Ambarchi.

“Someone should say to me: There is nothing beyond this memory.” A story about the relationship between two men and a woman.

Visually adapted to fit the music of Oren Ambarchi.

DRÅPER FRA ANDRE ETASJE
Kathleen Johnsen / Norge 2006 / Dokumentar / DV / 9’

Kontakt: Tore Vatne, +4792211845, torevatne@hotmail.com

Et portrett av den ukonvensjonelle gatepresten Thor Brekkeflat.

A portrait of the unconventional street preacher Thor Brekkeflat.

IDEALISTEN
Filmkollektivet / Norge 2006 / Fiksjon / DV / 1’

Kontakt: Erlend Haarr Eriksson, 91846915, erlend@filmkollektivet.no

Han er en norsk mann som er opptatt av verdensproblemer. Han bidrar med den kompetansen han har.

A Norwegian man deals with the problems of the world in his own way.

DÅRLIG KJEMI 
Sven Østgaard / Norge 2007 / Fiksjon / Beta SP [16:9] / 23’   ( Ikke lavbudsjettsfilm, vises utenfor konkurranse. )

Kontakt: Jacob Jarek, 41027866, jacobjarek@gmail.com

Skoledagen blir dramatisk forvandlet når den 11-årige skoleraceren og kjemieksperten Frederik en dag får sin rigide yndlingslærerinne

erstattet av en frittenkende vikarlærerinne. Oppgaver og lekser erstattes med utetimer og lek – og Frederik ser seg tvunget til å kjempe imot.

The school day is drastically transformed when the 11-year old schoolwiz and chemistry expert Frederik one day gets his favourite, rigid teacher  re-

placed with a open minded substitute. Assignments and homework are replaced with outdoor lessons and play – and Frederik feels compelled to resist.
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NÅ KAN DU VELGE Å KUN SE FILM!
CANAL+ gir deg tv-premieren på 4 av 5 filmer på norske kinoer.
Se canalplus.no for mer informasjon om vårt fi lmtilbud eller 
ring 02700 for å bestille!

9365 annons haj 200x200.indd 1 07-03-13 10.43.49
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HOVEDPROGRAM 2 / MINIMALEN COMPETITION 2FREDAG 21:00

BENKEN
Erlend Bjelland / Norge 2006 / Fiksjon / DV / 3’

Kontakt: Erlend Bjelland, 92266477, sleivscudd@hotmail.com

Ein parkbenk blir vitne til eit prestisjespel utan like.

A park bench witnesses a game of wits.

HVA SKJER’A JONATAN
Mariken Halle / Norge 2006 / Fiksjon / DV / 27’

Kontakt: Mariken Halle, 92682527, mariken.halle@gmail.com

Det starta med at klassen skulle på leirskole til Lofoten. Med at Sissy skulle hente noe på hylla i 

bussen og ble kalt for hore. Et leirskoledrama om det å begynne å tenke på de store spørsmålene.

A field trip drama about contemplating on life’s big questions.

THE PIANOPLAYER, THE COWBOY AND THE SINGING HOUSEWIFE
Trygve Nielsen / Norge 2006 / Animasjon / Beta SP / 9’

Kontakt: Trygve Nielsen, 45467840, trygve.nielsen@gmail.com

Universet er ute av balanse. Menneskeborna er einsame og spreidde, kvar lever på sin lille planet. Helten vår, The Pianoplayer, set ut,

for med krafta av rock’n’roll, å redde dei. The Cowboy og the Singing Housewife høyrer musikken, og lyden lokkar dei ut på eventyr.

The universe is out of balance. The children are lonely and scattered, each living on their own planet. Our hero, The Piano Player, sets out, with

the power of rock’n’roll, to save them. The Cowboy and The Singing Housewife hears his music, and are tempted to embark on adventures.

MÆN FJÆLLAN E DE SAMME
Gjert Rognli / Norge 2006 / Dokumentar / DV [16:9] / 6’

Kontakt: Gjert Rognli, 90208055, gjert.rog@gmail.com

Andre verdenskrig og norsk etterkrigspolitikk har sammen resultert i at Finnmark og Nord-Troms er preget av utflytting og 

forfall av hus og bygninger, og et igjenrodd kulturlandskap.

In Finnmark and Nord-Troms, WW2 and Norwegian post war politics have together resulted in emigration, decay of buildings and overgro-

wingof the cultural lanscape.  
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FREDAG 21:00HOVEDPROGRAM 2 / MINIMALEN COMPETITION 2

GLIMT AV SOL
Sten Brian Tunheim / Norge 2006 / Fiksjon / DV / 13’

Kontakt: Sten Brian Tunheim, 95166088, sten.tunheim@khib.no

Jarle og storebror Fredrik deler en mørk hemmelighet. En natt ringer telefonen. Ett av deres lam må hentes ned fra fjellet. 

Jarle innser at han blir nødt til å ta ansvar på egen hånd. På vei opp strømmer minnene tilbake om hva som skjedde året før.

Brothers Jarle and Fredrik share a dark secret. While Jarle is on his way to save a lamb, he recollects last year’s happenings.

OFFBEAT
Robin Jensen / Norge 2006 / Dokumentar / DV / 9’

Kontakt: robin jensen, 41559737, robin_jensen@hotmail.com

Portrett av vokalisten Peder Bernhardt fra beatgruppa Peter Berry & The Shake Set. Deres livsstil og musikk er hentet 

rett ut fra perioden 1962-1964. 

A portrait of Peter Bernhardt, vocalist in the beat group Peter Berry & The Shake Set. Their music and lifestyle are taken straight 

out of the period 1962-1964.

HØST VARME
Kamilla Hodøl / Norge 2007 / Animasjon / DV [16:9] / 7’

Kontakt: Siril Monteiro, 99262792, siril@ringvemedia.com

En historie om en mann som er utstøtt fra samfunnet og om hvordan et barn ofte har mindre fordommer enn voksne.

A story about a man expelled from society and how children often are less prejudicial.

DRØMMEN OM Å DØ
Andre F. Chocron / Norge 2006 / Fiksjon / DV [16:9] / 5’

Kontakt: Andre F. Chocron, 93260098, andre.chocron@gmail.com

Femten år gamle Eirik rømmer fra virkeligheten ved å fantasere om sin egen død. I dagdrømmenes verden er han en stor helt 

som ofrer seg selv for å redde andres liv.

Fifteen year old Erik escapes reality by day dreaming about his own death. In this world he is a hero sacrificing his own life

to save others.
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HOVEDPROGRAM 2 / MINIMALEN COMPETITION 2FREDAG 21:00

ROAD MOVIE
Siv Aksnes, Niels Peter Hærem / Norge 2006 / Fiksjon / 35 mm / 6’  ( Ikke lavbudsjettsfilm, vises utenfor konkurranse. )

Kontakt: Siv Aksnes, 95035284, mail@zarepta.no

En historie om jakten på kjærligheten og gode filmidéer.

A story about love and good film ideas.

Norsk filmklubbforbund

www.filmklubb.no

har lånt ut norske kortfilmer i snart 30 år! 

Vi har en enestående filmsamling med 

hovedvekt på norsk kortfilm fra 60-tallet 

og fram til i dag. De fleste filmene er i 16 

eller 35 mm-format.  Filmene vises i landets 

ca 100 filmklubber, men brukes også til 

festivalvisninger. Med støtte fra Norsk 

filminstitutt kjøpes nye titler inn hvert år.

WWW.ANNA.NO
Kari Anne Moe, Tone Grøttjord, Anita Larsen, Åse Drivenes / Norge 2006 / Dokumentar / 35 mm [16:9] / 5’

Kontakt: tone Grøttjord, 48268634, tone_grottjord@yahoo.no

Utdrag fra et norsk nettforum der horekunder chatter om egne erfaringer fra Annas bordell.

Excerpts from a Norwegian web forum, where customers chat about their own experiences at Anna’s Brothel.
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www.ntnu.no /studier

Ta en utfordring

– verden blir mindre, utvid din forståelse

Humanistiske fag

Ta NTNU

Verden er full av utfordringer.

Etter en utdanning ved NTNU kan du velge hvilke du vil ta.

Studere kunst, medier og 

kommunikasjon ved NTNU?

•  Videoproduksjon

•  Film og fortelling

•  Film: teori og kultur

•  Dokumentar

•  Fiksjon

•  Musikk i mediealderen

•  Bildekommunikasjon

•  Estetisk kommunikasjon

•  Filmen i fjernsynsalderen

•  Fotografiets historie og teori

Se også www.ntnu.no/studier for flere studietilbud.

Søknadsfrist bachelorstudium 15. april: 

www.samordnaopptak.no

Søknadsfrist masterstudium 15. april: 

www.ntnu.no/studier/soknadsweb

Vi tilbyr studier i

blant annet medieproduksjon,

filmvitenskap og medievitenskap, 

hvor flere av disse emnene

kan inngå.
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HOVEDPROGRAM 3 / MINIMALEN COMPETITION 3LØRDAG 11:00

AKA BUM
Nima Taheri / Norge 2006 / Dokumentar / Beta SP [16:9] / 5’

Kontakt: Nima Taheri, 98027659, nima@niimthedream.no

En tiggers kveld i London. I vårt trafikkerte, overproduserende, tvangsreklamerende, shoppinggale, junk food-konsumerende 

og pengeslukende samfunn, krever det fortsatt ikke mye å vise empati for til og med tiggeren i gata. Hvem vet hvem som 

tar tiggerens plass?

A beggar’s night in London. In our crowded, overproducing, consuming and capitalized society, it doesn’t take much to empathize
even with the beggar. Nobody knows who will end up in his place.

FROKOST
Arnt Ivar Tilset / Norge 2006 / Dokumentar / DV [16:9] / 5’

Kontakt: Arnt Ivar Tilset, 97570054, arnt@tilset.no

En vanlig lørdag morgen. En serie nærbilder viser starten på dagen i makroformat. 

A regular Saturday morning.  A series of close-ups shows the morning rituals in macro format.

REFUSERT
Finn-Erik Rognan, Nils J. Nesse / Norge 2006 / Fiksjon / Beta SP [16:9] / 30’

Kontakt: Nils J. Nesse, 41563144, nils@finnerikognils.no

Anton er en strebende manusforfatter som ikke får utviklingsstøtte, men han får et kart.

Anton is a scriptwriter who doesn’t get funding. Instead he gets a map.

TIL PAPPA
Ingrid Mæhre / Norge 2006 / Dokumentar / DV / 7’

Kontakt: Ingrid Mæhre, 92415006, ingrid.maehre@gmail.com

En film om hvordan det er å miste sin far i kreft.

A film about losing ones father to cancer.
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HOVEDPROGRAM 3 / MINIMALEN COMPETITION 3 LØRDAG 11:00

HØYLYTT
Finn Walther, Oskar Mellemsether / Norge 2006 / Fiksjon / DV [16:9] / 10’

Kontakt: Magnus Buseth, 93281286, magnusbuseth@gmail.com

Den dagen pensjonisten Asbjørn endelig får høreapparatet sitt, åpner det seg en ny verden.

When senior citizen Asbjørn finally gets his new hearing aid, a whole new world opens up.

SMÅ GLEDER (PIENIÄ ILOJA)
Eirik Svensson, Jyrki Väisänen / Finland 2006 / Fiksjon / Beta SP / 11’

Kontakt: Eirik Svensson, 48124199, johan.e.svensson@stud.hil.no

En tragikomedie om sorg og apati, en episodisk studie av hvordan vi griper etter de små bitene av lykke i hverdagen.

A tragicomedy about sorrow and apathy, an episodic study on how we grasp for the small pieces of happiness in everyday life.

SOMNIO
Gaute Hesthagen, Tonje Louise Finne / Norge 2006 / Fiksjon / DV / 5’

Kontakt: Solveig Søvik, 61287468, filmskolen@hil.no

En søvnig gutts eventyrlige reise inn i drømmens fantastiske og skremmende logikk.

A sleepy boy’s adventurous journey into the fantastic and scary logic of dreams.

DRØMMEHUSET
Øystein Mamen / Norge 2006 / Fiksjon / DV / 5’

Kontakt: Solveig Søvik, 61287454, filmskolen@hil.no

En liten jente leker med sin favorittdukke.

A little girl is playing with her favourite doll.
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HOVEDPROGRAM 3 / MINIMALEN COMPETITION 3LØRDAG 11:00

DEN SOM PASSERER I REGN
Nina Nordal Rønne / Norge 2006 / Animasjon / DV / 2’

Kontakt: Nina Nordal Rønne, 48028915, nina@illi.no

Man skal dyrke sin hage, skrev filosofen Voltaire i 1759. Men noen hager vil helst vokse på sin egen måte.

You should grow your garden, Voltaire wrote in 1759. Some gardens prefer to grow in their own way.

JANUS
Linda Fagerli Sæthren / Norge 2007 / Animasjon / Beta SP / 8’

Kontakt: Linda F. Sæthren, 97542429, lindafj@hotmail.com

Janus har levd et langt liv, og han har mange gode historier å fortelle. Helst forteller han over en øl på stambaren, hvor mye

har hendt gjennom årene.

Janus has lived a long life, and has many great stories to tell. He likes to tell them over a beer.

KAFFE
Tormod Sunde Vinje / Norge 2006 / Fiksjon / DV [16:9] / 4’

Kontakt: Tormod Sunde Vinje, 92854590, modvinje@hotmail.com

To kopper kaffe... En ung mann på en trendy kafe og en gammel dame ved kjøkkenbordet.

Two cups of coffee… A young man in a trendy café and an old woman at the kitchen table.
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HOVEDPROGRAM 4 / MINIMALEN COMPETITION 4LØRDAG 15:00

BLUESCREEN BLUES
Kim-Marius H. Olsen / Norge 2006 / Fiksjon / DV [16:9] / 4’

Kontakt: Kim-Marius H. Olsen, 95870118, hansenolsen@gmail.com

Skuespilleren Roy Kilmer oppdager at filmen han holder på å spille inn er fullstendig uten sjel og hjerte, til tross for at det er en roman-

tisk komedie.

Actor Roy Kilmer discovers that the movie he is making is completely soulless, despite the fact that it is a romantic comedy.

SKITT FISKE
Audun G. Magnæs / Norge 2006 / Fiksjon / DV [16:9] / 8’

Kontakt: Audun G. Magnæs, 92096538, audun.magnaes@gmail.com

En gutt og hans bestefars felles ferd i fantasiens verden. 

A boy and his grandfather’s journey into the world of fantasy.

PIONEREN
Torstein Molle Haug / Norge 2006 / Dokumentar / Beta SP [16:9] / 27’

Kontakt: Torstein Molle Haug, 91571011, torstein.haug@gmail.com

Dokumentar om tidligere havrettsminister Jens Evensen (1917-2004). Han ledet Norge inn i et oljeeventyr vi idag nyter godt 

av. Æren og glansen av hans arbeid ble nærmest slettet for ettertiden gjennom en spionsak. 

A documentary about former Minister for the Law of the Sea Jens Evensen (1917-2004). He lead Norway through the birth of 

its oil industry. This was later overshadowed by an espionage scandal.

DEPRIVED
Thorleif Linhav Bamle / Norge 2006 / Eksperiment / Beta SP [16:9] / 4’

Kontakt: Bendik Heggen Strønstad, 99625756, Bendik@yesbox.no

Seks ulike handlinger uten tilknytning til rase, religion eller et konkret sted, men som hver skaper en overgriper og et offer.

Umenneskelige handlinger som på samme tid er svært så menneskelige, frarøver offeret noe overgriperen har gitt slipp på.

Six different plots without connection to race, religion or any specific location, but each introducing an attacker and a victim. 

Inhumane actions, which at the same time are equally humane, where the victim is deprived something the attacker has let go of.
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HOVEDPROGRAM 4 / MINIMALEN COMPETITION 4 LØRDAG 15:00

DET VISNER
Petter Napstad / Norge 2007 / Fiksjon / DV / 10’

Kontakt: Petter Napstad, 41855642, petternapstad@hotmail.com

I et dødsbo finnes fotografier der en diffus skikkelse stadig opptrer. Hvem var han? 

In a decedent estate, several photos show a blurry character. Who was he?

CITIZEN X
Eirik Smidesang Slåen / Norge 2006 / Fiksjon / DV [16:9] / 6’

Kontakt: Eirik Smidesang Slåen, 40232199, eirikss@gmail.com

En kvinne sliter med å finne sin plass i et samfunn der arbeid, produktivitet og effektivitet er alt. Det er forbudt å vise eller utøve
noe som referer til følelser, og alle som ikke lever opp til nasjonens standarder blir fanget av menn kledd i gult og aldri sett igjen.

A woman is struggling to fit in, in a society where work, productivity and efficiency is everything. It is forbidden to show 
emotions, and all those not following the nation’s standards, are captured by yellow men and are never seen again.

...AND IT FOUND WHAT IT WAS NOT LOOKING FOR
Eivind Larssen / Norge 2006 / Fiksjon / DV / 3’

Kontakt: Eivind Larssen, 93493889, eivindlarssen@hotmail.com

Hvis man kommer seg forbi hjernens forsvar og får tilgang til fortrengte opplevelser, er det da mulig å glemme igjen?

If you access repressed memories, is it possible to forget them again?

RUST
Ane Helga Lykka / Norge 2006 / Fiksjon / DV / 15’

Kontakt: Ane Helga Lykka, +4541106343, anelykka@gmail.com

Dette er historien om en veldig spesiell dag i Ella og Henry Larsens lange liv sammen. En film om noen av vanskelighe-
teneved å bli gammel og måtte gi slipp på deler av sitt tidligere liv. 

It is a very special day in the long life of Ella and Henry Larsen. About the difficulties of getting old and having to let go of parts 
of your previous life.
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HOVEDPROGRAM 4 / MINIMALEN COMPETITION 4LØRDAG 15:00

PRØVESTRØMPE
Mathis Ståle Mathisen / Norge 2006 / Fiksjon / DV / 7’

Kontakt: Mathis Ståle Mathisen, 97523136, mathissm@gmail.com

Ludvig og Karoline jobber sammen i en skobutikk. Ludvig prøver å få nærmere kontakt med Karoline, men det er ikke lett. 

Ludvig and Karoline work together in a shoe store. Ludvig tries to get closer to Karoline, but it isn’t easy.

MY NEW JOB
Jørn Utkilen / Norge 2006 / Dokumentar / DV [16:9] / 7’

Kontakt: Jørn Utkilen, +441786821923, ju@spray.no

Dokudrama om livet til musiker Schneider TM.

Docudrama following the life of musician Schneider TM.

Du finner oss rett borti gaten for Nova

GODT BRØD FRISTER MED ØKOLOGISK BAKVERK
OG RIKHOLDIG SMØREDISK

VELKOMMEN!

Åpent mandag til lørdag 0600-1800. Godt Brød, Thomas Angellsgate 16



Form til fjells as søker etter

AD / kreativ leder
Form til fjells as er et ekspansivt designbyrå på Røros.  Vi leverer visuelle profiler, strategisk markeds-

materiell, interiørarkitektur og bokdesign for et bredt spekter av kunder over hele landet.  Vår visjon er 

å gjøre andre gode og ha det gøy mens vi gjør det. Vi ser på design som et strategisk virkemiddel som 

skal føre til vekst og utvikling for kundene våre. Derfor setter vi vår ære i å utvikle løsninger som innfrir 

kundenes forventninger, men som samtidig kanskje både overrasker og utfordrer.

Vi søker deg som:

- har yrkeserfaring som designer, kreativ leder eller AD for ulike kundegrupper og prosjekter

- er en mester i kundemøter og har evne til å sette deg inn i kunders markeder

- har kunnskap og erfaring i å bruke design som et strategisk virkemiddel på vegne av ambisiøse kunder

Du må selvsagt:

- beherske relevante grafiske verktøy svært godt

- like å spille på lag med andre fagpersoner for å utvikle de beste løsningene

- alltid være innstilt på å gi kunden det lille ekstra

Vi tilbyr:

- fast engasjement, 100 % stilling

- imøtekommende, humoristiske og dyktige kolleger som brenner for yrket, arbeidsplassen og kundene

Søknad med CV, referanser og arbeidsprøver sendes snarest. 

Ved vurdering legger vi vekt på erfaring, referanser og arbeidsprøver

Form til fjells as
Røros næringshage

Tollef Bredals vei 13

7374 Røros

www.formtilfjells.no

Spørsmål om stillingen rettes til 

Sigrid M. Jansen, daglig leder

Tlf.: 72 41 77 73 / 986 01 001

sigrid@formtilfjells.no
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1-MINUTTS-FILM, KONKURRANSE / 1-MINUTE-FILMS, COMPETITION (NOVA2/NOVA3)

Åpen konkurranse om beste kortfilm under ett minutt. De påmeldte filmene vises fortløpende i kinosalen.

Publikumspris: Kåres ved avstemning blant publikum. Husk å levere stemmeseddelen på vei ut fra salen. Vinneren tildeles 

vandrepremien Den Gyldne Saks. Vinneren blir også premiert med oppblåsning til 35 mm utgave av vinnerfilmen, bekos-

tet av Nordisk Film Post Production. Andrepremie er et monopod videostativ fra Video 4. 

Open competition of films with a running time of less than one minute.  Audience award. Please remember to hand over the vot-

ing slip on your way out of the cinema auditorium. The winner receives the challenge cup Den Gyldne Saks (The Golden Scissors).

The winner will also be favoured by a 35 mm film version of the winning film, covered by Nordisk Film Post Production. Second 

place receives a monopod from Video 4.

Filmene i visningsrekkefølge / The films in screening order:

LØRDAG 19:00

1 Mr. Pan Rajan K.

2 Vinter Åsa Gravås

3 Drep Marita Wierdal

4 Spikeren Antoinette Croos og Stine Helen Enger 

5 Født med føtter Mina Evenrud og Marte B. Aasen

6 Fór-Film Aurora Gosse

7 Eksistens Maria Frag Øverjordet

8 Tiddit Ole Johan Roska

9 Fanget Ole Mangnus Dahl og Line Klungseth Johansen

10 Medisin Johan Christoffer Lossins

11 Twisted Sister Rudi Moustafa

12 Willy Mina Nybakke

13 Linda21, et moderne eventyr Axel Hansen

14 Vandrehistorie Silje Torgersen

15 Franz Frisør Aleksander Andreassen og Øyvind Sobærg

16 MP-eksport Ørjan Aas

17 Snowporn Ida Eldøen og Kim-Marius H. Olsen

18 Er linsa ren er allting rent Sille Storihle

19 One Minute Man Jon Helge Kristiansen

20 Alt Gudmund Saksvik

21 Female Touch Anders Bremnes

22 Kiss Me Next Week Vanja Ulfsnes

23 002 - Yodo Tommy Almenning

24 En time på ett minutt Torstein Molle Haug

25 The Woman in the Mountain Marte Myhrer

26 Speilvendt Zoë Schmederer

27 Skrik Cathrine Dahl

28 Juliussyndromet Gyrid Nordal Kaldestad

29 Skylapper Øystein Ofte

30 Og sånn går no dagan… Dan Tore Jørgensen, 

Julia Oppegård, Håkon Rørvik Aune, Monika Gammelt 

vedt og Anna Golmen Lid

31 Almost Tiger Garté

32 Bang, bang Marie Rosted Furuseth

33 Tequila Espen Skagen

34 Nådeløs tid Mette Valle Sannes

35 The Final Flight Stig Tommy Høvik

36 Oktober Birk Bjørlo

37 Lille Trille Store Inge Wegge

38 Ronja og Stella Kenneth Elvebakk

39 The Jeffersons Fredrik S. Hana

40 Flash Dude Christer B. Runde

41 Eple Marie Lillejordet

42 Gatemiks Ole Johan Roska

43 Min mormor Erika Viktoria Olsson

44 Happy Together Frank Benjamin Finger
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INTERNASJONALT PANORAMA 1 / INTERNATIONAL PANORAMA 1

BEFORE DAWN
Bálint Kenyeres / Ungarn 2005 / Fiksjon / 35 mm / 13’

Print: Magyar Filmunió, Anna maria basa, annamaria.basa@filmunio.hu

Før daggry bølger hveten stille under bakkekammen. Før daggry vil noen mennesker reise seg og andre mennesker frata 
dem håpet.

Before dawn, the wheat is silently swaying on the hillside. Before dawn, people will rise and other people will deprive them of their hope.

TRUANT
Michael Duignan / New Zealand 2005 / Fiksjon / 35 mm / 15’

Print: New Zealand Film Commission, Juliette Veber, juliette@nzfilm.co.nz

De fleste dagene tilbringer Evan på bussen, men en dag går han av.

Most days Evan rides the bus all day, but one day he gets off.

FREDAG 19:00
SØNDAG 21:00 (R) 

Publikum kårer beste film i disse programmene med ny internasjonal kortfilm, og vinneren tildeles 
500 Euro gitt av 2mtv media products AS. 

The audience select the best film in these programmes of new international shorts, and the winner is awar-

ded 500 Euro given by 2mtv media products AS.

ALDRIG SOM FÖRSTA GÅNGEN!
Jonas Odell / Sverige 2006 / Animasjon / 35 mm / 15’

Print: Svenska Filminstitutet, Petter Mattsson, petter.mattsson@sfi.se

En animasjonsfilm basert på dokumentariske intervjuer, der fire personer får fortelle om sin første gang.

An animated film based on documentary interviews, where four people get to tell the story of their first time.
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NO TIME FOR NUTS
Chris Renaud, Mike Thurmeier / USA 2006 / Animasjon / 35 mm / 5’

Print: Fox Norge, Bjørn Jacobsen, bjorn.fox@sfnorge.no

Mens Scrat en gang i istiden forsøker å grave ned en nøtt, finner han en nedfrosset tidsmaskin. Oscar-nominert 2007.

While trying to bury a nut during the Ice Age, Scrat uncovers a frozen time machine. A 2007 Academy Award nominee.

ENGINE (MÁQUINA)
Rodrigo Gabe Ibáñez / Spania 2006 / Fiksjon / 35 mm / 17’

Print: Kimuak, Txema Muñoz, kimuak@filmotecavasca.com

En sjokkskadet jente lærer å kjenne sin nye natur og finner veien tilbake til sin tapte balanse.

A distraught girl discovers her new nature and finds the path leading back to lost harmony. 

FREDAG 19:00
(R) SØNDAG 21:00

INTERNASJONALT PANORAMA 1 / INTERNATIONAL PANORAMA 1

TALE OF HOW
The Blackheart Gang / Sør-Afrika 2006 / Animasjon / Beta SP / 5’

Print: The Blackheart Gang, Jannes Hendrikz, mr.jannes@gmail.com

Fortellingen om piraya-fuglene, eller dodoene som disse utdødde fuglene er bedre kjent som.

The story of the Piranha birds or Dodos as these extinct birds are better known as.

USO JUSTO
Coleman Miller / USA 2005 / Eksperiment / Beta SP / 26’

Print: Coleman Miller, splurn@aol.com

Et meksikansk melodrama fra 1950-tallet forvandlet til en eksistensiell komedie om en by fanget i en film de ikke

kommer seg ut av.

A 1950s Mexican melodrama turned into an existential comedy about a town stuck in a film they can’t get out of.
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FRAME FOR THE PICTURE OF MY HOMELAND (RAM ZA SLIKU MOJE DOMOVINE)
Elmir Jukic / Bosnia-Herzegovina, Slovenia 2005 / Fiksjon / 35 mm / 16’

Print: Refresh Production, Anesa Kozic, produkcija@refresh.ba

En fortelling om mennesker som en gang var naboer og venner, og som våren 1992 ble krigsforbrytere.

A story about people who used to live together and be friends, and in the Spring 1992 became war criminals. 

EVEN IF SHE HAD BEEN A CRIMINAL (EÛT-ELLE ÉTÉ CRIMINELLE...)
Jean-Gabriel Periot / Frankrike 2005 / Eksperiment / Beta SP / 9’

Print: Envie de Tempête Productions, Yves Le Yaouanq, enviedetempete@wanadoo.fr

Frankrike, sommeren 1944.

France, the summer of 1944

INTERNASJONALT PANORAMA 2 / INTERNATIONAL PANORAMA 2

ANIMAL (ELUKKA)
Tatu Pohjavirta / Finland 2005 / Animasjon / 35 mm / 27’

Print: Finnish Film Foundation, Marja Pallassalo, marja.pallassalo@ses.fi

En fortelling om en alenefar som blir varulv, hans sønn som har fått kroppen forvekslet med et lam i en ulykke, og en kvinnelig

lege - målet for farens begjær.

A story about a single father who turns into a werewolf, his son who has mixed his body with a lamb in an accident, and a female 

doctor - the subject of the father’s desire.

LØRDAG 17:00
MANDAG  21:00 (R)

ASTRONAUTS
Matthew Walker / England 2005 / Animasjon / Beta SP / 9’

Print: Arthurcox Ltd, Matthew Walker, mattdotwalker@yahoo.co.uk

To astronauter reiser gjennom rommet. Den ene oppdager en stor, rød knapp merket “Ikke trykk her”. Han trykker.

Two astronauts travel through space. One of them discovers a big red button marked “Do Not Press”. He presses it.
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INTERNASJONALT PANORAMA 2 / INTERNATIONAL PANORAMA 2

CIVIL STATUS (GRAJDANSKOE SOSTOIANIE)
Alina Rudnitskaya / Russland 2005 / Dokumentar / DV / 29’

Print: Werkleitz Gesellschaft, Ingrid Spoerl, is@werkleitz.de

Ekteskapspalasset er stedet hvor folks skjebner møter byråkratiet. De mest betydningsfulle hendelser i menneskers liv, 

så som bryllup, skilsmisse og barnefødsel, er hverdagsrutine på et sorenskriverkontor.

The Marriage Palace is where people’s destinies are confronted with bureaucracy. The most significant events in people’s

lives such as weddings, divorces and the birth of children is a daily routine in a registry office.

LØRDAG 17:00
(R) MANDAG  21:00

HEIMDAL TRYKK

14
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RABBIT
Run Wrake / England 2005 / Animasjon / Beta SP / 9’

Print: Run Wrake, info@runwrake.com

En samling 50-talls klistremerker til skolebruk utgjør råmaterialet i dette eventyret for voksne. Når en gutt og en pike finner en 

avgud i magen på en kanin, fører dens magiske evner til rikdom, men hvor lenge?

A selection of 1950s educational stickers, provide the ingredients for this adult fairytale. When a boy and girl find an idol in the stomach 

of a rabbit, its magical abilities lead to riches, but for how long? 

T-SHIRT (TRICKO)
Hossein Martin Fazeli / Slovakia 2006 / Fiksjon / Beta SP / 11’

Print: Forward International, Jitka Ribárová, info@forwardint.com

Mark er halvt amerikaner, halvt slovak, og har sterk tro. På en tur til Slovakia støter han på butikkbetjenten Tomas som bærer en 

støtende t-skjorte.

Mark is half-American, half-Slovak and he has strong beliefs. During a trip to Slovakia he meets Tomas, a shop assistant, who is wearing 

a T-shirt that offends his beliefs. 

PORNO
Jan Wagner / Polen 2006 / Fiksjon / 35 mm / 12’

Print: PWSFTViT, Andrzej Bednarek, swzfilm@filmschool.lodz.pl

Mirek møter Wioletta, som gjør ham forvirret. Fortellingen om den første kjærlighet.

Mirek meets Wioletta who makes him feel all confused. The story of a first love. 

TYGER
Guilherme Marcondes / Brasil 2006 / Animasjon / 35 mm / 5’

Print: Autour de Minuit, Christine Gicquel, christine@autourdeminuit.com

En gigantisk tiger dukker på mystisk vis opp i en storby. Den kommer til å avsløre virkeligheten som skjuler seg under en ellers 

alminnelig natt.

A giant tiger appears mysteriously in a big city. It will reveal the hidden reality of an otherwise ordinary night.

INTERNASJONALT PANORAMA 3 / INTERNATIONAL PANORAMA 3SØNDAG 15:00
TIRSDAG 21:00 (R)
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INTERNASJONALT PANORAMA 3 / INTERNATIONAL PANORAMA 3

ONE TOO MANY (ÉRAMOS POCOS)
Borja Cobeaga / Spania 2005 / Fiksjon / 35 mm / 16’

Print: Kimuak, Txema Muñoz, kimuak@filmotecavasca.com

Når kona forlater ham, vender Joaquín seg til sønnen for å få hjelp til å hente svigermor på gamlehjemmet for å gjøre 

husarbeidet. Oscar-nominert 2007.

When his wife leaves him, Joaquín turns to his son to help him bring his mother-in-law out of a home to do the housework. 
A 2007 Academy Award nominee.

RAYMOND
Bif / England, Frankrike 2006 / Eksperiment / Beta SP / 5’

Print: Autour de Minuit, Christine Gicquel, christine@autourdeminuit.com

Den late svømmeinstruktøren Raymond ønsker å utforske verdenshavene. Et forskerteam tilbyr sin hjelp.

Raymond, a lazy swimming-instructor, would like to discover the oceans. A team of scientists offers to help him.

DEN SISTA HUNDEN I RWANDA
Jens Assur / Sverige 2006 / Fiksjon / 35 mm / 30’

Print: Svenska Filminstitutet, Petter Mattsson, petter.mattsson@sfi.se

David er som så mange 10-årige gutter fascinert av krig. Han bygger modellfly og leker krigsleker med vennene sine.

I en alder av 24 etablerer han seg som nyhetsfotograf med all verdens krigsteatre som sin arbeidsplass.

David is like so many 10-year-old boys fascinated by war. He builds plastic models of military vehicles and plays wargames with his 
friends. At the age of 24 he establishes himself as a news photographer with the world’s theatres of war as a field of occupation.

SØNDAG 15:00
(R) TIRSDAG 21:00
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POLISH FILMSCHOOL LODZLØRDAG 13:00
SØNDAG 19:00 (R)

MELODRAMA (MELODRAMAT)
Filip Marczewski / Polen 2005 / Fiksjon / 35 mm / 19’

En fjorten år gammel gutt modnes, følelsesmessig og seksuelt. Alle karakterene i denne historien er på søken etter varme, 

ømhet, og viktigst av alt; kjærlighet.

A fourteen-year-old boy is growing up, emotionally and sexually. All characters in this story are in search of warmth, tenderness, 

but above all; love.

I vår serie med filmskole-presentasjoner har turen kommet til den prestisjetunge polske filmskolen

 i Lodz, PWSFTviT - en skole som har fostret filmskapere som Roman Polański, Andrzej Wajda, 

Krzysztof Kieślowski, Jerzy Skolimowski, Krzysztof Zanussi og Zbigniew Rybczyński. 

Skolens hovedvekt er på linjene for regi og filmfoto, og produksjonene er ofte preget av en egen- 

artet, rå sosialrealisme, gjerne med unge mennesker i de sentrale rollene.

In our series of film school presentations, we look at the prestigious Polish Filmschool Lodz, PWSFTviT - a 

school that has brought us filmmakers like Roman Polański, Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Jerzy 

Skolimowski, Krzysztof Zanussi and Zbigniew Rybczyński. 

The school’s major departments are those for direction and cinematography, and the films are often 

dominated by a unique, raw form of social realism, usually with young people in the centre.

Prints: PWSFTViT, Andrzej Bednarek, swzfilm@filmschool.lodz.pl

MY PLACE (MOJE MIEJSCE)
Leszek Dawid / Polen 2005 / Fiksjon / 35 mm / 29’

Romek er musiker i en småby. Han tilbringer livet sitt med å spille trommer i en avsidesliggende gammel trebrakke. Men 

tiden går, og han må forlate gjemmestedet sitt og se den virkelige verden i øynene.

Romek is a small town musician spending his life playing drums, hidden in an old wooden barrack. But time passes by and he has 

to leave his shelter to face real life. 
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POLISH FILMSCHOOL LODZ

A FILM WITH NO FLIES ON (FILM, ZE MUCHA NIE SIADA)
Michal Poniedzielski / Polen 2004 / Animasjon / 35 mm / 2’

En film om en flues liv som sådan.

A film about a fly’s life as such.

THE RAIN STORM (ULEWA)
Yori Fabian / Polen 2005 / Fiksjon / 35 mm / 8’

En histore om et vennskap som forandres av naturens påvirkning. Inspirert av en novelle av Hwang Sunwon.

A story of a friendship which is changed under the influence of nature. Inspired by a short story by Hwang Sunwon.

CHILDREN LIKE TEDDYBEARS (DZIECI LUBIA MISIE)
Marta Strozycka / Polen 2006 / Animasjon / 35 mm / 6’

En kort historie om teddybjørnenes mørke side – en slags skrekkfilm.

A short story about the dark side of teddy bears - a horror story of sorts.

THE MARRIAGE (SLUB)
Krzysztof Rzaczynski / Polen 2004 / Fiksjon / 35 mm / 27’

En ung instruktør fra Warszawa skal sette opp et stykke med et småbyteater. På audition knytter han et uvanlig 
bånd med en av skuespillerne. Kan kjærlighet fremkalles gjennom ord og gester?

A young director from Warsaw comes to a small-town theatre, planning to stage a play there. During the auditions, 
he forms an unusual bond with one of the actresses. Can love be called forth by words and gestures?

LØRDAG 13:00
(R) SØNDAG 19:00
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9 & 20 (9 Y 20)
Roberto Aguilera / Mexico 2005 / Fiksjon / 35 mm / 6’

En ensom og uutgrunnelig mann er fanget i seg selv og sin frustrasjon. Livet er rutinepreget, og han utfører et monotont arbeid
som ikke gjør ham tilfreds.

A lonely and inscrutable man is trapped within himself and his frustration. His life is a routine and he performs a monotonous job he 

doesn’t enjoy.

THE OTHER AMERICAN DREAM (EL OTRO SUEÑO AMERICANO)
Enrique Arroyo / Mexico 2004 / Fiksjon / 35 mm / 10’

En meksikansk tenåringsjente gjennomlever et mareritt når hun forsøker å krysse grensen på jakt etter Den Amerikanske 
Drømmen. Hovedprisvinner i Clermont-Ferrand 2005.

While seeking the American Dream, a Mexican teenage girl experiences a nightmare. Winner of the Grand Prix in Clermont-Ferrand 2005.

SØNDAG 13:00
MANDAG 19:00 (R)

MEXICO

Filmlandet Mexico er i vinden som aldri før, noe årets Oscar er en god indikator på med hele 16 
nominasjoner for meksikanske prosjekter. Med ti filmskoler og en filmindustri som sysselsetter 20.000, 
produseres det film i hele spekteret fra uavhengig lavbudsjett til Hollywood-nivå.

Det foreliggende utvalget av kortfilmer presenteres i samarbeid med det meksikanske filminstituttet, 
IMCINE.

Mexico as a film country is as vital as ever, best illustrated by the fact that this year’s Oscars counted a total

 of 16 nominations for Mexican projects. With ten film schools and a film industry employing 20,000, films

are produced ranging from low budget independents to Hollywood-level.

The short films in this programme are presented in cooperation with The Mexican Film Institute, IMCINE.

Prints: IMCINE, Jorge Magaña, difuinte@imcine.gob.mx. 
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MEXICO

ROUTINE (RUTINA)
Ana Paulina Castellanos / Mexico 2005 / Fiksjon / 35 mm / 8’

Livet til en mann som passer sin gamle mor har blitt rutinepreget.

The life of a man who takes care of his sick mother has become a daily routine.

OLD MAID (PARA VESTIR SANTOS)
Armando Casas / Mexico 2004 / Fiksjon / 35 mm / 6’

Cristina er fortsatt singel, til bekymring for folkene rundt henne. Men ingen vet om Cristinas hemmelighet.

Cristina is single and this bothers some people around her. But no one knows about her secret.

THE SAME OLD NIGHT (LA NOCHE DE SIEMPRE)
Victor Herrera Mc.Naught / Mexico 2005 / Fiksjon / 35 mm / 10’

Parene som ankommer huset, merker like lite til hverandre som de levende enser de døde.

The couples arriving the house observe just as little of each other as the living notice the dead.

EGGS (HUEVOS)
René Peñaloza / Mexico 2004 / Fiksjon / 35 mm / 10’

En ung gutt fra øvre middelklasse skryter på seg seksuelle erfaringer for å bli populær blant vennene.

An upper-middle-class teenager tries to find acceptance by lying about his sex life. 

SØNDAG 13:00
(R) MANDAG 19:00
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MEXICO

I LIKE YOU TOO (YO TAMBIEN TE QUIERO)
Jack Zagha / Mexico 2005 / Fiksjon / 35 mm / 10’

Det verste en kvinne kan si til deg er: “Jeg liker deg også, men bare som venn”.

The worst thing a woman can tell you is: “I like you too, but only as a friend”. 

UNDER THE RUBBLE (BAJO LOS ESCOMBROS)
Carlos Dávila Yeo / Mexico 2005 / Fiksjon / 35 mm / 11’

Vi møter to unge leger som deler en sykehusleilighet rett før det store jordskjelvet i Mexico City i 1985.

We meet two young doctors sharing a residence at the General Hospital just before the 1985 earthquake in Mexico City.

WE ARE EVERYWHERE (ESTAMOS POR TODOS LADOS)
Sofía Pérez Suinaga / Mexico 2006 / Fiksjon / 35 mm / 9’

De to unge middelklasseguttene Piolo og Claudio blir utsatt for en psykisk konfrontasjon. En hendelse medfører en uventet vri.

Piolo and Claudio, two middle-class young men, suffer a psychological attack. An incident causes an unexpected twist.

10:15
Hugo Félix / Mexico 2006 / Fiksjon / 35 mm / 11’

Ana kommer hjem en kveld etter en lang arbeidsdag og støter på to overraskelser: en mistenkelig mann vokter bygningen, og 
en fremmed kvinne er inne i leiligheten hennes.

Ana comes home one night after a long day’s work and finds two surprises: a suspicious man is guarding the building, and a strange 

woman is in her apartment. 

SØNDAG 13:00
MANDAG 19:00 (R)
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Er du lei deg for at du ikke har en 35mm
visningskopi til festivalen?

Nordisk Film Post Production kan hjelpe
deg med en visningskopi til neste festival
på en enkel, rask og rimelig måte. Et
perfekt tilbud til deg som ønsker et fåtall
kopier.

Om du vil vite mer.....ring 92898100 og
spør etter Espen eller Nils Jørgen.

Nordisk Film Post Production
Gullhaugveiein 12, 0401 Oslo

+47 92898100
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NORSK PANORAMA / NORWEGIAN PANORAMA

SNIFFER
Bobbie Peers / Norge 2006 / Fiksjon / 35 mm / 10’

Print: NFI

Den som har begge beina plantet på jorden står stille. Cannes-vinner i 2006.

A person with both feet on the ground stands still. Grand Prix in Cannes 2006.

SØNDAG 11:00
TIRSDAG 19:00 (R)

ALENE MENN SAMMEN
Trond Fausa Aurvåg / Norge 2006 / Fiksjon / 35 mm / 15’

Print: NFI

Thomas mister sin elskede og blir offer for sin egen selvmedlidenhet. Først når kjærligheten smiler igjen, oppdager han 

hva han egentlig lengter etter.

Thomas has lost his beloved and is full of self-pity. Only when love smiles to him again, does he discover what he really longs for.

ROSWELL ENTERPRISES
Janec Heen/ Norge 2006 / Fiksjon / 35 mm / 10’

Print: NFI

Christian (25) og William (24) er toppstudenter fra hver sin eliteskole i finans. De er begge kommet helt til siste intervjurunde på entoppstilling

i prestisjeselskapet Roswell Enterprises. Like før de skal inn til intervjuet, møtes de tilfeldigvis på toalettet. Deres livs verste jobbintervju er i gang.

Christian, 25, and William, 24, are top-of-the-class students from two different elite business schools. They have both reached thefinal

round of interviews for a top position at the prestigious company Roswell Enterprises. Just before the interviews are about to start, they

meet by chance in the bathroom. The worst job interview of their lives has started.

KOKOS
Charlotte Blom / Norge 2006 / Fiksjon, dokumentar / 35 mm / 10’

Print: NFI

En leken og utfordrende blanding av fiksjon og dokumentar. Linas lystige lengsel etter sin utkårede får en absurd og musikalsk 

vri, under et uventet møte i en kokosbollefabrikk.

A playful and challenging mixture of fiction film and documentary. Lina’s lusty longing for her lover receives an absurd and musical 

twist during an unexpected encounter in a coconut cake factory.
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DEN DANSKE DIKTEREN
Torill Kove / Norge 2006 / Animasjon / 35 mm / 15’

Print: NFI

Er det mulig å følge kjeden av hendelser som ledet til vår egen fødsel? Er vår eksistens kun en tilfeldighet? Har små ting betydning?

Fortelleren grunner over slike spørsmål mens vi legger ut på en ferietur til Norge sammen med Kaspar, en poet hvis kreative brønnhar

øpt tørr. Oscar-vinner tidligere i år.

Is it possible to trace the chain of events that led to our own birth? Is our existence just a coincidence? Do little things  matter? The narrator ponders

these questions as we embark on a holiday trip to Norway with Kaspar, a poet whose creative well has run dry.Academy Award winner earlier this year.

JÜRGEN – GUMMITVILLINGEN
Jørgen Lauritzen / Norge 2006 / Eksperiment / DV / 2’

Print: Lovefilm

Dette er en topp moderne film om den indre kamp vi alle kjemper, når kroppen er på ferie og hodet er en ananas. Det er 

en fortelling om det å overvinne denne kampen, se seg selv inn i øynene og hviske seg ømt i øret: Jeg elsker deg!

This is a really modern film about the inner struggle everybody experiences when your body is on holiday and your head is a 

pineapple. This is a story about winning such a struggle, looking yourself in the eye and whispering tenderly to yourself: I love you!

NORSK PANORAMA  / NORWEGIAN PANORAMA

ISOLA
Andreas J. Riiser / Norge 2006 / Fiksjon / 35 mm / 24’

Print: Den norske filmskolen

En film om sorg og selvransakelse. Om ensomhet og tosomhet. Om den nedlåste rest. En prosess der den gjenlevende 

parten etter en plutselig dødsulykke går et samliv etter i sømmene for å finne svar.

A film about grief and soul-searching. About loneliness and partnership. About the hidden remainder. A process where the

 surviving party after a sudden, fatal accident scrutinises their past life together in search of answers.

SØNDAG 11:00
(R) TIRSDAG 19:00
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STYRKEPRØVEN      Visninger: TV2 21. januar 2007

Stein Løvø / Norge 2006 / Dokumentar / DV / 25’

Produsent: Klipp og lim AS ved Jøran Wærdahl  Kontakt: Jøran Wærdahl, tel 90614086, joran@klippoglim.no

Trondheimsmannen Pål Rygg sitter i en badestamp sammen med noen  venner. Han er nyskilt, overvektig og utrent. 

Så  får han en idé. Han skal begynne å sykle; han skal sykle langt og  fort. Han skal vinne ”Den store styrkeprøven”.

Pål Rygg from Trondheim is sitting in the outdoor bathtub with a few friends. He is recently divorced, overweight and unfit. Suddenly 

he gets an idea. He wants to take up biking; he wants to go far and ride fast. He wants to win  a 540 km race from Trondheim to Oslo.

RIKTIG MENTAL INNSTILLING  Visninger: NRK januar 2007

Håvard Bustnes / Norge 2007 / Dokumentar / DV / 51’

Produsent: Faction Film AS ved Dag Hoel Kontakt: Håvard Bustnes, tel 98221341, haavard@factionfilm.no

Hvordan bli en dyktig telefonselger? Jobben til Tor Ove Røe (56) er å lage gode selgere av unge mennesker som vil inn 

i bransjen. Negative tanker må for en hver pris unngås. Salg er 100% mentalt styrt!

How to become a successful telemarketer? Tor Ove Røe is 56 years old, and his task is to make clever salesmen from the

 young individuals who want to join the business. No room for negative thoughts. Sales are 100% mentally controlled!

BOKAJ
Gaute Hesthagen / Norge 2006 / Fiksjon / 35 mm / 25’

Produsent: Therese Bøhn Kontakt: Den norske filmskolen

Jakob lever sammen med sin ustabile mor. Hun eksploderer stadig vekk  i raseriutbrudd, og Jakob gjør det han kan for å

beskytte lillebroren  Tomas. Ved å innta rollen som sin onde tvillingbror, Bokaj, får han  utløp for sine innestengte følelser.

Rollespillet begynner som en  uskyldig lek, men etter hvert får han problemer med å skille mellom  lek og alvor.

Jakob lives with his unstable mother. She’s constantly exploding into wild rages and Jakob does what he can to protect his younger 

brother Tomas. By assuming the role of his evil twin Bokaj, he is able to vent his suppressed emotions. This roleplay begins as an 

innocent game, but after a while, he grows increasingly unable to distinguish between the fiction and real life.

MANDAG 17:00 TRØNDERSK 1 / REGIONAL 1
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HJEMMEBRENNING - EN KULTUR I NØD     Visninger: NRK desember 2006

Dag Hoel, Bård Ivar Engelsås / Norge 2006 / Dokumentar / DV / 53’

Kontakt: Håvard Bustnes, tel 98221341, haavard@factionfilm.no Produsent: Faction Film AS ved Dag Hoel

En film om hjemmebrenningens kulturhistorie og utviklingen av norsk drikkekultur.

A film about the cultural history of moonshine in a Norwegian perspective and the development of Norwegian traditions in 
alcohol consumption.

TIRSDAG 17:00TRØNDERSK 2 / REGIONAL 2

TIL KINA UTEN PENGER     Visninger: TV2 desember 2006, januar 2007

Kristian Karlsen / Norge 2006 / Dokumentar / DV / 52’

Produsent: Faction Film AS ved Dag Hoel Kontakt: Heidi Sandberg, tel 48217373, heidi@ekkofilm.no

Er det mulig å komme seg fra Norge til Kina uten en krone i lomma?

Is it possible to get from Norway to China on a shoestring?
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BARNIMALEN/CHILDRENS PROGRAMME (PRINSEN 5) 

HVORDAN DINOSAURENE LÆRTE Å FLY (HOW DINOSAURS LEARNED TO FLY)
Munro Ferguson / Canada 1996 / Animasjon / 35 mm / 6’

Filmen er en fiffig avsløring som viser at dinosaurene egentlig aldri ble utryddet. Med norsk tekst.

This movie reveals that the dinosaurs were never really extinct.

MIN BESTEMOR STRØK KONGENS SKJORTER
Torill Kove / Norge 1999 / Animasjon / 35 mm / 10’

En tegnefilm om filmskaperens bestemor som jobbet der kongen fikk strøket skjortene sine. Med dette utgangspunktet følger 

filmen så norsk historie helt fram til sentrale nasjonalt, og internasjonalt, kjente begivenheter som krigen og OL på Lillehammer.

This cartoon is about the director’s grandmother who worked where the king had his shirts ironed. Through the grandmother’s

 perspective, Norwegian history is told.

IVER
Christian Lo / Norge 2003 / Fiksjon / 35 mm / 8’

Ni år gamle Iver elsker å svømme, men en dag er timen avlyst og han slipper ikke inn. Han klarer likevel å snike seg forbi 

vakten, men der venter den skumle livvakten.

Nine-year-old Iver loves his swimming lessons at the pool. But one day, he finds out the lesson has been cancelled and he can’t

go in. He manages to slip past the receptionist, but in the pool he keeps attracting the unwanted attention of the lifeguard.

FREDAG 13:00

Barnimalen presenteres i samarbeid med Barnefilmklubben i Trondheim, og med støtte fra Fond 

for lyd og bilde. 

Barnimalen is presented in collaboration with Barnefilmklubben i Trondheim, and with support of Fond 

for lyd og bilde.

Prints: NFK
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BARNIMALEN/CHILDRENS PROGRAMME (PRINSEN 5) 

ÆDDABÆDDA
Sirin Eide / Norge 1998 / Fiksjon / 35 mm / 7’

Om en lur åtte år gammel jente som har lyst til å hoppe tau i fred. Når verden blir for tøff er det smart å kunne få fiendene 

til å ta rotta på hverandre. For tau kan brukes til så mangt.

About a smart eight-year-old girl, who just want to skip rope in peace. When the going gets tough she comes up with a clever plan.

DEN DANSKE DIKTEREN
Torill Kove / Norge 2006 / Animasjon / 35 mm / 15’

Er det mulig å følge kjeden av hendelser som ledet til vår egen fødsel? Er vår eksistens kun en tilfeldighet? Har små 

ting betydning? Fortelleren grunner over slike spørsmål mens vi legger ut på en ferietur til Norge sammen med Kaspar, 

en poet hvis kreative brønn har løpt tørr. Liv Ullman har fortellerstemmen og filmen vant Oscar tidligere i år. 

Is it possible to follow the chain of events that leads to our own birth? Does the little things really matter? The narrator ponders 

questions like these as he travels through Norway. Liv Ullmann is the narrator in this Acadamey Award winner from earlier this year..

FREDAG 13:00

PANTHER MARTIN
Terje Rangnes / Norge 2004 / Fiksjon / 35 mm / 7’

En helgefar er på fisketur med sin åtte år gamle sønn, Martin. Takket være faren har Martin fått et ubehagelig glimt inn i en 

voksen virkelighet, og nå krever han å bli behandlet som en voksen selv.

A weekend father is on a fishing trip together with his eight-year-old son Martin. Thanks to his father, Martin has seen unpleasant 

glimpses of grown-up reality, and now he demands to be treated as a grown-up himself.
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Silence The Foe: Playing With The Old Me

Helmet Productions / 2004 / 3’21”

Label: Dead Letter Records

Field Music: In Context

Dan Lowe / 2006 / 3’20”  Label: Memphis Industries

Bellx1: Rocky Took a Lover

SSSR / 2006 / 3’52” Label: Island Records

The Arctic Monkeys: A View From The Afternoon

WIZ, Factory Films / 2006 / 4’28” Label: Domino

Hot Chip: Boy From School

Garth Jennings / 2006 / 4’06” Label: DFA, EMI

Bloc Party: I Still Remember

Walter Stern, Agressive / 2007 / 3’49” Label: Vice

Psapp: Hi

Trunk Animations / 2006 / 4’00” Label: Domino

Aphex Twin: Rubber Johnny

Chris Cunningham / 2005 / 6’00” Label: Warp

Motorpsycho: The Nerve Tattoo

Yngve Sæther / 1995 / 4’32” Label: Sony

Røyksopp: What Else is There

Martin De Thurah / 2005 / 3’30” Label: Virgin

MUSIKKVIDEO / MUSIC VIDEOS

The Arctic Monkeys: Leave Before The lights Come On

John Hardwick / 2006 / 3’58” Label: Domino

Subtle: The Mercury Craze

SSSR  / 2006 / 3’36” Label: Lex Records

OK GO: Here it Goes Again

Ok Go / 2006 / 3’20” Label: Capitol Records

SMOG: Rock Bottom Riser

Paul McNeil & Brendan Cook / 2006 / 5’41” Label: Domino

The Concretes: The Chosen One

Daniel Levi / 2006 / 3’16” Label: Licking Fingers

CSS: Alala

Cat Solen / 2006 / 3’58” Label: Sub Pop

Bonnie Prince Billy: Cursed Sleep

Andy Bruntel / 2006 / 5’27” Label: Domino

Jenny Wilson: Let My Shoes Lead Me Forward

Andreas Nilsson, Johannes Nyholm, P.I. Snälls / 2006 / 4’17”

Label: Rabid

Sigur Rós: Glosóli

Sigur Rós / 2005 / 6’07” Label: EMI

Dinosau: Parris

Andreas Palegolas / 2006 / 3’10” Label: Propellar

Til tross for det åpenbare kommersielle formålet, er musikkvideoen i dag å regne som en fullverdig 

kunstform. Musikkvideoens mangfold og kreative audiovisuelle samspill kan oppleves gjennom

foreliggende utvalg av det ypperste innen nyere internasjonal, nasjonal og lokal musikkvideokunst. 

Dette er en ny, fast programpost fra i år.

Despite the obvious commercial purporses, the music video today is at its best an art form in its own right. 

The diversity and the creative audiovisual interplay of the music video can be experienced through this 

selection of the best new international, national and local music videos.

FREDAG 23:00
MANDAG 15:00 (R)
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HVORFOR KORTFILM?
Hvorfor ser vi kortfilm? Hvilke kunstneriske særtrekk har kortfilmen i forhold til langfilmen? Med hovedvekt på fiksjonskortfilm, er 

dette spørsmål som vil bli diskutert under dette seminaret. Kalle Løchen og Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen har begge erfaring 

med å jobbe både med kort- og langfilm og vil fortelle om mulighetene og det unike ved å lage og å se kortfilm. Per Fikse vil 

snakke om hvordan det er å drive en festival for lavbudsjettskortfilm og om hans oppfatning av kunstformens egenart og appell. 

Det vil bli vist kortfilmer og klipp fra kortfilmer under seminaret.

Seminaret presenteres av Trondheim filmklubb i samarbeid med Minimalen kortfilmfestival og Kosmorama Trondheim

internasjonale filmfestival.

WHY SHORT FILM?
Why do we watch short films? Which artistic qualities does the short film have compared to the feature film? With emphasis on the fictional 

short film, these questions will be discussed during this seminar. Both Kalle Løchen and Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen have experience 

working with both shorts and feature films, and they’ll discuss the possibilities and the unique experience it is to make and watch short films. 

Per Fikse will report on how to run a festival for independent low-budget shorts, and present his idea of the distinct character and appeal of 

the art form.

Shorts and clips from shorts will be screened during the seminar.

The seminar is presented by Trondheim Filmklubb in collaboration  with Minimalen Short Film Festival and Kosmorama Trondheim Interna-

tional Film Festival.

KORTE BIOGRAFIER.
Kalle Løchen har bakgrunn som mangeårig redaktør for tidsskriftet Film&Kino. I dag er han kortfilmkonsulent i Norsk filmfond.

Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen har regissert en rekke undergrunnskortfilmer, blant annet den prisbelønte Fremragende timer. 

Han er nå aktuell med sin langfilmdebut 5 løgner.

Per Fikse er festivalsjef for Minimalen kortfilmfestival, hvor han har formidlet kortfilm siden 1994. Han har etter eget utsagn sett over 

7.000 kortfilmer og laget 7.

SHORT BIOGRAPHIES.
For many years Kalle Løchen was editor-in-chief of the journal Film&Kino. Today he is a short film consultant for Norsk Filmfond.

Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen has directed a number of underground short films, amongst which is the award-winning Fremragende timer 

(Precious Moments). He’s currently out with his debut feature film, 5 løgner (5 Lies).

Per Fikse is festival director of Minimalen Short Film Festival, through which he has spread the good word of short films since 1994. According 

to himself, he has seen over 7.000 short films, and made 7.

MANDAG
12:00-14:50

SEMINAR: HVORFOR KORTFILM? / WHY SHORTS?
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Forestillingen omfatter utdeling av priser og visning av vinnerne i festivalens konkurranseprogrammer. 

Ettminuttsfilm: Publikum har kåret beste film.

- Publikumvinneren mottar vandrepremien Den Gyldne Saks og får sin film blåst opp til 35 mm film, bekostet av Nordisk Film 

Post Production. 

- Andreplassen mottar et DV monopod gitt av Video 4.

Hovedprogram: Tre filmer velges av prisjuryen. 

- Minimalens Festivalpris 2007 til “Beste film”: Et diplom og kroner 10.000 gitt av Canal+.

- Pris til “Beste Fiksjonsfilm”: 5 ruller 35 mm råfilm fra Kodak Norge AS. 

- Pris for “Beste tekniske løsning”: Et DV tripodstativ gitt av Video 4.

- Hederlig omtale for inntil tre filmer.

Internasjonalt panorama: Publikum har kåret beste film.

- Vinneren tildeles 500 Euro gitt av 2mtv media products AS.

Mange takk til alle som tok del i festivalen. På gjensyn i 2008!

This programme contains award ceremony and screening of the winners in the festival’s competitions. 

One-minute-film: The audience have selected the best film. 

- The first Audience Award is given Den Gyldne Saks, along with a 35 mm version of the selected film, covered by Nordisk Film Post 

Production. 

- The second place is given a DV monopod from Video 4.

The Minimalen Competition: Three films are selected by the Awards Jury.

- The Minimalen Festival Award for “Best Film”: A diploma and NOK 10.000, donated by Canal +. 

- Award for “Best Fictional Short”: 5 reels of 35 mm film from Kodak Norge AS.

- Award for “Best Technical Solution”: A DV tripod given by Video 4.

- Honorable Mentions for up to three films.

International Panorama: The audience have selected the best film.

- The winner is awarded 500 Euro, given by 2mtv media products AS. 

Minimalen Short Film Festival wishes to express warm thanks to everyone taking part in the festival. Welcome back in 2008!

PRISUTDELING OG VISNING / AWARD CEREMONY AND SCREENING SØNDAG 17:00
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INNRAMMINGEN AV FESTILVALPRISEN BLIR BESØRGET AV:

SKREDDERSYDD INNRAMMING

Innherredsveien 9 7014 Trondheim
Tlf. 73 53 26 20  info@listoghempe.no

BLOMSTENE FÅR VI FRA:

BEDDINGEN 3
NEDRE ELVEHAVN

Tlf. 73 83 41 00
www.bybroensblomster.no
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En film av jesper ganslandt

PÅ KINO 27. APRIL


