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PROGRAM 2006

FREDAG 24. MARS / FRIDAY MARCH 24TH
13:00
21:30

Barnimalen (Prinsen 5)
Childrens Programme
Ettminuttsfilm, konkurranse (Nova 1)
One-minute-films, Competition

LØRDAG 25. MARS / SATURDAY MARCH 25TH
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00

New York University
Hovedprogram 1
Minimalen Competition 1
Kostr-film 1
Hovedprogram 2
Minimalen Competition 2
Midtnorsk Filmsenter
Hovedprogram 3
Minimalen Competition 3
Internasjonalt panorama
International Panorama

SØNDAG 26. MARS / SUNDAY MARCH 26TH
12:00
14:00
16:00
18:00
19:30

Norsk panorama
Norwegian Panorama
Kostr-film 2
Internasjonalt panorama
International Panorama
Avslutningsforestilling med prisutdeling
Closing Show
(Slutt / Finished)

MANDAG 27. MARS / MONDAY MARCH 27TH
10:00

Seminar: Fiksjons-kortfilm, ved Richard Raskin (Nova 9)
Short Fiction Film, by Richard Raskin

TIRSDAG 28. MARS / TUESDAY MARCH 28TH
13:00

Seminar: Kortfilm på 35 mm, ved Peter Englesson (Nova 10)
Short Film on 35 mm, by Peter Englesson
Alle forestillinger i Nova 3 unntatt hvor angitt
All screenings in Nova 3 except where noted.
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DEN 18. MINIMALEN KORTFILMFESTIVAL
presenteres av Stiftelsen Minimalen Kortfilmfestival,
i samarbeid med Trondheim kino og Canal +.
THE 18TH MINIMALEN SHORT FILM FESTIVAL
is presented by Stiftelsen Minimalen Kortfilmfestival, in cooperation with
Trondheim kino and Canal +.
ORG.NR: 983 418 767
Minimalen is a member of International Short Film Conference.
Festival venue: Nova kinosenter,
Olav Tryggvasons gt. 5 (Cicignons plass).
Festival hotel: Clarion Collection Hotel Bakeriet, Brattørgata 2.
Web:
E-mail:
Postal Address:
Office Address:
Telephone:
Facsimile:

www.minimalen.com
festival@minimalen.com
Box 1083 Lademoen, N-7446 Trondheim, Norway
Filmhuset Rosendal, Innherredsveien 73, N-7043 Trondheim,
Norway
+47 73 52 27 57
+47 73 53 57 40

Styret / Board of Directors:
Jan Wilhelm Andersen, Arnfinn Breda,
Per Fikse, Frank Furseth, Torbjørn Grav,
Lisa Jensen, Marianne Johansen, Mats Jørgensen,
Fredrik Myklebust, Brit Moen Tjørstad
Festival Director: Per Fikse
Teknisk ledelse / Technical Executives: Torbjørn Grav, Svein Høier,
Fredrik Myklebust
Katalog / Catalogue: Brit Moen Tjørstad, Per Fikse
Design & Layout: Form til fjells as
Plakat/Poster: 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, Martin Gaustad,
Torbjørn Grav, Lisa Jensen, Marianne Johansen,
Mats Jørgensen, Fredrik Myklebust,
Trygve Johannes Pettersen,
Thomas Ryghaug, Brit Moen Tjørstad
Arrangementet har mottatt støtte fra /
Financial Support:
Fond for lyd og bilde
Midtnorsk Filmsenter
Norsk filminstitutt
Norsk filmvederlagsfond
Trondheim kino
Trondheim kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Takk for støtte og hjelp /
Thanks for support and help:
Trondheim kino, adm. og personale
Kosmorama Trondheim Internasjonale Filmfestival
Norsk filminstitutt
Svenska Filminstitutet
Kortfilmfestivalen i Clermont-Ferrand
Kortfilmfestivalen i Grimstad
Canal +
Video 4
2mtv media products AS
Kodak Norge AS
Nordisk Film Post Production AS
Ringve Media og VGS
Form til fjells as
John S. Gjersvold
Klipp og Lim Media AS
DHL
Comfort Hotel Bakeriet
Cinemateket i Trondheim
Trondheim filmklubb
Justin Nowell
Kostr-film
Våre samarbeidspartnere og annonsører
Trykk/Printing: Heimdal trykkeri, offset 1000x
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KORT OG GODT -

SHORT OF WHAT -

Minimalen Kortfilmfestival er glad for å kunne friste med en liten øy av
kortfilm midt inne i Kosmoramas mangslungne filmjungel. Kortfilm er
alt du ser omkring deg men ikke tenker over – reklame, musikkvideo,
Donald. Men enda er det så uendelig mye mer som vi ikke ser, og som
ingen får sett - det er derfor vi har kortfilmfestivaler.

Minimalen Short Film Festival is happily luring with a small island of short
films in the midst of the overwhelming film jungle of Kosmorama. Short
film is everything that you are surrounded by but don’t notice – ads, music
clips, Donald. But it still is so much more that we don’t see, and no one gets
to see – that is why there are short film festivals.

Louis Buñuel mente at ingen kunstart har utnyttet så lite av sitt potensiale som filmen. Langfilmens begrensede kunstneriske verdi henger
direkte sammen med dens enorme kommersielle suksess. Festivaler
som Kosmorama representerer et lite fristed i så måte. Men når selv
lavbudsjettfilmer starter på 10 millioner kroner, er det åpenbart at
det må bli lite plass for prøving og feiling. Risiko er en forutsetning for
utvikling.

Louis Buñuel said that no art has exploited so small a part of its potential as the cinema. The limited artistic value of the feature film is a direct
consequence of its immense commercial success. Festivals like Kosmorama
represent a place of refuge to that. But when even low budget films start at
one or two million dollars, the lack of room for breaking new ground and
risking failure is obvious. Risk is a basic condition for development.

På den annen side har vi kortfilmen. Demokratisk og med kunstnerisk
spillerom. Tilgangen til rimelig teknologi har vært en drivkraft i hele
den moderne perioden, med en rak utviklingslinje fra 1950-tallets
16 mm-kamera til dagens videoformater DV og HDV. For å supplere
Buñuel, kan vi si at om langfilmen høyst bruker 25 prosent av mediets
potensiale, boltrer kortfilmen seg virilt og uhemmet over hele lerretet.

On the other hand we have the short film. Democratic and with artistic
freedom. The access to low cost equipment has been a driving force all of
the modern periode, with a straight line of development from the 16 mm
cameras of the 1950’s up to the DV and HDV video formats of today. To
supplement Buñuel, we might say that if the feature film at most uses 25
percent of the potential of the medium, the short film incessantly plays
around all over the screen.

Minimalen har i atten utgaver vært våpendrager for kortfilmen og
dens skaper, et fruktbart møtested mellom aktørene i trekanten som
utgjøres av filmskapere, film og publikum. Takk til alle som har gjort
dette mulig, og vel bekomme til alle som vil utforske hva kortfilm er og
kan være.

Minimalen has in eighteen issues been the brave knight of the short film
and its maker, a fruitful meeting point between the points in the triangle
of filmmakers, films and audience. Thanks goes to everyone making this
possible, and to everyone wanting to explore what shorts are and can be
- please enjoy.

Per Fikse
Festivalsjef

Per Fikse
Festival Director
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FREDAG 13:00

BARNIMALEN/CHILDRENS PROGRAMME

LORENZO
Morten Tyldum / Norge 1996 / Fiksjon / 35 mm / 8’

Thomas har beinet i en skinne. Selv om han går dårlig, har han verdens beste fantasi.
Thomas’ leg is in a cast. Even though he walks badly, he has the best imagination in the world.

PØLSE
Ivar Rødningen / Norge 1999 / Animasjon / 35 mm / 10’

Mannen og kona bor i fattigslige kår langt til skogs. En dag får de sjansen til å forbedre livet.
A man and his wife live in poverty in the woods. One day, they get a chance to improve their lives.

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.

SI AT ALT GÅR BRA
Karin Jacobsen, Maria Trovatten / Norge 2004 / Animasjon / 35 mm / 5’

Hvis du er så heldig å finne din ledestjerne, så kaster du den ikke på båten for bagateller.
If you’re lucky enough to find your guiding star, you don’t throw it away over trifles.
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BARNIMALEN/CHILDRENS PROGRAMME

FREDAG 13:00

GJENNOM MINE TYKKE BRILLER
Pjotr Sapegin / Norge 2004 / Animasjon / 35 mm / 13’

En liten jente vil ikke kle på seg for å gå ut og leke. Bestefar forteller henne da en historie for å overtale henne. Det blir en
merkelig fortelling om hans strabaser under krigen.
A little girl refuses to get dressed before going out to play. In order to persuade her, her grandfather tells her a strange story about his
hardships during the war.

HVORDAN DINOSAURENE LÆRTE Å 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.

BØLLEFRØ
Ingebjørg Torgersen / Norge 2000 / Fiksjon / 35 mm / 12’

Heter det å kaste opp når du er opp-ned? Hvordan vet et frø om det skal bli et tre eller en baby?
Do you still throw up when you’re upside down? How does a seed know whether to become a tree or a baby?

Print: NFK, NFI.
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FREDAG 21:30

ETT-MINUTTS-FILM, KONKURRANSE / ONE-MINUTE-FILMS, COMPETITION
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 på festen etterpå. Vinneren blir også premiert med oppblåsning til 35 mm utgave av vinnerfilmen,
bekostet 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 voting slip on your way out of the cinema auditorium. At the award
ceremony at the party right after this show, 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:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Peace Trond Boie
Tid – en dokumentar Bjarte Aune Olsen
Rest Carolina Jonsson
Poetri Einar Goksenrai
Mannen som elsket Lofoten Per Kristian Nygård
Pust Ingvild Kjær Tofte
Kunstverket Øyvind Bjørkelund
Vil sove Truls Krane Meby
Drömma sömlösa drömmar Märit Aronsson
To rosa griser Ingrid F. Nålsund
Farmer Dream Marius Fevang
Laiceps Raymond Bakken
It isn’t Easy Erik Pirolt
How Could you Stoop so Low? Cathrine Dahl
Sportsrevyen Erlend Bjelland
Nesten Thomas Wangsmo
Bysymfoni Lisa Malvina Wisløff
Stones and Sounds Maria Stendahl Raita
Eye squish Lars-Petter Iversen
Påskefjellet Ida Eldøen
Hans måte å ytre seg på Erlend Bjelland

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Wired up Elisabeth Johansen og Tine S. Larsen
Skalaøvelser Jan Arve Vullum
Tid for omtanke Sindre Haugland og Lars I. Omdal
The Irony of Icecream Stian Hafstad
Ser deg Julie Rigvår
Rue de Mer Erlend K. Madsen
Gnisten Torbjørn Haugen
Roen over troen Rajan K.
Static Stian Hafstad
Grå hverdag Egil Myklestad
Livet som døden Johan Nåden Dyrstad
Norge Exposed Pål Aasdal
Reflektor Anders Ween
Bit for en bit Are Auganes
Romfareren Solveig Sigmond, Tommy Almenning,
Ingeborg Vinge og Håvard Gossé
Vinteransikter Sveinung Mikkelsen
Egg Roger Svendsen
Det private næringsliv Andreas Schille
En gastronomisk opplevelse Tor Øvergård
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LØRDAG 10:00

NEW YORK UNIVERSITY

Hva har filmskaperne Jim Jarmusch, Spike Lee og Martin Scorsese til felles? Vel, de har alle gått på
New York Universitys film-avdeling Tisch School of the Arts. For å gi et oppdatert innblikk i hva som
rører seg i amerikansk film og på denne skolen akkurat nå, har vi gitt den prestisjetunge institusjonen
fritt spillerom til å sette sammen et utvalg av fjorårets eksamensfilmer.
What does the filmmakers Jim Jarmusch, Spike Lee and Martin Scorsese have in common? Well, they are
all graduates from The New York University Film Department, Tisch School of the Arts. To get an up to date
view on what is moving and shaking in American cinema and on this esteemed institution right now, we
have given them carte blanche to present a selection of short films completed in the graduation program
during the 2005 academic year.
Print: New York University Graduate Film Department, Justin Nowell.

MUSIC PALACE
Eric Lin / USA 2005 / Dokumentar / 35 mm / 9’

Vi møter personalet på New Yorks siste Chinatown-kino i det den er i ferd med å legges ned, og får del i deres sorgfulle
tilbakeblikk på det livet som var.
As New York’s last Chinatown movie theater is about to close, its caretakers ruefully look back at the life that was.

HAM AND THE HOTSPURS
Justin Nowell / USA 2005 / Fiksjon / 35 mm / 25’

Ham Tutt, en 32 år gammel brite bosatt på Long Island i New York, veksler mellom å trene småguttelaget Hotspurs og å legge
an på mødrene deres.
Ham Tutt, a 32-year old Brit living in Long Island, New York, divides his time between coaching the Hotspurs, an under-13 boys soccer
squad, and charming his players’ moms.
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NEW YORK UNIVERSITY

LØRDAG 10:00

BREACHED
Laura Richard / USA 2005 / Fiksjon / Beta SP / 18’

En gravid dame fra Mexico nærmer seg terminen, men er bestemt på å føde barnet på amerikansk jord.
A pregnant Mexican nearing delivery is determined to have her baby on American soil.

THIS MORNING
Lucy Mulloy / USA 2005 / Dokumentar / Beta SP / 10’

Jays leketøy er ødelagt. Dafeney får skylda. De slåss.
Jay’s toy is broken. Dafeney gets the blame. They fight.

KNIFE GIRLS
Emily Singer / USA 2005 / Fiksjon / Beta SP / 25’

Når to enstøinger går sammen for drive dørsalg av kniver, vil de da være i stand til å gjøre et salg uten at blod blir spilt?
When two misfits team up to sell kitchen knives, can they make a sale without spilling any blood?
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LØRDAG 12:00

HOVEDPROGRAM 1

HOVEDPROGRAM / MINIMALEN COMPETITION 2006
Forhåndsjuryen har kommet fram til et utvalg på 28 filmer etter å ha vurdert 77 påmeldte filmer. Hovedprogrammet vises i tre
deler lørdag. Lavbudsjettfilmene kjemper om følgende priser, med prisutdeling søndag kveld:
- Festivalprisen til beste film: 5.000 kroner gitt av Canal+.
- Beste fiksjonsfilm: 5 ruller 35 mm råfilm fra Kodak.
- Beste tekniske løsning: Et videostativ (Libec Tripod) fra Video 4.
Årets prisjury er: Solvor Amdal, Midtnorsk Filmsenter / Dag Johan Haugerud, regissør og styremedlem
Den Norske Kortfilmfestivalen i Grimstad / Stig Kulset, førsteamanuensis NTNU
The Selection Jury has come up with this selection from the 77 Norwegian shorts that were submitted. The Award Jury of three film
professionals will make their decision public in the Closing Show, Sunday evening.

GJØKEREDET
Hanne Stenshorne / Norge 2005 / Animasjon / 35 mm / 3’
Kontakt: Hanne Stenshorne, tel 99622624, labandama@yahoo.no

Bli med og se livets gang i et gjøkur, fra fødsel til det siste ko-ko.
Come see the circle of life inside a coo coo clock, from birth to the last coo-coo.

VALGETS KVAL
Frederick Howard / Norge 2005 / Fiksjon / 35 mm / 7’
Kontakt: Magnus Køber, tel 90140390, magnus@reellove.no

Are er en moderne mann; en moderne mann har angst. I en kirke mellom himmel og helvete møter han den flittige engelen og
den forføreriske djevelen. De to river hans sjel mellom seg i en kamp om å lede den unge mannen på rett vei.
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Are is a modern man; a modern man has anxiety. In a church between heaven and hell he meets the diligent angel and the seductive
devil. They tear his soul between them in a battle to guide him on the right path.

HOVEDPROGRAM 1

LØRDAG 12:00

OH#SAFE#NO
Stig Tommy Høvik / Norge 2005 / Fiksjon / DV / 7’
Kontakt: Stig Tommy Høvik, tel 98807071, sth_55@hotmail.com

Etter flere års fravær oppsøker en far sin sønn. Intensjonen bak besøket er uklart og tilskueren ledes inn i et mørkt og
urovekkende landskap.
After several years of abandonment a father seeks out his son. His intentions remain hidden, and the spectator gets drawn in to a dark
and creepy scenery.

DRØMME KAN DU GJØRE SENERE
Thomas Østbye / Norge 2005 / Dokumentar / DV / 6’
Kontakt: Thomas Østbye, tel 41449611, crak@start.no

Sherzads kamp for å nå frem i byråkratiet er en studie av strukturproblemer i norsk asylpolitikk.
Sherzad’s struggle with the bureaucracy is a display of structural difficulties within Norwegian asylum politics.

ENSOM
Morten Jensen / Norge 2005 / Fiksjon / DV / 4’
Kontakt: Morten Jensen, tel 41165327, post@uppercutfilm.no

En enkemann savner sin kone.
A widower misses his wife.

GAVEN
Bernt Ove Moss / Norge 2005 / Fiksjon / DV / 9’
Kontakt: Bernt Ove Moss, tel 45476377, berntove@yesbox.no

Noen er i stand til å oppfatte ting andre ikke kan. En avvikende virkelighetsoppfatning blir ofte sett på som en psykisk lidelse,
men kan i enkelte tilfeller være en verdifull gave.
Some are capable of perceiving things that others don’t. A deviant perception of reality is often seen as a mental disease, but can in
some cases be a precious gift.
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LØRDAG 12:00

HOVEDPROGRAM 1

CAN YOU REALLY REMEMBER HOW IT WAS TO BE A CHILD?
Andreas Schille / Norge 2005 / Fiksjon / DV / 4’
Kontakt: Andreas Schille, tel 90671499, andreas_schille@hotmail.com

Oppvekstskildring hvor minner fra regissørens barndom blir flettet sammen med hjemmeopptak av en ukjent nederlandsk gutt
på 1970-tallet.
Memories of the director’s childhood is interwoven with home footage of an unknown Dutch boy from the 1970’s.

KARSK
Øyvind Hermstad / Norge 2005 / Dokumentar / DV / 11’
Kontakt: Øyvind Hermstad, tel 97670730, jelepjokk@yahoo.no

Dokumentar om den trønderske nasjonaldrikken karsk.
A documentary about the regional beverage “karsk”.

HAN TALTE STJERNER
Claus Arthur Breda-Gulbrandsen / Norge 2005 / Eksperiment / DVD / 30’
Kontakt: Claus Arthur Breda-Gulbrandsen, tel 92012478, electronamodron@hotmail.com

En visuell beskrivelse av en persons indre monolog den siste halvtimen før han begir seg ut på en lang reise. Gjennom
hovedpersonens tankevirksomhet får man innblikk i en dagdrømmers virkelighet.
A visual description of a person’s inner monolog the last half hour before a long journey. An insight into a daydreamer’s reality through
the main characters mental activity.
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LØRDAG 14:00

KOSTR-FILM 1

Vi er glade for å kunne presentere den egensindige regissør-duoen Johannes Stjärne Nilsson og Ola Simonsson i et
to-delers retrospektiv. De fikk sitt store gjennombrudd i Cannes 2001, der Music for One Apartment and Six Drummers var med
i hovedkonkurransen. Filmen har siden turnert filmfestivaler verden over og vunnet ikke mindre enn 28 priser. Minimalen har
over årene vist mange av filmene deres i Internasjonalt panorama, og i fjor ble Du var där med din polare Frank stemt fram til
beste film av publikum.
Johannes Stjärne Nilsson, f. 1969, har en mastergrad i industridesign og er også tegneserietegner og illustratør.
Ola Simonsson, f. 1969, har en mastergrad i musikk-pedagogikk og er også sanger og musiker. Kostr-film er deres
uavhengige produksjonsselskap for kort-, dokumentar- og langfilm så vel som musikkproduksjon og kunstprosjekter.

We are pleased to present the unique director duo of Johannes Stjärne Nilsson and Ola Simonsson in a two part retrospective.
They got their great breakthrough in Cannes 2001, where Music for One Apartment and Six Drummers were in the main competition.
The film has later toured film festivals around the globe and received no less than 28 awards. Minimalen has over the years screened
several of their shorts in the International panorama, and last year You were there with your friend Frank was voted to be the Best Film
by the audience.
Johannes Stjärne Nilsson, b. 1969, has a Master of Fine Arts (MFA) in industrial design and is also a cartoonist and illustrator. Ola Simonsson, b. 1969, has a Master of Fine Arts (MFA) in music education and is also a singer and musician. Kostr-film is their independent
production company for short-, documentry- and feature films as well as music production and art projects.
Print: SFI, Kostr-film.

INTRODUKTION 1
Johannes Stjärne Nilsson, Ola Simonsson / Sverige 2006 / Dokumentar / DV / 7’

Kostr-film har laget en kort innledning spesielt for dette programmet.
A brief introduction especially made by Kostr-film for this screening.

BAKOM MAHOGNYBORDET
Johannes Stjärne Nilsson / Sverige 1996 / Fiksjon / 35 mm / 8’

Göran kommer til kontoret en vanlig mandag morgen. Han begynner dagen som alltid med en sigarett og en kopp svart kaffe.
Når han griper etter koppen oppdager han at han ikke lenger har noen hånd.
Henry arrives early at the office an ordinary Monday morning. He begins his day as always with a cigarette and a cup of black coffee.
When he reaches for the cup he discoveres that he no longer has a hand.
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LØRDAG 14:00

SVERIGE
Johannes Stjärne Nilsson, Ola Simonsson / Sverige 2000 / Fiksjon / 35 mm / 8’

På den svenske sørkysten står en mann og speider ut over havet. Han tar fram et kompass og tar ut nordlig retning.
Han begynner å løpe. Med Ola Simonsson.
On the Swedish south coast a man is gazing out at sea. He pulls out a compass and finds north. He starts to run. With Ola Simonsson.

HOTEL RIENNE
Johannes Stjärne Nilsson, Ola Simonsson / Sverige 2002 / Fiksjon / 35 mm / 27’

For Henry Dahlberg begynner dagen som en hvilken som helst dag. Han ankommer punktlig kontorbygget,
entrer hovedinngangen og tar heisen til sjuende etasje. Men snart oppdager han at noe er fryktelig galt med tiden.
The day begins as any day for Henry Dahlberg. He arrives on time to the office building and takes the elevator to the sixth floor.
Very soon he comes to realize that something is terribly wrong with his time.

SPÄTTANS VÄG
Johannes Stjärne Nilsson, Ola Simonsson / Sverige 2005 / Fiksjon / 35 mm / 10’

I Nordsjøen gjemmer en flyndre seg i sjøgresset. En dag går flyndren seg inn i et garn og dras opp på en tråler.
Den trekker sitt siste sukk på båtens dekk. Fisken går nå inn i en ny eksistens-fase.
In the North Sea a flounder is hiding in the seaweed. One day the flounder is caught in a net and pulled up on a trawler.
It dies on the deck. The fish is now entering a new phase of its existence.

MUSIC FOR ONE APARTMENT AND SIX DRUMMERS
Johannes Stjärne Nilsson, Ola Simonsson / Sverige 2001 / Fiksjon / 35 mm / 10’

I det et eldre ektepar forlater sitt hjem gjør seks perkusjonister sitt inntog. På de bruksgjenstander de
kommer over foredrar de en konsert i fire satser: Kjøkken, Soveværelse, Baderom og Stue.
As an elderly couple leave their apartment, six drummers take over. On everyday objects they give a concert in
four movements: Kitchen, Bedroom, Bathroom and Livingroom.
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LØRDAG 16:00

HOVEDPROGRAM 2

NÅR ALT KOMMER TIL ALT
Ingvild Kjær Tofte / Norge 2005 / Animasjon / DVD / 2’
Kontakt: Ingvild Kjær Tofte, tel 91544847, ingvildtofte@yahoo.no

Glimt fra bevegelser i bybildet der biler, trikker og mennesker er ubevisste utøvere i en enorm koreografi.
A glimpse of movements in an urban landscape where cars, trams and people all are unconsciously part of an enormous choreography.

LIMBO
Patrik Syversen / Norge 2005 / Fiksjon / DV / 13’
Kontakt: Patrik Syversen, tel 93000852, hilde.finnseth@niss.no

Limbo: grenselandet mellom levende og død.
Limbo: the twilight zone between the living and the dead.

ROBOT
Hallvard Solem / Norge 2005 / Fiksjon / DV / 2’
Kontakt: Hallvard Solem, tel 97663687, hilde.finnseth@niss.no

Når livet går på samlebånd.
When life runs like on an assembly line.

HISTORY LESSON
Kristian Kjelsberg / Norge 2005 / Eksperiment / DVD / 4’
Kontakt: Kristian Kjelsberg, tel 99259119, kristian_kjelsberg@yahoo.com

Et lynkurs i historie. Filmen er for øvrig langt fra en skoletime, dette er virkeligheten.
A crash course in history. However, the film is far from being an ordinary class, this is reality.
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STAVBREKKEREN
Karen Torstensen / Norge 2005 / Dokumentar / DV / 5’
Kontakt: Karen Torstensen, tel 95702017, karen.torstensen@gmail.com

Statuen av Oddvar Brå var nettopp reist i hjembygda hans Hølonda, da historien gjentok seg; staven brakk. Et livsmelankolsk
blikk på hva det er man husker og hva det er man glemmer.
The statue of the cross country athlete Oddvar Brå was just raised in his hometown Hølonda, when history repeated it self; the pole
broke. A melancholy view on what is remembered and what is forgotten.

ME, YOU AND A PLASTIC BAG
J.M Puntervold / Norge 2005 / Fiksjon / Beta SP / 4’
Kontakt J.M Puntervold, tel 91352169, puntervold@gmail.com

En mann løftes ut fra sin daglige rutine. Vil han gripe dagen?
A man is lifted away from his daily routine. Will he seize the day?

FRIHET I EN LITEN ESKE
Lars Petter Iversen / Norge 2005 / Fiksjon / DV / 9’
Kontakt: Lars Petter Iversen, tel 91134045, lpivers@hotmail.com

Fredrik har i alle sine 25 år bodd sammen med sin mor. For henne er ingenting rent nok, ikke engang Fredrik. Han elsker
henne likevel - men hva skal han med alle tampongene?
Fredrik has lived with his mother all of his 25 years. Nothing is clean enough for her, not even Fredrik. He loves her nevertheless - but
what is he doing with all those tampons?

TAFFEL
Terje A. Nymark / Norge 2005 / Fiksjon / DV / 5’
Kontakt: Terje A. Nymark, tel 97179886, balcon@online.no

Foreldre har en annen type hørsel.
Parents have a different kind of hearing.
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SIZE 5
Jørn Utkilen / England 2005 / Fiksjon / DVD / 7’
Kontakt: Jørn Utkilen, tel +447712039755, kokat@excite.com

En ung man er misfornøyd med størrelsen på sin nyinnkjøpte fotball og går tilbake til butikken der han kjøpte den for å klage.
A young man is unhappy with his newly bought football and returns to the shop where he bought it to complain.

INGEBJØRG, 6630 TINGVOLL
Kenneth Olaf Hjellum / Norge 2005 / Fiksjon / DVD / 26’
Kontakt: Kenneth Olaf Hjellum, tel +447786652074, notorisk@hotmail.com

Spanjolen Alex reiser til Norge for å finne Ingebjørg, som han forelsket seg i sommeren før på interrail. Men ferden gjennom
norsk natur blir mer strabasiøs enn hva Alex er forberedt på, og - blir møtet med Ingebjørg slik Alex drømmer om?
Alex from Spain goes to Norway to find Ingebjørg, a girl he fell in love with last summer on a trip by interrail. But the journey through
Norwegian nature becomes more strenuous than expected, and - will meeting Ingebjørg be like in Alex’ dreams?
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MIDTNORSK FILMSENTER - FRA IDÉ TIL FERDIG FILM

MIDTNORSK FILMSENTER - FRA IDÉ TIL FERDIG FILM

De hadde en idé, nå er filmen på kino. Hvordan fikk de det til? Møt folkene bak tre trønderske kortfilmer som har fulgt
helt forskjellige veier fra idé til ferdig film. Se film, møt filmskaperne og delta i debatten om hvordan de trønderske
filmmidlene skal fordeles.
Seminar ved Solvor Amdal, daglig leder av Midtnorsk Filmsenter. Midtnorsk Filmsenter skal forvalte midler til utvikling
og produksjon av film i regionen, og bidra til faglig og kunstnerisk utvikling av den trønderske filmproduksjonen.
De tre filmprosjektene “Ensom”, “Grenselos” og “Vaskeriet” kan på mange måter betegnes som small, medium og large i
filmsammenheng. Da tenker vi ikke på kvaliteten på filmene, men på de rammene filmene har blitt til innenfor. “Ensom” ble
laget under Kosmoramas “Filmstunt 2005”. To forholdsvis uerfarne filmskapere hadde fire dager, et lite DV-kamera og noen
hundrelapper i budsjett å lage filmen for. “Grenselos” er den første filmen med støtte fra Midtnorsk Filmsenter som er ferdigstilt.
Filmen springer ut fra miljøet rundt Student-tv´n og Institutt for kunst- og medievitenskap på NTNU. Filmen hadde et budsjett
på ca 150 000 og er skutt på HD. “Vaskeriet” hører hjemme i den øverste etasjen. Filmen er produsert av et av Trondheims mest
erfarne produksjonsselskaper, Faction Film AS, hadde et budsjett på opp i mot 800 000 kr og er skutt på 35 mm film.
Hvor avgjørende er budsjettet? Hvordan takle begrensninger i prosjektet? Hva er egentlig avgjørende for at en god idé
skal bli en god film? I første del av seminaret presenteres hver film enkeltvis. Filmen vises og folkene bak prosjektet snakker
om medgang og motgang i forbindelse med realiseringen av filmen. Det vil hele veien være lagt opp til dialog med salen.
Seminaret avsluttes med en felles diskusjon rundt rammebetingelsene for filmproduksjon i regionen. Hvordan skal Midtnorsk
Filmsenter disponere sine midler for å få mest ut av pengene?

This is a seminar on regional film production, no English translation or subtitles are provided.
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GRENSELOS
Erling Normann / Norge 2006 / Fiksjon / 35 mm / 10’
Manus: Erling Normann, Foto (HD): Cecilie Semec
Produsent: Kjetil Rydland. Produksjonsselskap: Rydland Filmproduksjon og Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU

Even bor sammen med faren sin på en gård i nærheten av svenskegrensen under krigen. Faren er grenselos og følger flyktninger over til Sverige, men en dag når Even er alene hjemme på gården kommer det en person som har behov for hans hjelp.

VASKERIET
Hisham Al-Zouki / Norge 2005 / Fiksjon / 35 mm / 8’
Manus: Hisham Al-Zouki, Foto (35 mm): Nils Petter Lotherington
Produsent: Dag Hoel. Produksjonsselskap: Faction Film AS

Den amerikanske presidénten kommer på offisielt besøk. Sikkerhetsvakter sjekker at alt er i orden. Men noe merkelig skjer
utenfor regjeringsbygningen. Dråper faller fra flaggene...

ENSOM
Morten Jensen / Norge 2005 / Fiksjon / DV / 3’
Manus: Morten Jensen og Ola Wold, Foto (DV): Morten Jensen
Produsent: Kosmorama ”Filmstunt 2005”. Produksjonselskap: Uppercut Filmproduksjon

Et eldre ektepar har levd et langt liv sammen. Så går den ene ektefellen bort og enkemannen må takle hverdagen alene.
Filmen vant Filmstuntet under Kosmorama i fjor, hvor tema var ”For første gang”.
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UNIVERSETS HERSKER
Paul Magnus Lundø / Norge 2005 / Fiksjon / 35 mm / 2’
Kontakt: Film og TV-Akademiet NISS, tel 22057570, hilde.finnseth@niss.no

I en verden hvor ondskapen rår kommer helten til unnsetning.
In a world where evil prevails a hero comes to the rescue.

NØDVERGE
Mathias Calmeyer / Norge 2005 / Fiksjon / DV / 14’
Kontakt: Mathias Calmeyer, tel 90727200

En ung, ambisiøs forretningskvinne har lagt en plan for å redde bedriften, men alt går ikke som planlagt. Eller gjør det?
A young, ambitious businesswoman has a plan to save the company, but not everything goes as planned. Or does it?

BLIND
Øyvind Hermstad / Norge 2005 / Fiksjon / 35 mm / 2’
Kontakt: Øyvind Hermstad, tel 97670730, jele310582@hotmail.com

Du må ikke stole blindt på en venn.
Never trust a friend unconditionally.

FARVEL, KABELVÅG
Karsten Meinich / Norge 2005 / Dokumentar / DV / 9’
Kontakt: Karsten Meinich, tel 98419288, karstenmeinich@gmail.com

Farvel, Kabelvåg er et dokumentarportrett av Kabelvåg. Lofotens første fiskevær er ikke lenger et fiskevær, men fortsetter å
eksistere. Hvordan og hvorfor overlever plassen?
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Farvel, Kabelvåg is a portrait of the first fishing village in Lofoten. Although Kabelvåg is no longer a fishing village it continues to exist.
How and why does Kabelvåg manage to survive?

HOVEDPROGRAM 3

LØRDAG 20:00

SOMETHING TO BE
Runar Vollan / Norge 2005 / Eksperiment / DV / 4’
Kontakt: Runar Vollan, tel 95864537, runarvollan@hotmail.com

Et avkledd portrett av en arbeiderklassehelt.
A naked portrait of a working class hero.

TID – EN DOKUMENTAR
Bjarte Aune Olsen, Magnus Nome / Norge 2005 / Fiksjon / DV / 2’
Kontakt: Bjarte Aune Olsen, tel 48091837, b@basementmedia.no

Et tidløst eksposé av en urgammel bløff.
A timeless eksposé of an ancient deception.

BARGAIN
Gunnhild Enger / England 2005 / Fiksjon / Beta SP / 9’
Kontakt: Gunnhild Enger, tel:+447845812374/ 99643483, tante_brun@yahoo.no

En “mockumentary” som følger to tilbudsjegere i deres evige streben etter det ultimale tilbudet.
A mockumentary about two bargain hunters in their constant search for the ultimate bargain.

SILBADUODDARIID DOHKIN – BEHIND THE SILVERWIDTHS
Gjert Rognli / Norge 2005 / Eksperiment / DVD / 4’
Kontakt: Gjert Rognli, tel 90208055, gjert.rog@gmail.com

En surrealistisk, mytologisk og åndelig reise.
A surreal, mythological and spiritual journey.
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WALLPAPER SILHOUETTES – EN EPISK REISE - 250 MIL PÅ NULLBUDSJETT
Christian Falck / Norge 2005 / Dokumentar / DVD / 30’
Kontakt: Christian Falck, tel 90865219, christian@gammaglimt.no

Wallpaper Silhouettes dro på miniturne i Nord-Norge med hverken penger i lomma eller plateselskap i ryggen. Denne filmen
stiller oss opp mot en del affærer fra norges musikkmiljø og lar oss ta del i en gruppes stadige kamp mot bransjen - men
gjør de det for enhver pris?
Wallpaper Silhouettes went on a mini tour in northern Norway without money and a record company to back them up. This film
puts us up against some of the actions of the Norwegian music industry and lets us take part in a band’s constant battle against the
business - but will they do it at any cost?

Norsk filmklubbforbund
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.filmklubb.no
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INTERNASJONALT PANORAMA / INTERNATIONAL PANORAMA

Publikum kårer beste film i dette programmet med ny internasjonal kortfilm, og vinneren tildeles
500 Euro gitt av 2mtv media products AS.
The audience select the best film in this programme of new international shorts, and the winner is
awarded 500 Euro given by 2mtv media products AS.

CITY PARADISE
Gaelle Denis / England 2004 / Animasjon / Beta SP / 6’
Print: Passion Pictures, Joanna Stevens

Tomoko kommer fra Japan for å lære seg engelsk, og oppdager helt tilfeldig en mystisk, hemmelig undergrunns-by,
befolket med vennligsinnede skapninger og vakre blomster. Vinner av publikumspris ved Clermont-Ferrand 2006.
Tomoko arrives from Japan to learn English and accidentally discovers a mysterious, secret city underground,
inhabited by friendly aliens and beautiful blossoms. Audience award at Clermont-Ferrand 2006.

THE LAST FARM
Rúnar Rúnarsson / Island 2004 / Fiksjon / 35 mm / 13’
Print: Icelandic Film Centre, Thora Gunnarsdóttir

Innerst i en avsidesliggende dal finner vi den siste gjenværende gården, der en mann kjemper for å holde drømmen sin i live,
omgitt av en bygdekultur i fritt fall. Hrafn har mistet kona og er i ferd med å miste jorda, uavhengigheten og verdigheten.
Oscar-nominert.
At the end of a remote valley, we find the last surviving farm, where a man struggles to keep his dream alive amidst a crumbling
rural culture. Hrafn has lost his wife and is about to lose his land, independence, and dignity as well. An Academy Award nominee.

MANDEN DER BLANDT ANDET VAR EN SKO
Jonas Alexander Arnby / Danmark 2004 / Fiksjon / Beta SP / 12’
Print: Schmaltz Film, Jonas Alexander Arnby

En kjærlighetsfortelling om et vanlig, dansk forstads-par. Mogens ønsker å leve et normalt liv, men dessverre har han en sjelden
sykdom som gjør at han stundom blir en tresko, en penn eller andre enkle objekter.
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A love story about a Danish average suburban couple. Mogens wants a normal life, but unfortunately he has this rare illness which makes
him transform into a wooden shoe, a Tivoli pen, or other simple objects.
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RUBBER JOHNNY
Chris Cunningham / England 2005 / Eksperiment / DVD / 6’
Print: Warp Films, Mary Burke

Johnny er et hyperaktivt, form-forandrende mutantbarn som holdes innestengt i en kjeller. Med bare sin forskremte hund
som eneste selskap finner han måter å underholde seg på der i mørket.
Johnny is a hyperactive, shape-shifting mutant child, kept locked away in a basement. With only his terrified dog for company,
he finds ways to amuse himself in the dark.

EN GOD DAG
Per Hanefjord / Sverige 2005 / Fiksjon / 35 mm / 17’
Print: Svenska Filminstitutet, Petter Mattson

Midt på jernbanelinjen trekker Nils til håndbrekket og slår av motoren. Toget er ventet om tre minutter. Nils lener seg bakover
for å vente på døden i det Gösta dukker opp med sin traktor. Filmen fikk hederlig omtale av hovedjuryen i Clermont-Ferrand 2006.
In the middle of the tracks Nils pulls on the handbrake and turns off the engine. The train is due in three minutes. Nils leans back and
waits for death, when Gösta turns up in his tractor. The film received an honorable mention by the main jury at Clermont-Ferrand 2006.

LUCKY
Avie Luthra / Sør-Afrika 2005 / Fiksjon / DVCam / 20’
Print: Avie Luthr Films Ltd, Avie Luthra

Lucky er en sør-afrikansk AIDS-foreldreløs som lærer noe om livet gjennom en problemfylt knytning til en
rasistisk indisk kvinne. Filmen fikk hederlig omtale av hovedjuryen i Clermont-Ferrand 2006.
Lucky is a South African AIDS orphan who learns about life through an unlikely bond with a racist Indian woman.
The film received an honorable mention by the main jury at Clermont-Ferrand 2006.

FLATLIFE
Jonas Geirnaert / Belgia 2004 / Animasjon / 35 mm / 11’
Print: La Big Family, Olivier Robyns

Å henge et bilde på veggen, bygge et korthus, vaske klær og se på TV: svært uskyldige og harmløse handlinger i dagliglivet til
fire vanlige mennesker. Men uheldigvis måtte disse personene bo vegg-i-vegg. Filmen vant juryprisen for beste kortfilm ved
Cannes-festivalen i 2004.
Hanging a painting on the wall, building a house of cards, doing the laundry, and watching TV: very innocent and harmless actions
during the daily life of four ordinary people. But of all the bad luck, these people had to live next to each other.
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JONA/TOMBERRY
Rosto / Nederland 2005 / Animasjon / 35 mm / 12’
Print: Studio Rosto A.D, Hanne Dit

Borges møter Murnau i et heidundrende mareritt. Og det lille barnet synger: “No, don’t be scared, old bird, to awake and see
that you are my dream”. Filmen ble kåret til Beste Kortfilm ved kritikeruka i Cannes 2005.
Borges meets Murnau in a spinning nightmare. And the baby sings: “No, don’t be scared, old bird, to awake and see that you are my
dream”. This film was awarded as Best Short Film at the International Critics’ Week in Cannes 2005.
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Frisk luft, frekk formgiving, faglig dyktighet
og en god porsjon galskap ...

www.formtilfjells.no tlf.: 72 41 77 73 kontakt@formtilfjells.no
Røros næringshage, Tollef Bredalsvei 13, 7374 Røros
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BAWKE
Hisham Zaman / Norge 2005 / Fiksjon / 35 mm / 15’
Print: NFI

To kurdiske flyktinger fra Irak, en far og en sønn, forserer siste etappe etter å ha vært på flukt i lang tid. Men det er først når
de kommer fram at vanskelighetene virkelig melder seg. Det ender med at faren må ta et vanskelig valg.
Two Kurdish refugees from Iraq, a father and son, approach their goal after being on the run for a long time. However, it is
only when they arrive at their goal that the real difficulties come. Ultimately, the father faces a difficult choice.

VAKUUM
Pål Øie / Norge 2004 / Fiksjon / 35 mm / 13’
Print: NFI

En støvsugerselger ringer på hjemme hos en enslig kvinne en regnfull kveld. Der inne blåses det støv av vonde minner.
Kan selgeren og hans vampyr-støvsuger hanskes med slike problemer?
One rainy night, a vacuum cleaner salesman rings the doorbell of a lone woman’s house. Inside the house, cobwebs are blown
off long-forgotten bad memories. Can the salesman and his vampire vacuum cleaner deal with such problems?

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

En helgefar er på fisketur med sin åtte år gamle sønn, Martin. Faren har vært lite til stede i sønnens liv, og fanget ute i en robåt
blir han konfrontert med sin livsførsel.
A weekend father is on a fishing trip together with his eight-year-old son Martin. He has been mostly absent from his son’s life, but,
trapped in a rowing boat, he is now forced to confront his way of life.

KONTORET FOR INGENTING
Ketil Karlsen / Norge 2005 / Fiksjon / DVCam / 14’
Print: Torden film, Janne Mæle

Ole har sin første dag på jobb. Han får et kontor og en datamaskin, men ingen arbeidsoppgaver. Sakte får Ole innblikk i
hva den nye arbeidsplassen sysler med.
It is Ole’s first day in his new job. He gets an office and a computer, but no tasks. Ole slowly discovers what his new workplace is really doing.
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BLÅ HIMLEN BLUES
Helene Kjeldsen / Norge 2005 / Musikkvideo / 35 mm / 8’
Print: NFI

En reise i det underbevisste basert på Imperiets musikk ved samme navn. En rytmisk og organisk bevegelse av urkraft gjennom
animerte grotte- og drømmebilder.
A journey through the subconscious, based on Swedish rock group Imperiet’s music of the same name. A rhythmic and organic
movement of primordial forces through animated cave and dream images.

DE VANSKELIGSTE ORDENE I VERDEN
Simen Alsvik / Fiksjon / Norge 2004 / 35 mm / 3’
Print: Drop Out, Lars Hognestad

De vanskeligste ordene i hele verden er tre små ord.
The most difficult words in the whole world are three tiny ones.

FRENCH LESSON
Nic Osborne / Norge 2004 / Fiksjon / DVCam / 4’
Print: You are here, Brede Hovland

En film om lidenskap, kjærlighet og ensomhet.
A film about passion, love and loneliness.

JOURNALISTEN
Leiv Igor Devold / Norge 2004 / Dokumentar / 35 mm / 8’
Print: Swzfilm, Leiv Igor Devold

Portrett av journalisten Andrzej Krzysztof Wroblewski, en kjent politisk kommentator fra ukebladet «Polityka» og polsk radio.
En film om privat- og yrkesverdighet.
A portrait of the journalist Andrzej Krzysztof Wroblewski, a well-known political commentator for the weekly magazine «Polityka»
and Polish radio. A film about dignity at work and in private life.
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WILLOW DRIVE
Jakob Rørvik / Norge 2005 / Fiksjon / 35 mm / 17’
Print: Teresa Mulqueen

I en stille forstad lytter en gutt på farens gamle plater, og en kvinne besvimer da hun prøver å forlate huset. En bittersøt romanse
og en drøm om et annet sted.
In a quiet suburb, a boy listens to his father’s old records, and a woman faints when she tries to leave her house. A bittersweet romance
and a dream of another place.

TEMPO
Eva F. Dahr / Norge 2004 / Fiksjon / 35 mm / 10’
Print: NFI

Line og Geir og deres to små barn strever med en hverdag i tidsnød mellom jobb og familie.
Line, Geir and their two small children try to cope with a stressful life, pressed for time, torn between work and family.

FYRET
Erik Smith Meyer / Norge 2005 / Fiksjon / 35 mm / 9’
Print: JAB Film, John Arvid Berger

Alle norske fyr er automatiserte, og de gamle fyrvokterne hører snart fortiden til...
All Norwegian lighthouses are automated, and the old lighthouse keepers will soon be a thing of the past...
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KOSTR-FILM 2

INTRODUKTION 2
Johannes Stjärne Nilsson, Ola Simonsson / Sverige 2006 / Dokumentar / DV / 4’

Kostr-film har laget en kort innledning spesielt for dette programmet.
A brief introduction especially made by Kostr-film for this screening.

HERR PENDEL - REGNET. FOTBOLLEN. FLICKORNA.
Johannes Stjärne Nilsson, Ola Simonsson / Sverige 2000 / Fiksjon / 35 mm / 3 x 5’

Herr Pendel, en korrekt og velkledd herre, er på veg til stasjonen for å ta toget. Han ankommer i god tid, kjøper billett og stiller
seg til for å vente på perrongen. Ennå vet Herr Pendel ikke at han også denne morgenen kommer til å miste toget. Tre episoder
av en serie på tolv.
Mr Pendel, a correct gentleman, walks to the station to take the train. He arrives well in time for departure, buys a ticket and walks out
on the platform to wait. Mr Pendel doesn’t yet know that he also this morning will miss the train. Three episodes of a twelve part series.

FIKA - SVERIGES PAUS
Johannes Stjärne Nilsson, Ola Simonsson / Sverige 2002 / Dokumentar / Beta SP / 28’

Skiller en “fika” (kaffepause) i Paksuniemi seg fra en i Revingeby? Blir det bedre smak på kaffen om man ikke vasker koppen?
Er det lurt å ha ost i kaffen?
Is a “fika” (coffee break) in Paksuniemi different from one in Revingeby? Does the taste of the coffee improve if one doesn’t
clean the mug? Is it reasonable to have cheese in the coffee?

HUR VORE DET MED ETERNIT?
Johannes Stjärne Nilsson, Ola Simonsson / Sverige 1995 / Dokumentar / Beta SP / 10’

Jeg går inn i et antikvariat og finner et eksemplar av magasinet “Allt i Hemmet” fra 1961. Der finner jeg et leserinnlegg med
overskriften “Vad ska jag lägga på taket?”, med foto av et hus. Hva slags tak ble det til slutt? Jeg bestemmer meg for å
forsøke å finne huset og få svar på mine spørsmål.
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I enter an antique bookshop and I find a magazine for houseowners dated 1961. A letter to the editor with the title
’What shall I put on my roof?’ makes me curious. Next to the letter there’s a picture of a house.
What material did the man choose for his roof? I decide to find the house and get some answers.
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WANTED! POPMUSIKER!
Johannes Stjärne Nilsson, Ola Simonsson / Sverige 1997 / Dokumentar / Beta SP / 10’

Jeg blar i et Fantomet fra 1977. På Fantomet-klubbens medlemsside leser jeg en etterlysning etter bandmedlemmer
til et symfonirockband. De to guttene som skrev etterlysningen er i dag 37 år gamle. Fant de noen bandmedlemmer?
Flipping through a comic magazine from 1977 I find an add that makes me curious. Two teenage boys are looking for bandmembers
for their rockband. Today the boys are 37 years old. Did they find any members for their band?

DU VAR DÄR MED DIN POLARE FRANK
Johannes Stjärne Nilsson, Ola Simonsson / Sverige 2004 / Dokumentar / 35 mm / 10’

I et leserinnlegg i “Vecko-revyn” fra 1980 etterlyser Annelie en Jörgen som hun har truffet på en Gyllene Tider-konsert i
Karlshamn. Det har idag gått 24 år. Fikk Annelie svar på sin etterlysning?
In a readers column in a magazine for teenagers from 1980, Annelie is searching for Jörgen, whom she met at a rock-concert with
Gyllene Tider in Karlshamn. 24 years have passed. Did Annelie ever find Jörgen?
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AVSLUTNINGSFORESTILLING OG PRISUTDELING / CLOSING SHOW AND AWARDS

Avslutningsforestillingen omfatter visning av både vinnerne og de
neste plassene i festivalens konkurranseprogrammer, og utdeling av
priser. Til innledning viser vi vinnerne i klassen for Ett-minutts-film. Så er
det tid for utdeling av årets festivalpriser i Hovedprogrammet, etterfulgt
av visning av vinnerne og de filmene prisjuryen har valgt å trekke fram.
Ett-minutts-film: To priser ble delt ut fredag kveld på festivalfesten.
- Publikumvinneren fikk vandrepremien Den Gyldne Saks og får sin film
blåst opp til 35 mm film, bekostet av Nordisk Film Post Production.
- Andreplassen mottok et DV monopod gitt av Video 4.
Hovedprogram: Tre filmer velges av prisjuryen.
- Minimalens Festivalpris 2006 til “Beste film”: Et diplom og kroner
5.000 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.
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 2007!
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The Closing Show includes screening of both the winner and the runner ups in
the festival’s competition programmes, and the awards will be presented. First,
we screen the winners of the One-minute-film competition. Then the Minimalen
Competition awards will be presented. The finale will round off with a screening
of the award winners in The Minimalen Competition and the films given honorable mentions by the jury.
One-minute-film: Two awards were presented Friday night.
- 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 5.000,
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.
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 2007!

INNRAMMINGEN AV FESTILVALPRISEN BLIR BESØRGET AV:

BLOMSTENE FÅR VI FRA:

SKREDDERSYR INNRAMMING
BEDDINGEN 3
NEDRE ELVEHAVN
Innherredsveien 9, 7014 Trondheim
Tlf. 73 53 26 20 Fax 73 51 44 46
listhempe@glassmakern.no

Tlf. 73 83 41 00
www.bybroensblomster.no
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MANDAG 10:00

SEMINAR: FIKSJONS-KORTFILM / SHORT FICTION FILM. PRESENTER: RICHARD RASKIN.

KORT BIOGRAFI
Dr. Richard Raskin, født i New York i 1941, underviser i manus-skriving ved universitetet i Aarhus i Danmark, hvor han også er
redaktør av det danske filmtidsskriftet p.o.v. Han har skrevet en rekke bøker, blant andre: The Art of the Short Fiction Film (2002)
og Kortfilmen som fortælling (også 2002).

FORTELLINGSKONSTRUKSJON I FIKSJONS-KORTFILMEN
Hvordan er en god og vellykket kortfilm skrudd sammen? Før vi gir ordet til Richard Raskin, må vi understreke at en vellykket
kortfilm i hans forstand typisk er mellom fem og 15 minutter lang. Hvis den blir mye lengre - og i hvert fall om den nærmer seg
en halvtime, skjer ofte det at filmen begynner å overta den klassiske fortellermåte og dramaturgi som kjennetegner spillefilmen.
Blant annet vil man ofte se at det blir plass til en eller flere sidehistorier som kortfilmen tidsmessig ikke har plass til.
Formålet med denne forelesningen er å framlegge en modell som kan brukes til å forstå hvordan en hvilken som helst
fiksjons-kortfilm forteller sin historie.
Mens andre modeller konsentrerer seg om en serie trinn en fortelling antas å passere under sin gang, eller et sett av typer eller
“aktanter” ethvert drama er tenkt å ha i sin kjerne, er den foreliggende tilnærmingen basert å det synet at fiksjons-kortfilmens
fortellerteknikk best kan beskrives ved motsatte egenskaper som utbalanserer hverandre i et dynamisk samspill.
Modellen kan brukes både som et ikke-formalistisk rammeverk for å konstruere fiksjons-kortfilm, og analytisk som et
hjelpemiddel for å undersøke en gitt kortfilm med hensyn til spesifikke parametre. Syv former for samspill eller balanser
vil spesielt bli behandlet:
karakterfokus <-> interaksjon mellom karakterer
gjensidighet <-> valg
forutsigbarhet <-> overraskelse
bilde <-> lyd
karakter <-> ting
enkelhet <-> dybde
økonomi <-> helhet
Et utvalg kortfilmer med veldig ulike fortellerstiler vil bli vist i sin helhet og gransket fra denne synsvinkelen.
The War Is Over (Italia, Nina Mimica, 1997, 7 min)
Kom (Norge, Marianne Olsen Ulrichsen, 1995, 4 min)
Eating Out (Norge, Pål Sletaune, 1993, 7 min)
Matka (Finland, Pirjo Hokkanen, 1983, 9 min)
Avsporing (Norge/Frankrike, Unni Straume, 1993, 7 min)
Sunday (Irland, John Lawlor, 1988, 8 min)

Seminaret presenteres av Minimalen i samarbeid med Midtnorsk Filmsenter.
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SEMINAR: FIKSJONS-KORTFILM / SHORT FICTION FILM. PRESENTER: RICHARD RASKIN.

MANDAG 10:00

SHORT BIOGRAPHY
Born in New York in 1941, Dr. Richard Raskin teaches screenwriting at Aarhus University in Denmark, where he is also the
editor of p.o.v. - A Danish Journal of Film Studies. He has written a number of books, amongs which are: The Art of the Short
Fiction Film (2002) and Kortfilmen som fortælling (also 2002).

STORY DESIGN IN THE SHORT FICTION FILM
How is a good and successful short film glued together? Before we let Richard Raskin speak, we must stress that a successful
short in his terms typically is between five and 15 minutes long. If it is much longer - and at least when it gets close to half an
hour, it often happens that the film start entering the classic storytelling and dramaturgy of the feature film. Amongst other
things, one will often find that there is room for one or more side stories that the short film due to the limited
time have no room for.
The purpose of this talk is to propose a model for understanding the ways in which any given short fiction film tells its story.
While other models focus for example on a series of steps a story is presumed to pass through as it unfolds, or a constellation
of characters or “actants” believed to be at the heart of any drama, the present approach is based on the view that short film
storytelling can best be described in terms of opposing properties that balance one another in a dynamic interplay. It can be
used both as a non-formulaic framework for designing short fiction films, and also analytically as a means for studying a given
short with respect to specific parameters. Seven forms of interplay or balance will be looked at in particular:
character focus <-> character interaction
causality <-> choice
consistency <-> surprise
image <-> sound
character <-> object
simplicity <-> depth
economy <-> wholeness
A variety of short films, which differ considerably in their storytelling styles, will be shown in their entirety and examined
in this perspective.
The War Is Over (Italia, Nina Mimica, 1997, 7 min)
Kom (Norge, Marianne Olsen Ulrichsen, 1995, 4 min)
Eating Out (Norge, Pål Sletaune, 1993, 7 min)
Matka (Finland, Pirjo Hokkanen, 1983, 9 min)
Avsporing (Norge/Frankrike, Unni Straume, 1993, 7 min)
Sunday (Irland, John Lawlor, 1988, 8 min)
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TIRSDAG 13:00

SEMINAR: KORTFILM PÅ 35 MM / SHORT FILM ON 35 MM

PETER ENGLESSON, NORDISK FILM POST PRODUCTION
Nordisk Film Post Production presenterer de siste 35 mm-resultatene fra Cinevator Five, både “intermediate” og “direct to print”.
Peter Englesson vil fortelle om filmprintets fremtid, sett i lys den digital kinoen.
Nordisk Film Post Production are presenting the latest 35 mm results from Cinevator Five both Intermediate and direct to print.
Peter Englesson will talk about “The Future of Filmprint” viewing the future of film print in D-Cinema world.
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