Inspirasjonshefte for kvalitetsfilm på kino
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FILM:
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FRA MONTMARTRE
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REGI:

JEAN-PIERRE JEUNET

NASJ.:

FRANKRIKE

Den gode filmen
Idébank
God film er som god smak, umulig å enes om. Umulig å forklare også. Umulig å
forutse og, som all kvalitet, vanskelig å formulere i et selgelig budskap.
Det er bare å innrømme det: Noen filmer er omtrent umulige å markedsføre. Rett og
slett! De kan være så gode de bare vil. Det nytter likevel ikke, når det ikke er noe å selge
dem på. Ikke et stjernenavn, ikke action, ikke vold, ikke engang en liten sentimental
historie. Bare ren og skjær kvalitet. Bare uendelig glede, eller dyp sorg. En berøring
innerst inne der man så sjelden blir berørt. Noe fabelaktig, som ikke lar seg beskrive.
Enhver kinosjef har opplevd det. Gleden og entusiasmen over en film man så gjerne vil
dele med publikum. Alt arbeid knyttet til en spesiell oppsetning. De knappe ressursene. De store forventningene og den nesten tomme salen. Stillheten etterpå.
Erkjennelsen av at noen filmer trenger en ramme som er større enn filmen selv for å
finne sitt publikum. For å nå frem til det punktet der inne. For å gi den intellektuelle
utfordringen de var ment å skulle gi.

> > > I dette heftet har vi samlet
noen tips om hva som kan
gjøres for å trekke små filmperler opp i lyset. Listen er ikke
ment som noen komplett redegjørelse for alle muligheter som
finnes. Til det er både kinoer,
lokalsamfunn, filmer og publikum for forskjellige. Men lista
kan forhåpentligvis gi inspirasjon og ideer i arbeidet med å
elske fram kvalitetsfilmer som
ikke selger seg selv.
PS: De fleste tiltakene nevnt her er støttet
av FILM&KINO.

Den daglige flommen av informasjon og de store plakatene fra Hollywood gir så liten
plass til den smale filmen, at det blir nødvendig å finne en livbøye. Et arrangement, en
festival, en mønstring eller en dato. Dette «noe» som klarer å skape oppmerksomhet.
Dette heftet er en hyllest til entusiastene. Til de som ikke gir seg. Til de som vet at film
er viktig. At de største opplevelsene ikke regnes i kvantitet og at tålmodighet gir resultater.
Dette heftet er en inspirasjonskilde for dem som trenger påfyll. En idékatalog å bla i.
En oppskriftssamling til etterfølgelse. En overlevelsesstrategi for den filmen du aller
helst vil dele med andre.
Bruk dette heftet, til glede for det store publikum.
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Sammen for de smale
Intervju med kinosjef for
Kvinesdal kommunale kino, Jan Schou

Hør med naboen!
> > > Ingen kan alt. Selv ikke kinosjefer.
Men det finnes ildsjeler, spesialkompetanse og ressurser overalt for den som
leter. Det er garantert en bråte med folk,
organisasjoner, institusjoner og bedrifter
i nærheten som kan, og vil, bidra for å
løfte en eller flere gromfilmer fram i lyset.
Bare du spør.
Hva med høyskolen? Asylmottaket?
Kirken? Biblioteket? Den pensjonerte
krigsseileren? Amnesty? Mannskoret?
Innehaveren av kinarestauranten?
Det går for eksempel an å få noen til
å innlede til visninger eller delta i debatter etterpå, arrangere seminarer rundt
filmenes tematikk, lage litt show i gatene
eller servere mat fra filmenes opphavsland.
Det er også viktig å være med når
andre har arrangementer på gang. Når
feiringer, festivaler, markedsdager og
lignende setter preg på byen, kan kinoen
delta på sin måte med relevante filmer
og tilbud.
Det ligger i samarbeidets natur at det
skal gi gevinst for alle parter, og det er
derfor ofte enklere å få til enn man tror.
Nabosamarbeid viser dessuten at kinoen
er en integrert del av lokalsamfunnet,
ikke bare et sted å fordrive tiden.
>

>

>
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Den norske dokumentarfilmfestivalen arrangeres årlig av studenter ved
Høgskolen i Volda. I samarbeid med
festivalen satte Volda Filmteater opp
de nye norske dokumentarfilmene Å
seile sin egen sjø, Alt om min far og
Heftig og begeistret — på sangens
vinger, med besøk av filmskaperne.
Ørland kino satte sammen en serie
filmer som lørdagsmatiné i forbindelse med en musikk- og danseforestilling i Ørlandshallen der film var
temaet. Sceneoppsetningen Vi har en
plan! hadde nummer fra cirka 30
filmer. Kinoen satte opp seks av
disse.
Se også intervju med kinosjef for
Strand kommunale kino, Thor-Jørgen
Skjelbred.

- Hva er Kinoringen?
- Vi er noen kinoer på Sørvestlandet som har gått sammen om blant annet
repertoararbeid og markedsføring. Hvilke kinoer som er med har vekslet noe. På
det meste var vi elleve, men det ble litt upraktisk, så nå er vi delt mer opp.
- Vi har fordelt ulike bolker av programmeringsarbeidet mellom oss. For
eksempel har en kinosjef hatt spesielt ansvar for kvalitetsfilm og gitt innspill på
aktuelle filmer for kommende sesong. Så har vi sett hva som er tilgjengelig og latt
kopiene turnere mellom kinoene. De begynner i Kragerø og spiller i løpet av en fire
ukers tid gjennom hele ringen. I tillegg til repertoarsamarbeidet produserer vi felles
brosjyrer og plakater.
- Hvilke fordeler har dere av å gå sammen på denne måten?
- Programmeringsarbeidet blir effektivisert. Samarbeidet er dessuten hensiktsmessig med hensyn til transport, og vi fikk noen spolekasser fra FILM&KINO så vi
slapp å spole om mellom hver kino. Samarbeidet frigjør mye verdifull tid til andre
oppgaver og til spesielle tiltak rundt filmene.
- I forbindelse med Ingenmannsland inviterte vi for eksempel folk fra det lokale
asylmottaket, og fikk et veldig internasjonalt publikum. Med restaurantfilmen Bella
Martha lagde vi et spesielt opplegg med kokken Trond Moi, som er herfra.
- Hvordan har det vært med oppslutningen fra publikum?
- De fleste kinoene har hatt et jevnt besøk på kvalitetsfilmene. Før kunne det
hende det ikke kom noen i det hele tatt. Det skjer ikke lenger. Det har hjulpet med
brosjyre, plakater og utspill i lokale medier.
- Hvilke råd vil du gi til andre som ønsker å samarbeide om kvalitetsfilmer?
- Mange av dem som er interessert i såkalt smale filmer går ikke så ofte på kino
ellers. Derfor kan det være en idé å tenke alternative kanaler. Vi har sendt brosjyren
til en adresseliste der folk som er spesielt interessert kan skrive seg på. Disse har vi
også fôret ekstra med informasjon og spesialinvitasjoner. Det å la folk få et slags
eierforhold til film som kultur, betyr mye. De kjenner seg satt pris på.
- Det er også viktig at folk får tilgang på skikkelige omtaler av de enkelte
filmene. Det nytter ikke bare å slenge inn en enkel bildeannonse. Dette gjelder all
film, men spesielt kvalitetsfilm, som ikke selges så mye på kjente navn og rutinemessig forhåndsomtale i pressen. Det er også viktig å se de enkelte filmene an og
tenke hvilken målgruppe de passer for.

Plei entusiastene!
> > > Alle steder finnes det noen som er
mer kulturelt interessert enn andre.
Noen som tørster etter filmene massene glatt hopper over. Sørg for at disse
kjenner til kinoens tilbud, og at de føler
at deres entusiasme blir verdsatt.
Mange kinoer har med hell opprettet adresselister der interesserte kan
bli oppdatert og motta spesialtilbud.
En klippekortordning for utvalgte kvalitetsfilmer kan også stimulere de mest

entusiastiske til å dyrke sin interesse
enda mer. Tenk etter om det finnes
mediekanaler (nærradioer, studentaviser, menighetsblader, foreningsaviser, et cetera) som kan være spesielt
egnet til annonsering og promovering
av spesielle filmer.
Det går også an å starte en filmklubb for kvalitetsbevisste, med lavere
priser på utvalgte filmer, invitasjon til
førpremierer og spesialvisninger med
innledning, intervjuer, eller debatter.
Eller hva med en aften med filmquiz i

FILM: INGENMANNSLAND
REGI: DANIS TANOVIC
NASJ.: BOSNIA

salen, i foajeen, på en lokal kafé eller
pub? Dette skaper interaksjon og aktivitet, og oppmuntrer folk til å heve sin
egen filmkompetanse.
Finnes det allerede en lokal filmklubb
på stedet kan kinoen også samarbeide
aktivt med denne. Ta kontakt med Norsk
filmklubbforbund for mer informasjon:
www.filmklubb.no.
>

Europeisk Filmfokus (EF) setter opp
førpremierer på europeisk kvalitetsfilm med en klippekortordning hos

>

SF Brygga Kino i Tønsberg. Kortet
koster kr 300 og gjelder for seks valgfrie filmer, det vil si at man totalt
sparer 90 kroner i forhold til ordinær
billettpris. Kortet gir dessuten reduserte priser på et bestemt utested de
kveldene det vises EF-film.
Sogndal kino har en kvalitetsfilmklubb med et dugnadsbasert styre,
som i samarbeid med kinosjefen
setter opp nyere kvalitetsfilm med
jevne mellomrom. Klubben forsøker
å skape et eget miljø rundt visning-

>

>

ene, de utgir et medlemsblad og
disponerer en side i kinoens programblad.
Bergen kino har hatt stor suksess
med sin mailingliste, som brukes
til å informere og invitere til
lukkede visninger. Et par tusen
ivrige kinogjengere til nå har meldt
seg på.
Se også intervju med filmsjef for
Oslo Kinematografer, Christin Berg.
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FILM:

PUNCH-DRUNK LOVE

REGI:

PAUL THOMAS ANDERSON

NASJ.:

USA

”Maskinene lagde ein innandørs stjernehimmel
som kunne gjøre deg sjuk av lykke. Stig om bord,
stig inn, stig opp.”

ESSAY
FRODE GRYTTEN
FORFATTAR

Sjuk av lykke
OPPE PÅ VEGGEN FANST EI LUKE. Opna du den luka, kom du
til Los Angeles. Så enkelt var det. Du opna luka, stakk ut
hovudet og var i Los Angeles.
Ein annan kveld opna du luka og hamna kanskje i Wien. Du
sat plutselig oppe i eit pariserhjul med utsikt over lysa i Wien.
Neste søndag kunne du opne luka og vere vektlaus. Du svevde
om bord i eit romskip utan kontroll, noko hadde gått heilt galt,
og denne kvelden var du i livsfare.
Det var eigentlig Erik si luke. Eg var passe misunnelig på
han. Han og storebroren hadde denne luka på deling. Inne på
det vesle rommet gløda det frå maskiner som pumpa ut ei elv
av sølvbilde. Opna du luka og fulgte strømmen, hamna du på
andre sida av kloden.
Eller ute i verdsrommet. Du kunne aldri vite. Det var det
finaste. Du kunne aldri vite. Du opna luka og så var du i Paris.
Texas. Nevada. London. Palermo. Marseilles. Hong Kong. På
Mars.
Erik. Den heldiggrisen. Han hadde heile denne bygninga for
seg sjølv. Etter skuletid sneik vi oss rundt. Vi leikte gjømsel,
heldt talar i kommunestyresalen, kom oss opp på taket, såg ut
over bygda.
Eg kjenner framleis lukta av heisolje og linoleumsgolv. Eg
hugsar framleis lyset inn dei blyinnfatta vindauga og mørket på
dei tomme kontora om kvelden.
Eg skulle så gjerne hatt ei slik luke. Eg skulle hatt ei luke eg
kunne opne om kvelden og flyge ut. Vekk, vekk herfrå. Med ei
slik luke kunne du sjå Richard Burton i dyffelcoat. Robert De
Niro med hanekam. Tony Curtis i dameklede.
Du opna luka, og der var Jack Nicholson som fikk kutta opp
nasevingene. Du opna luka, og der var Steve McQueen bak
rattet i ein bulka bil. Opp med luka, og der var Alain Delon. Kim
Novak. Rita Hayworth. Edward G. Robinson. Marlon Brando.
Marcello Mastroianni. Martin Sheen.
Eg gjekk i same klasse som Erik. Han var sonen til vaktmeisteren i Odda Rådhus. Familien hans budde i bygninga.
Vaktmeisterbustaden låg inst i gangen i tredje etasje i det nye
rådhuset. Erik herska over eit lite rike som vi andre gutane bare
kunne drømme om. Biblioteket. Kontora. Gangane. Trappene.
Heisen.
Og så han hadde denne luka. Luka var på veggen oppe i
maskinrommet i kinosalen. Du kunne opne luka og sjå ned på
lerretet i den digre salen. Når Erik ville, kunne han gå inn hit på
kveldstid og sjå filmane som blei viste på Odda kommunale
kino. Han kunne gå rett frå guterommet og ut på Sunset
Boulevard.
Spolar med drømmar blei mata inn i to Zeiss Ikon-maskiner
før lyset hamra dei opp på veggen. Maskinene lagde ein innan-

dørs stjernehimmel som kunne gjøre deg sjuk av lykke. Stig om
bord, stig inn, stig opp. Fly meg til Phoenix. Fly meg til månen.
Fly meg heilt til The End.
Kvar dag etter skulen gjekk vi bort på kinotrappa for å
studere bilda frå filmane som skulle komme. Dei blei festa inne
i glasmontrane om kvelden. Det var bilde som lokka og drog,
det var bilde som prega og peikte, men vi var ikkje gamle nok til
å leggje ut. Ikkje endå, ikkje endå.
Vi kunne nok lurt oss til å få kjøpt ein billett, dama bak det
runde glaset i luka brydde seg ikkje. Men det var ei lang, lang
trapp opp til kinovakt Tveiten. Han stod øvst oppe, klar til å
dømme alle oddingar i to: Dei som skulle få sjå filmen og dei
som måtte tusle heim igjen i regnet.
Tidligare hadde Tveiten kjørt kostemaskina. No var han
Sankt Peter. Det gjekk eit rykte blant gutane i Odda om at
Tveiten hadde eit triks med å vri kinobillettane. Når du kom
skjelvande opp trappa og var eitt år og fem månader og sju
dagar for ung, måtte du kjenne dette trikset.
Du måtte vite korleis ein skulle vri billetten når Sankt
Tveiten tok imot den halvdelen som skulle bli hans. Kjente du
ikkje til trikset, måtte du tusle ned igjen den lange trappa mens
du kjente fliret til Tveiten svi over heile ryggtavla.
Luka var vår redning. Luka på høgre side av framvisarane.
Av og til fikk vi vere med Erik inn dit. Fikk opne luka som gav
oss desse små glimta av byar, prærielandskap, biljardsalongar,
skyskraparar, kvinnebryst.
Eg veit. Eg veit. Eg veit.
Eg er bare nostalgisk. Eg er bare romantisk. Eg er bare sentimental. Eg er Sonny og Duane i The Last Picture Show. Eg er
Bud i The Long Day Closes. Eg er Salvatore i Cinema Paradiso.
Men det var noko med den luka. Dei første glimta av verda.
Dei første glimta av den verkelige verda. Det finst ei anna verd.
Det finst ei større verd. Kom deg ut. Kom deg vekk herfrå, gut.
No leser eg at dei diskuterer om dei skal rive kinosalen i
Odda Rådhus. Salen er blitt for stor, folk går ikkje lenger så
mykje på kino, dei vil gjøre salen om til ein fleirkino.
Eg veit ikkje. Eg skal ikkje leggje meg bort i det. Eg vil bare
at den luka skal vere der, høgt oppe på veggen i kinosalen i
Odda. Den innandørs stjernehimmelen. Det sølvglitrande filmlerretet.
Å sjå Orson Welles for første gong. Å sjå Jack Nicholson forsøke å løfte vasken: At least, I tried! Å sjå Bernardo Bertoluccis
1900 to søndagskveldar på rad på Odda kommunale kino.
Eg veit ikkje. Eg vil bare at den luka alltid skal kunne opnast,
at ein framleis skal kunne opne den luka og kjenne seg sjuk av
lykke.
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FILM:

THE HOURS

REGI:

STEPHEN DALDRY

NASJ.:

USA

Kvalitetsfilm
som merkevare
> > > Mange små filmer buntet sammen
synes bedre enn én som står alene. Ved å
presentere kvalitetsfilmer i flokk, blir det
enklere å skape oppmerksomhet og bevissthet hos presse og publikum.
Filmene behøver ikke ha annet til
felles enn at de er knakende gode, og
derfor anbefales for den kvalitetsbevisste. Dette kan gjøres helt enkelt,

8

ved for eksempel å lage en løpeseddel, et
oppslag på kinoens nettsider eller en
plakat der kvalitetsfilmer med premiere
denne sesongen presenteres. Vis at kinoens filmanbefalinger er tuftet på høy
kompetanse og troverdighet.
Det går også an å sette sammen
spesialpakker med filmer som for eksempel har samme tematikk, opphavsland eller regissør. (Se filmlister lenger
bak i heftet.)
Ulike sammenbuntinger av filmer

kan for eksempel gi grunnlag for felles
mediefremstøt, rabatter, seminarer og
filmfråtsing.
>

Lillehammer kino lager hver sesong
en enkel brosjyre der utvalgte premierefilmer omtales og anbefales for
«deg som er glad i Den Gode
Filmen, deg som liker en utfordring
og som vet at det ikke bare er
Hollywood som kan fortrylle, forføre,
forskrekke og fascinere».

Noe for
enhver smak
Intervju med kinosjefen for
Rana kommunale kino, Kristin Kildal
- Er det plass til kvalitetsfilmer på kinoen i Mo i Rana?
- I høyeste grad. For oss er det viktig å gi noe til alle grupper når programmet
blir satt sammen. Vi ser at det finnes mye tilgjengelig film for ungdom, noe mindre
barnefilm og noe for et mer voksent og kvalitetsbevisst publikum. Jeg er opptatt av
at vi har et jevnt tilbud av kvalitetsfilm. Det må ikke gå for lang tid mellom hver
gang de kvalitetsbevisste fristes på kino.
- Ellers er vi opptatt av at kinoen skal være godt forankret i lokalsamfunnet, og
når det er ulike arrangementer ellers i byen, vil vi også være med å gi et tilbud. For
eksempel satte vi opp Et vakkert sinn i forbindelse med at FNs internasjonale dag
for mental helse — 10. oktober — ble markert rundt om i byen. Og The Hours kommer nå opp i forbindelse med «Havmann-dagene» i mai, som er en årlig kulturmønstring der blant annet biblioteket, musikkmiljøet og billedkunstnere er med.
- Hvordan fremheves de små filmene ellers i året?
- Vi markedsfører dem blant annet gjennom en liten database vi over tid har fått
bygget opp med film- og kulturinteresserte i Rana. Den kanalen bruker jeg aktivt,
og det fungerer veldig godt for å nå målgruppen.
- Hvilke råd vil du gi kinoer som ikke føler de har tid, økonomi og plass til kvalitetsfilmer?
- Man må huske at det er en verdi i seg selv å ha stor bredde i repertoaret! Vi
har kun to saler, og er selvsagt nødt til å velge bort en del titler. Ofte av økonomiske
årsaker. Men kvalitetsfilmer må ikke betraktes som en byrde, heller som en viktig
merverdi for kinoen.
- Jeg må gjøre et utvalg blant de tilgjengelige kvalitetsfilmene, og jeg ser da
etter titler som jeg tror flesteparten av det kvalitetsbevisste publikummet vil ha
glede av å se. Blant annet derfor er det viktig å få sett filmene på forhånd, og jeg
anbefaler alle kvalitetsbevisste kinosjefer å delta på FILM&KINOs filmtreff som et
første ledd i repertoararbeidet.

Møt filmkunstneren!
> > > Det er alltid hyggelig å få besøk.
Men folk kommer lettere om de først
får en invitasjon.
Regissører og skuespillere reiser
ofte på lanseringsturne for å skape
blest rundt sine filmer. Slike turer
begrenser seg gjerne til de største
byene/kinoene, men det er fullt
mulig for andre selv å ta initiativ.
Kontakt distributøren, produsenten
eller filmskaperen direkte, og hør hva
som er mulig å få til.
En mulighet kan være å invitere
utenom selve premieren, når presset
på de involverte er mindre. En annen
kan være å få filmskaperne til å ta en
svipp innom når de likevel er i nærheten. Har dere et spesielt opplegg
rundt filmen kan det friste mer.
Et besøk kan skape blest om
filmen i lokale media og gi publikum
en sjanse til å møte filmskaperne
direkte.
>

>

>

Notodden kino startet i 2001 en serie
filmer kalt «Film fra hele verden».
Dette er «en uberegnelig, men forhåpentligvis spennende serie, med
filmer som fortjener litt ekstra oppmerksomhet». Serien markedsføres
gjennom nettsider (se www.notoddenkino.no) og i «Kulturkalenderen»,
som blant annet går ut til alle husstander og kafeer i området.
Kristiansand kino arrangerte høsten
2002 «Den store skolekinouka» med

>

blant annet gratisvisninger av ni
kvalitetsfilmer spesielt egnet for
diskusjon og studieopplegg i skolen.
Her fant man titler som Kroppen min,
Tyven, tyven, Dirigentens valg,
Gategutter, Mitt liv som hund og Alle
elsker Alice.
Se også intervju med kinosjef for
Strand kommunale kino Thor-Jørgen
Skjelbred, og kinosjefen i Fredrikstad,
Olav Kjeldsen.

>

>

Trondheim kino arrangerte en
spesialvisning av Margreth Olins
film Kroppen min, primært for
lærere og skoleelever, med besøk
og samtale med regissøren etter
visningen.
Kino Z i Stavanger inviterte regissør Anne Kjersti Bjørn til å presentere sin film Ung, vakker og
begavet og kombinerte dette med
foredrag av kunstkritikeren Trond
Borgen og en performance av
studenter ved Kunstskolen i
Rogaland.
Se også intervju med filmsjef for
Oslo Kinematografer, Christin
Berg.
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«Men mest av alt handler det om kjærlighet.
En kjærlighet til filmen som historieformidler,
som igjen fører med seg respekt og tro.»
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FILM:

THE MAJESTIC

REGI:

FRANK DARABONT

NASJ.:

USA

Templet
DERSOM FILMEN ER VÅR RELIGION burde kinoene være våre
templer.
Vi er på vei inn i en ny tidsalder. Historiefortellingens tidsalder. Desto mer kompleks verden framstår, desto større blir ønsket om sammenheng. Vi har fått nok fakta å fylle hodene våre
med. Nå trenger vi fortellingene, både de små og de store, for å
se at også våre ubetydelige liv har en sammenheng og en mening. Vi trenger fortellingene for å ha noe å strekke oss etter. Vi
går på kino for å se forandring. Mennesker i forandring, kulturer
i forandring. Og sakte, men sikkert tar vi etter og forandrer oss
en millitanke. Kinoen er blant vår tids viktigste historieleverandører. Den moderne myteformidleren. Å være vertskap for en
slik institusjon medfører ansvar.
Jeg er den typen som egentlig liker kirker, men som sjelden
setter mine føtter der. Det er fordi jeg personlig verken liker historiene de forteller, eller personene som forteller dem. Men kirker kan være magiske bygg. Å gå rundt i Nidarosdomen eller å
sitte og høre korsang i St. Patrick’s Cathedral i New York kan få
hårene til å reise seg og sjelen til å falle til ro. Inntil presten
kommer og ødelegger alt sammen.
Med kinoene er det motsatt. Med tilgang på fantastiske fortellinger fra hele verden, fortalt av de ypperste historiefortellerne
vi har, burde kinoene ha de aller beste forutsetningene for å
være et sted man vil tilbringe mye tid. Alene, med en kjæreste,
en god venn eller en far. Men det hører dessverre med til sjeldenhetene at en god filmopplevelse lar seg etterfølge av en god
kinoopplevelse. Jeg vil helst komme meg fortest mulig unna, så
jeg kan fordøye filmen i fred og ro – langt unna et miljø som
minner om et shoppingsenter, med et personale som er underbemannet og ikke har tid til verken å hjelpe, svare på spørsmål
eller smile. Hvorfor har det blitt sånn? Kinosjefen har blitt en
prest som må ri to hester. Spørsmålet er om han eller hun velger å tjene Mammon eller Gud. Til syvende og sist blir det et
spørsmål om tro.
Manglende tro er en forkledd utgave av den største av alle
dødssynder, hovmod. Hovmodet består i å sette seg selv over
Gud, i dette tilfellet Filmen. Tror man ikke nok på filmens iboende kraft, burde man heller ikke ikle seg kinoens drakt. Det er
ikke uten grunn at de fleste templer og kirker er vakkert utsmykket. De er utformet slik for å styrke oss i troen på at det fins noe
som er større enn oss. Det er heller ikke tilfeldig at muntlig
overleverte fortellinger har best vilkår når de formidles i mørket,
helst over et sprakende leirbål. Mørket og flammene gir liv til
fantasien og meddiktningen. Derfor er rammen for filmopplevelsen et overraskende forsømt kapittel i den moderne norske
kinohistorien.
Tar man en titt på gamle tiders kinobygg og kinosaler, ser vi
hvor viktig utsmykningen var. Filmframvisningen var innpakket i
rød fløyel nettopp for å høyne følelsen av magi. I dag er det
knapt nok scenetepper å oppdrive! Etter at fjernsynet kom på
banen har det overtatt rollen som historiefortellingens alter,
mens kinoene i urovekkende grad har forfalt til kjønnsløse kjøpesentre. Er det slik vi bygger en trofast menighet? Nei. Og
stort sett holder da heller ikke publikum ut lenger enn til den
dagen de passerer 30 og skaffer seg familie, kabeltilknytning og
enda større TV. Skal vi tillate det å fortsette slik?
Jeg etterlyser kinoopplevelsen. Bevares, det er mulig å ha en
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god filmopplevelse selv om kinoopplevelsen ikke er den helt
store. Men jeg drømmer om den dagen da begge deler klaffer.
Jeg har hatt mange gode kinoopplevelser, men veldig få av dem
har jeg hatt i Norge. Jeg har hatt dem på Kvartersbion i
Stockholm, på Klaptræet i København, på Draken i Göteborg, på
Filmbühne i Berlin. Små intime kinoer i relativt store byer. Felles
for dem alle er at de er drevet av de samme menneskene som
sitter i kassa, river i billetten eller viser filmen. Det handler med
andre ord om nærhet.
Denne nærheten til produktet og publikum har blitt kastet
på dynga når kinoene gjennom de siste tiårene, av forståelige
lønnsomhetshensyn, har lagt ned de små kinosalene.
Bydelskinoer med sjel og sjarm og et personale som har vært
stolte av og glade i kinoen sin. I stedet har vi fått multiplekser
som har som oppgave å stappe flest mulig mennesker inn på
kortest mulig tid, for så å få dem ut igjen like fort – men helst
etter at flest mulig har lagt igjen mest mulig penger på snop.
Det ligger i kortene at hensyn til service og miljø må komme i
andre rekke. Om filmen ved et uhell skulle være feil, ha dårlig
fokus eller mangle lyd, er det bare naturlig at det tar 10—15 minutter å oppdage det. I gamle dager fantes det en maskinist i
hvert maskinrom. Slik er det ikke lenger. Vi har ikke råd.
Kjærlighet til faget er gått ut på dato. For vi har ikke tid.
Dersom filmen er vår religion burde kinoene være våre templer. Slik er det ikke. Derfor en trosbekjennelse. For at du skal
kunne formidle film som noe mer enn et underholdningsprodukt som skal konsumeres så fort som mulig, er det viktig å tro.
Tro på filmen som miljøskaper og brobygger. Tro på at publikum
vet å verdsette kvalitet. Tro på at mennesker ønsker et sted der
de føler kjærligheten til filmen blir ivaretatt. Tro på at alle disse
faktorene sørger for penger i kassa. For denne kinoen stiller
enda strengere krav til at opplevelsen skal bli optimal. Selvsagt
er god teknikk viktig. Bildene må være skarpe over hele bildet,
lyden må være god hvor enn du sitter i salen, og stolene skal
være komfortable og gi god plass til beina. Men til syvende og
sist handler ikke den gode kinoopplevelsen om verken teknikk
eller komfort, men hvordan det er å være på kinoen.
Derfor en utfordring til alle som på en eller annen måte er
vertskap for den kulturelle institusjonen som kinoen utgjør. Den
gode kinoopplevelsen handler om andre ting enn effektivitet.
Den handler om hvordan publikum blir tatt imot. Det handler
med andre ord om hvordan foajeen ser ut, hvordan den som
sitter i billettluka henvender seg til meg som kjøper billetten,
hvilken mat som serveres i kafeen, om man kan få kjøpt vin og
om det er mulig å få gratis vann, hvilke aviser og tidsskrifter jeg
kan få kjøpt i billettluka. Det handler om at de som driver kinoen har kunnskap om film, og vet å videreformidle den til publikum. Det handler om at de som driver kinoen har tid til å snakke med meg. Det handler om at kinomaskinisten har yrkesstolthet og ikke skrur på vaskelyset i det rulletekstene har kommet
midtveis. Tilsynelatende små detaljer, som til sammen utgjør
dette som på fotballspråket kalles samhandling.
Men mest av alt handler det om kjærlighet. En kjærlighet til
filmen som historieformidler, som igjen fører med seg respekt
og tro. Tro på filmopplevelsen og respekt for kinoopplevelsen.
Først da kan kinoen bli det templet vi alle innerst inne går og
drømmer om.
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Mørkets hjerte
Å BLI KJENT MED FOLK, er hardt arbeid. Det tar lang tid og
krever store anstrengelser. Du trenger nysgjerrighet, tålmodighet og talekunster. Ofte får du liten belønning. Ikke rart vi trenger en snarvei.
Kino er en snarvei. Å se noe sammen, er en snarvei. Å kjøpe
godteri i kinokiosken, er en snarvei. Har du tenkt over hvor mye
det egentlig sier om et menneske, at han foretrekker
Melkesjokolade framfor gul Fox?
Å snakke om filmen etterpå er, i hvert fall, å ha noe å snakke
om. Tenk om de hadde valgt den andre utveien. Hvordan tror
du det kommer til å gå med dem? Hvorfor tror du regissøren
valgte en så åpen slutt, og synes du den scenen i soverommet
var spekulativ...?
Fordi det er mørkt på kino, gjelder ikke de vanlige reglene.
Gutter kan holde i hånda. Jenter kan le altfor høyt. Voksne menn
kan gråte. Kino er unntakstilstand. Kino er å forlate hverdagen,
lukke døra, skru av lyset og la det stå til. Hvor mange jenter har
ikke fått sitt første kyss på kino? Hvor mange gutter har ikke fått
plassere hånden sin akkurat der for første gang på kino? Noen
mennesker forundrer seg over at det finnes babykino. Jeg er forbauset over at ikke flere babyer blir til på kino.
Kinoen er et offentlig rom, men det er barmhjertig. TV gir
lys i stua. Kinomørket beskytter. Du kan ta av deg skoene. Du
kan ta av deg jakka. Du kan ta av deg det anstrengte ansiktsuttrykket som påstår at du er like glad. Du kan åpne hjertet. Det
gjør ikke noe om det lekker. Mørket tar deg imot. Når knitringen
i sjokoladepapir og knasingen i popkorn stilner, kan du høre de
andre hjertene banke. Noen banker i spenning, noen i gjenkjennelse, og noen bare banker høyt fordi de liker å slå i takt med de
andre hjertene i salen, kjenne suget, pusten, kinorommets rytme.
Du kan møte noen i mørket. Du kan holde noen i hånden,
og etterpå late som at du ikke gjorde det. Du trodde det var
armlenet. Du kan møte noen i mørket, men det kan godt være
deg selv. Klinerne kan få sitte i fred på bakerste benk. De kan få
hviske hverandre søte ord i øret, men hever de stemmen kan du
hysje. Ssssshh, kollektiv samtale pågår. Og hvem er du, som våger å snakke i munnen på Robert De Niro?
Du kan sitte i kinosalen med en gutt som er så liten at du
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« Du kan åpne hjertet. Det
gjør ikke noe om det lekker.»
ikke hadde sett ham om ikke popkornbøtta var så stor. Du kan
se kinovakten inn i øynene, og påstå at han er tolv. Du kan kjenne elleveåringen skjelve lett, fordi han vet at det er galt å lyve.
Når vakten river i billettene kan du merke forventningene stige
som et løpsk termometer. Du kan bare håpe at gutten blir litt
redd, for da vil han kanskje la deg legge armen rundt ham. Og
du kan huske din første voksenkino: Mia Farrow som var så vakker i Den store Gatsby. Robert Redford i den blanke bilen.
Gleden ved å få med deg noe, men ikke alt, føle deg innviet i de
voksnes mystiske verden.
Jeg liker å sitte i en kinosal, og se karakterene i en Woody
Allen-film sitte i en kinosal. Jeg liker å se dem løse de første vanskelige sekundene etterpå: Snakke eller ikke snakke? Være igjen
inni filmen eller komme tilbake til virkeligheten? Våge å si at du
så en drittfilm, når venninnen din er hoven rundt øynene? Jeg liker tanken på at menneskene av og til kan komme ned fra lerretet – som i Kairos røde rose – og flykte ut på gata, fordi kontakten mellom Henne i salen og Han der oppe er så sterk at den
ikke kan avbrytes, bare fordi det er gått en time og femti minutter og noen har skrudd på lyset.
For hva er virkelig? I Martin Scorseses Uskyldens tid – en
film jeg har sett om igjen basert på en bok jeg har lest om igjen
– stilles spørsmålet av hovedpersonen, en mann som har vært
gift med en kvinne og tenkt på en annen i femti år: Hva er virkeligst – det du ser utenfor deg hver dag, eller det du tenker på
inni deg hver dag?
Kinomørket har et hjerte. Det er åpent, grådig og modig.
Det tilbyr deg filmer som handler om hemmeligheter du ikke
har fortalt, dilemmaer du ikke har løst, valg du ennå ikke har
måttet foreta. Det tilbyr deg svar på spørsmålet: Hva ville du
gjort, hvis...?
Og med unntak for tegneserien Knøttene, der psykiatrisk
hjelp fortsatt tilbys av sinte Sofie for femti øre: Hvor ellers får
du svar på så mange spørsmål, og spørsmål til så mange svar,
for under prisen av en drosje hjem?

FILM:

IN THE MOOD FOR LOVE

REGI:

WONG KAR-WAI

NASJ.:

HONG KONG
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VEKTLØS

REGI:

SIGVE ENDRESEN

NASJ.:

NORGE

Kinosjefens utvalgte
Intervju med kinosjef for Fredrikstad kino, Olav Kjeldsen
- Hva er «Kinosjefens utvalgte»?
- Det er et stempel jeg setter på
ekstra gode filmer jeg mener det virkelig
er verdt å se. De kan være nydelige eller
provoserende, morsomme eller vonde.
Men det er filmer jeg kan stå inne for, og
er villig til å forsvare. Først var det helst
bare én film i uka, men etter hvert som vi
har fått flere saler blir det gjerne både tre
og fire.
- Hver dag står filmene under
«Kinosjefens utvalgte» i vår annonse i
Fredrikstad blad, og jeg holder iblant innledning til visningen. Jeg forteller hvorfor
jeg mener filmen er så vanvittig bra, og
ber folk bruke jungeltelegrafen alt de kan,
noe de også gjør.
- Jeg prøver dessuten alltid å vise
trailere for kommende «utvalgte» på
disse visningene. Vi har fått egne plakat14

montre for «Kinosjefens utvalgte» i vestibylen, og det er blitt en solid merkevare
som folk i Fredrikstad kjenner til og
snakker om. Folk i alle aldre stopper meg
på gata og i butikker og vil snakke om
filmene de har sett. Jeg tar filmene og
publikum på alvor, og det kaster av seg.
- Hva annet gjør du for å skape blest
om disse filmene?
- Hva er det jeg ikke har gjort!?! Det
eneste må være å ha pressekonferanse
fra toppen av en flaggstang. Folk preiker
stadig om «den halvgale kinosjefens
siste påfunn», og det er ikke meg imot,
dersom det skaper blest om filmer jeg
brenner for.
- Jeg har gjort alle mulige små og
store gimmicker. Jeg har delt ut papirlommetørklær foran triste filmer. Jeg fikk
en indisk kokk til å lage mat til publikum

og fortelle om indisk kokekunst i pausen
under den nesten fire timer lange
Lagaan. Det slo godt an. Jeg delte ut
«medaljer» til alle i salen og tok dem
høytidelig i hånda foran Marius og
Jeannette. Snakket gikk etter det, og besøket gikk rett til værs. Vi kjørte
Kieslowski-trilogien Blå, Hvit og Rød som
maratonvisning en lørdag. Det var stappfullt i en sal som tar 150. Jeg tenkte, de
blir vel sultne stakkars, så jeg ringte og
bestilte pizza som alle fikk gratis i
pausen. Det kostet noen kroner, men på
sikt bygger slike stunt opp et solid forhold til publikum.
- Hvorfor har du satset så voldsomt på
kvalitetsfilmer?
- Folk i alle aldre, med alle filmpreferanser, skal føle at kinoen er et sted for
dem. Da jeg overtok som kinosjef i 1994,

Perler på en snor
Intervju med kinosjef for Strand kommunale kino,
Thor-Jørgen Skjelbred
- Hva er «Andreas-filmer»?
- Det er en serie filmer som har vunnet Andreas-prisen
under filmfestivalen i Haugesund. Dette er en økumenisk
(felleskirkelig) pris oppkalt etter teologen, filmkritikeren og filmpedagogen Andreas Borch Sandsdalen (1916—1996). Prisen gis
«som påskjønnelse til den gode filmen som styrker et kristent
menneskesyn, og er ment å være en stimulans til seriøst arbeid
med kvalitetsfilm».
- I samarbeid med kinoene på Sola, Suldal og Heim kino har
vi satt sammen en pakke med vinnerfilmer fra de siste årene:
Kristin Lavransdatter, Dead Man Walking, Bare skyer beveger
stjernene, Det begynner i dag, Sønnens rom og Vektløs. Filmene
tar opp viktige tema som for eksempel dødsstraff, sorg og
spiseforstyrrelser, og kan forhåpentligvis bidra til at folk blir mer
åpne rundt slike vanskelige sider ved tilværelsen.
- På en liten plass som Strand, med kort vei til en større
kino i Stavanger, er det begrenset hva vi kan sette opp av den
slags smale filmer, men en slik «pakkeløsning» gjør dette
enklere.
- Hvordan presenterte dere filmene?
- Vi markedsførte filmene som en pakke overfor publikum
og media, og samarbeidet dessuten med ulike institusjoner og
organisasjoner som kunne bidra til å sette filmene i sammenheng, og mobilisere sine egne. Utgangspunktet var å bruke
disse filmene mer aktivt til å sette ting på dagsorden.
- For eksempel kom Amnesty International Rogaland på alle

visningene av Dead Man Walking. De jobbet på den tiden med å
få frigitt en fange i Texas, og lagde et opprop i den forbindelse.
Samtidig ble det markert at det var 100 år siden dødsstraff i
fredstid ble opphevet i Norge.
- Gitt Andreas-prisens motivasjon, har vi også forsøkt å
inkludere Den norske kirke. Vi kontaktet Stavanger bispedømme og menighetskontorene i Ryfylke og Sola, som sendte
ut oppfordring til alle menighetsbladene om å trykke vår brosjyre og å kunngjøre visningene i kirken. Filmserien fikk omtale i
menighetsbladene i alle kommunene hvor filmene ble vist.
- Både Bare skyer beveger stjernene og Sønnens rom handler
om sorg, og i den forbindelse inviterte vi lokale menigheter til å
komme og informere om sorggrupper. Vi lagde også et samtaleopplegg etter visningen.
- Ellers inviterte vi Norsk undervisningsforbund i forbindelse
med Det begynner i dag og Senter for spiseforstyrrelser da vi
viste Vektløs.
- Hvor viktig har det vært for kinoene å samarbeide?
- Samarbeidet har gjort at vi har spart tid og penger på både
programmering, markedsføring, trykksaker og frakt. Dessuten
blir det lettere å interessere media og ulike samarbeidspartnere.
En av Andreas-prisens grunnleggere, filmkritikeren Gudmund
Hummelvoll, har hjulpet oss mye, og vi fikk 10.000 i støtte fra
FILM&KINO for å gjennomføre prosjektet. At vi var flere kinoer,
ga nok mer velvillighet.

Kjed dere!
bestemte jeg meg for at vi skulle ha et
tilbud for de kvalitetsbevisste hver
eneste uke, uansett. Vi har også egne
pensjonistforestillinger, babykino, og vi
viser kvalitetsfilm på formiddagen hver
eneste dag. Da kommer de som ikke
har anledning, eller ikke våger å gå ut
om kvelden. Jeg hiver heller ut mindre
betydningsfulle filmer, og skviser sitronen på de gode så lenge jeg kan.
- Dette er ikke bare idealisme, for
det kommer ofte mye folk. Jeg tjener
tross alt penger på det her! En av grunnene til at Fredrikstad har rykket opp
fra 17. plass til å bli den 10. eller 8. største kinoen i landet, er at et voksent publikum har funnet tilbake til oss.

> > > Når ga du din nabokino en klem sist?
Synes du kinoen og bemanningen blir for liten til å sette av tid og ressurser til å
løfte fram ukommersielle kvalitetsfilmer? Det er ikke utenkelig at flere kinoer i nærheten sliter med lignende problem.
Men for mindre kinoer i samme område er det fullt mulig å effektivisere og
styrke satsningen på kvalitetsfilm gjennom å fordele oppgaver og utgifter seg
imellom. For eksempel kan dere gå sammen om repertoararbeid, løpesedler,
plakater, nettsider, mediefremstøt, arrangementer, søknad om økonomisk støtte og
invitasjon av gjester.
Dette frigjør både tid og penger for hver enkelt kino. Som en større kinoenhet
kan dere også bli mer fristende som samarbeidspartner for blant annet organisasjoner og distributører.
>

>

>

Norsk Kinodrift AS satte høsten 2002 sammen en pakke med 17 kvalitetsfilmer
som turnerte helt eller delvis mellom kinoene i blant annet Halden, Sarpsborg,
Askim, Mysen og Rakkestad.
Alle kinoene i Nordfjord innledet våren 2003 et kvalitetsfilmsamarbeid under
vignetten «Månedens film». Målet er blant annet å lokke flere voksne inn i
kinosalen gjennom å vise flere kritikerroste og prisbelønte filmer.
Se også intervju med kinosjef for Kvinesdal kommunale kino, Jan Schou.
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De magiske ungene
- JEG HAR SETT ALLE Halloween-filmene. Og Skrik-filmene har
jeg sett sikkert ti ganger. De er helt rå!
Det er ikke smugrøykende kviseungdom som skryter av fritidssyslene. Ordene tilhører en jente i femteklasse. Men det er
ikke på kino tiåringen har fått stifte bekjentskap med maskekledde knivmordere som Michael Myers, det er hjemme med en
sofapute som skrekklindring.
Når jeg er på skolebesøk, hender det at jeg bruker filmen
som snarvei til litteraturen, særlig sjangrer som jeg vet elevene
er opptatt av. Hvis jeg spør en femteklasse om de har sett filmer
med 18-årsgrense, rekker minst halvparten av elevene opp
hånda. Spør jeg om de har sett den siste norske spillefilmen
med sjuårsgrense, er det sjelden noen hender å se.
I barneårene føles det som man henger etter en løpsk hest.
Alt går fryktelig fort og det er vanskelig å orientere seg der man
deiser fra side til side og lurer på hvor i helsike dette er på vei.
Kulturtilbudene passerer i sterke farger og innbydende innpakninger, og døgnet har fortsatt bare 24 timer. Hvilke bøker
skal jeg lese, hvilke spill skal jeg spille, hvilke filmer skal jeg se?
Er fotball idretten for meg? Kommer jeg noen ganger til å bli en
god trommeslager?
Barn og unge trasker i flokk. Du må ha lest Tolkien for å
være med i friminuttets samtaler. Har du derimot lest CrossleyHolland, Bull-Hansen eller Adams ser de andre rart på deg. Det
er filmer man må ha sett – og det er filmer du ikke er sikker på
om du bør nevne, med mindre skolegårdens lederskikkelser har
gått gode for innholdet. Men når alle roper samtidig, er det
vanskelig å høre hva noen sier. Man tråkker i stedet etter de
største reklamekampanjene, og tror at dette er sykkelstien mot
eventyrlige opplevelser. Og det er ikke alltid reklamen lyver, men
ofte minner den mest om en god sjømannsskrøne. Å gjøre slike
oppdagelser, er en del av det å vokse opp. Og det er lov å hjelpe
til.
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Barnekultur har ingen høy status i samfunnet vårt.
Filmregissører ser på barnefilmen som et springbrett til voksenfilmen, eller et hvileskjær mellom de store jobbene. Du blir ikke
regnet som ekte kunstner om du retter dine verk mot barn.
Media er stort sett for travelt opptatt med å dekke de siste
barneranene til å finne ut hva som rører seg i barnekulturen.
Alle formidlere vet at det er vanskelig å orientere seg i barnas
kulturverden, det ligner et undergrunnsfenomen der man må
trenge seg inn og lete med lys og lykte. Samtidig snakker vi om
de aller ivrigste kulturkonsumentene. Ingen lever seg så sterkt
inn i en film eller en bok som barn og unge. Det er i disse årene
kulturopplevelser setter uslettelige spor i sjelen, og slike skjellsettende øyeblikk er med på å forme våre personligheter.
Så hva pokker gjør man for å trekke hordene inn på god
barnefilm som ikke er en del av noen verdensomspennende
fenomener?
Barn og unge vet godt hva de liker. De vet bare ikke alltid
hvor de skal finne det. Mens en voksen anbefaling fungerer som
en advarsel mot filmen, kan magiske ord som «dritbra» og
«kongefilm» fra en jevnaldrende sende poden halsende til nærmeste billettluke. Det å gjøre kvalitet tilgjengelig har kanskje
aldri vært viktigere enn i dagens multinasjonale kulturflom.
Disse barna blir voksne mye raskere enn man tror, og hvis vi
fortsatt vil at kommende generasjoner skal besøke kinoene utover de neste Bond-filmene, bør grunnlaget legges så tidlig som
mulig.
Problemet med barnefilmen er dessverre altfor ofte kvaliteten. Det er få virkelig fantastiske filmer å krydre repertoaret
med. De fleste klassikere har dessuten en holdbarhetsdato som
ikke alle er så flinke til å sjekke. Allaldersfilmene er sjeldne og
kjeder ofte foreldrene til døde med sitt bedagelige tempo og
karikerte figurer. Min fireårige datter har sett Pelle Politibil tre

FILM:

ELINA - SOM OM JEG IKKE FANTES

REGI:

KLAUS HÄRÖ

NASJ.:

SVERIGE/FINLAND

«Barn og unge vet godt hva de liker.
De vet bare ikke alltid hvor de skal
finne det.»
ganger og elsker den. Det gjør ikke jeg. Barneårene handler ofte
om gjenopplevelse av de vidunderlige øyeblikkene og evnen til å
leve seg inn i historier man allerede vet utgangen på. Om en allaldersfilm ikke får foreldre til å boble over med entusiasme, så
husk at en god regissør vet at ekte barnefilm ikke primært skal
etterkomme voksen smak. Når rykter får bein å gå på kommer
det sjelden fra foreldrene, men ved begeistrede utsagn i barnehagen, i friminuttene på skolen og per sms. Deretter går ungene hjem og maser på foreldrene for å få booka en kinodato, og
med timeplanene i de tusen hjem vet man at slikt kan ta tid.
Derfor er det viktig å ha is i magen når man setter opp barnefilm, for noen ganger trenger rykter tid på å formere seg helt
ned i foreldrenes lommebøker.
Selv husker jeg fortsatt hvordan vi rullet godtepapiret til
kuler og lot de fly som ildfluer gjennom lokalet så fort kinomaskinisten slukket taklyset og satte i gang framviseren. Men
jeg husker også hvordan jeg glemte å stappe i meg de siste
dropsene, fordi det som skjedde på lerretet slukte meg, og jeg
kom ikke til meg selv før taklyset tvang meg tilbake til virkeligheten. Jeg hadde vært i fantasiens ytre galakser, hele verden
hadde åpnet seg for mine øyne, og jeg ville bare tilbake og få
oppleve mer. Kinoen er fortsatt dette magiske stedet, men forblir det bare om man klarer å følge opp de store opplevelsene
med nye fantastiske reiser.
Usedvanlig mange barnefilmer har et litterært forelegg og
en god kinosjef vil kunne gjøre smarte samarbeid med lokale

skoler eller bokhandlere. Men snarveien er dessverre ikke lenger
mormor og en storfamilie, det må være historier med større
substans og spenning enn en snillistisk skildring av vår nære
fortid kan tilby. Ingenting ødelegger leselysten så mye som påtvungen litteratur i skolen. Man skal også passe seg for å bare
satse på minstefellesmultiplum-filmer, de som har litt av alt det
vi tror barn liker, i stedet for å utfordre ungene til å se noe som
de ikke hadde forventet. En sterk skjebne kan tilhøre en trollmann – eller et seksuelt misbrukt barn. Faren med å bare
servere de trygge og forutsigbare filmene, er at mange går rett
til manndomsprøvene, de som har forbudsstempelet og må
settes i video- eller DVD-spilleren. Man higer alltid oppover i
oppveksten, og har man muligheten til å se det skumleste av
det skumle åtte år før tiden, er det bare sarte sjeler i klikkenes
utkanter som avslår. Selv vokste jeg opp som den første videogenerasjonen, den gang filmer ble istykkerklippet og forbudt på
kino, og vi brått fikk tilgang til verdens råeste horror-utvalg på
den lokale videosjappa. Vi så det verste, men elsket det beste.
Gjennom å se masse dårlig og ekstrem film, lærte vi oss fort
hvilke filmer som var verdt å se igjen, og kikket oss rødøyde på
Coppola, Scorsese og Polanski.
Mange voksne glemmer at barn ikke er noen homogen
gruppe. De liker ikke alltid det samme. Uten en solid bredde og
evnen til å være tydelige på sjanger og innhold, vil mange
droppe barnefilmen, og bare vente i spenning til noen vinker og
hvisker noe om «en helt rå film med 18-årsgrense». For barnekinoen kan faktisk konkurrere med knivarbeidet til Michael
Myers, men bare om de byr på opplevelser som setter spor. Om
det er filmer som rykker i nervetrådene eller kiler hjerter er ikke
så viktig, bare man oppdager at de største og lengste reisene i
våre liv alltid vil skje fra et trygt sete i en mørklagt sal.
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Lag festival!
> > > Filmfestivalfloraen i Norge er stor,
variert og levende, og festivaler er blitt en
betydelig arena for formidling av kvalitetsfilm. I blant annet Haugesund, Oslo,
Bergen, Tromsø, Grimstad, Trondheim,
Kristiansand, Fredrikstad, Sandnes,
Volda og Lillehammer setter årlige filmfestivaler av ulik størrelse og art sitt preg
på byen.
Dette behøver ikke være et gigantisk
løft. Omfang og ambisjonsnivå kan
reguleres. Kall det gjerne «Superhelg»,
«Filmfråtsing» eller «Kinodager», om du
synes «Filmfestival» blir for voldsomt.
Hva slags type festival mangler i din
landsdel, i Norge, i verden? Musikkfilmfestival? Stumfilmfestival? Kvinnefilmfestival? Eller rett og slett en festival
for kvalitetsfilmer som ellers ikke ville
nådd fram til kinoen? Og kanskje finnes
det allerede en etablert festival, kulturmønstring eller lignende som kinoen kan
bli en del av.
>

>

>

>
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Filminteressert ungdom ved Firda
videregående skole lagde våren 2003
en tredagers europeisk filmfestival
med 12 titler på programmet, i frustrasjon over de tilgjengelige
Hollywood-filmenes dominans.
Film Quart er blitt en integrert og
spenstig del av Quart Festivalen i
Kristiansand.
Mosjøen kino arrangerer årlig en
liten festival under vignetten
Barnefilmfråtsing. Sist ble det vist 10
titler fordelt på drøyt 20 visninger
over en tredagersperiode.
Se også festivaloversikt lenger bak i
heftet.

Bredde for barna
Intervju med barnefilmkonsulent for Kristiansand kino og
programansvarlig for Barnefilmfestivalen i Kristiansand,
Danckert Monrad-Krohn
- Hva er viktig når det gjelder kvalitetsfilm for barn?
- Man må huske at barn er like forskjellige som voksne. Det eksisterer en slags
myte om at alle barn liker det samme. Derfor er det viktig å tenke bredde, også når
det gjelder barnefilm. Barn trenger både den store underholdningsfilmen og
smalere saker.
- For små barn er det gjerne foreldrene som velger, og de velger helst det de
kjenner fra før, som Disney, filmer med kjente figurer eller filmer basert på bøker av
kjente forfattere. Men det er mange måter å få foreldrene til å tenke annerledes. I
Kristiansand har vi også kunnet bruke Barnefilmfestivalen som en slags brekkstang.
- Hva med kinoer uten en stor barnefilmfestival?
- Man trenger jo ikke lage noe i vår størrelsesorden. Det går for eksempel an å
arrangere en barnefilmuke eller barnefilmdager der man bruker store kjente filmer
til å trekke folk og samtidig skaper oppmerksomhet rundt de spennende alternativene som vises.

Fantasi og fristelser

FILM: DEN BESTE SOMMEREN
REGI: ULF MALMROS
NASJ.: SVERIGE

- Hvordan samarbeider dere med skolene?
- Vi bruker skolekinoen aktivt som et virkemiddel for å markedsføre god barnefilm. I likhet med mange andre kinoer har vi kontaktpersoner på alle skolene i
distriktet — både barneskoler, ungdomsskoler og videregående.
- Kontaktpersonene får partoutkort til kinoen, vi oppfordrer dem til å se mest
mulig barnefilm og til å holde sine kollegaer orientert. Dessuten inviterer vi dem til
forhåndsvisninger noen ganger i året. Vi ser at dette fører til økt skolekinobesøk. Vi
arrangerer også kurs for lærere i bruk av film i undervisningen, minimum en gang i
året.
- Hvilke råd har du til kinoer som ønsker å satse sterkere på kvalitetsfilm for barn?
- Det er en langsiktig prosess å skape et bevisst forhold til dette, og det renner
jo heller ikke inn med ny, storslagen barnefilm. For de yngste — de mellom fem og
åtte — er det veldig lite ny film, så for dem kjører vi gjerne eldre filmer om igjen.
Det kommer jo stadig nye femåringer som ikke er så opptatt av at filmene må være
nye av året.
- Innsatsen må rettes mot lærere, foreldre og eldre barn. Min erfaring er som
sagt at både foreldre og lærere er konservative i sine valg. Et opplagt problem er
derfor å få dratt dem inn så de får sett og vurdert filmene selv.

> > > Folk lar seg mer enn gjerne lede inn i
fristelse. Og fantasien har få grenser.
La publikum føle seg velkomne som
verdifulle, bevisste gjester, og ikke som
ansiktløse, viljeløse konsumenter. En
kino bør være et kulturelt og levende
møtested, ikke et strømlinjeformet forretningsbygg. Publikum kan lokkes til de
små ukjente filmperlene gjennom små
oppmerksomheter og avvik fra rutinen.
Bruk kinoens vestibyle og fasade til å
fremme filmene du brenner for. Gi
plakater fra små knallfilmer god eksponering, og be distributøren om noen
ekstra eksemplarer å dele ut til de som
vil ha. Kle opp betjeningen i klær fra
filmens univers. Klistre opp presseklipp
om, og stillbilder fra, filmene du vil elske
fram.
Det er ikke nødvendigvis så mye som
skal til for å vise tydelig at nettopp denne
kinoen er seg sitt kulturelle ansvar bevisst.
>

>

>

>

I forbindelse med premieren på
operafilmen Tosca arrangerte Førde
kommunale kino konsert der lokale
musikere framførte kjente operasvisker før filmen.
Lillehammer kino tilbød gratis inngang på den flerkulturelle komedien
Jalla! Jalla! til de som tok med seg en
utenlandsk venn. Det var «passkontroll» i billettluka og utlodding av
t-skjorter og CD-er.
Ullensaker kino inviterte en barnehage til premieren på Da jeg traff
Jesus... med sprettert. Barna ble kjørt
gjennom gatene med hest og kjerre,
mens høyttalere fortalte hva som var
i gjære.
Se også intervju med kinosjefen i
Fredrikstad, Olav Kjeldsen.
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FILM: ALT ELLER INGENTING
REGI: MIKE LEIGH
NASJ.: STORBRITANNIA

ESSAY
JAN EGGUM
MUSIKER

«Vi vil lære noe om verden, om de der
ute, om avgrunnene og motsetningene
i oss selv, om kjærlighetens
muligheter og fallgruver...»

Vi går for kvalitet
– 5 regler for oss filmsnobber
1. Vi vet at film er best på kino
Vi insisterer på at en film skal sees i et stort, mørkt rom med
masse folk rundt og et stort lerret foran. Noen av oss holder i
tillegg på at film er best på festival, og får der dekket filmbehovet for flere måneder i løpet av en uke. Dessuten mener vi
at en førtiåring har like stor rett til å være på kino som en
fjortenåring. På kinoen vil vi uansett måtte holde ut forstyrrelser
fra hordene som skal inn på sal 1 og se Eminem i 8 Mile, mens
vi brøyter oss vei ned til sal 12 for å se Coline Serraus Kaos.

2. Vi syns at amerikansk film er noe barnslig,
sentimentalt skvip
Hvis amerikanerne er så banale at de kjenner seg igjen i sine
egne filmer, er vi sjeleglade for å slippe å bo i USA. Med få unntak (Chaplin, Nichols, Kubrick, Allen, Jarmusch, Lynch, Solondz
og noen til) er amerikanske regissører livredde for å lage filmer
som en tolvåring ikke kan forstå. Dette fører til megadyre opus
breddfulle av klisjeer, overspill eller action. Vi nekter å se på det,
vi har velutviklete fordommer mot det og vi har et problem, fordi 99 av de 100 mest sette filmene i Europa er amerikanske.
Dette bryr vi kvalitetselskere ikke oss om. Vi ligger bare lavt i
samtaler omkring Ringenes herre...

3. Vi vil ikke vite hvem skuespillerne er
En god regissør kan lage mesterverk med, for oss, ukjente skuespillere. Vi vil helst ikke fortape oss i at Meryl Streep «spiller så
bra». Det er nemlig mennesket hun spiller vi skal bli kjent med,
og dette menneskets skjebne vi skal bli rørt av. Derfor faller vi
for den eldre mannen og den unge kvinnen i Krzysztof
Kieslowskis Rød, politimannen i Takeshi Kitanos Hana-bi, forretningsmannen i Roy Anderssons Sanger fra andre etasje, slakteren i Gaspar Noés Alene mot alt og hele familien i Thomas
Vinterbergs Festen. Vi vet ikke hvem skuespillerne er —
heldigvis.

4. Vi applauderer en regissør som kan beskrive
vår egen elendighet
Vi ser gjerne skremmebilder av oss selv, eventuelt hvordan det
kan gå med oss, i en hverdag som kunne vært vår, og vi er på en
måte privilegerte. Det er jo våre sinn som tåler å bli pint og
plaget av en film. Kanskje underholdningsverdien for oss er våre
egne nevroser? Er det kanskje til og med slik at vi klarer å se oss
utenfra, både i livet og på film? I så fall må vi våge å spørre oss
sjøl: Hva slags følelsesliv har et menneske som mesteparten av
tiden er i stand til å se på sin egen person som om han skulle
se på en hoved- eller birolle i det som forhåpentligvis er en god
film? Vi vil nok unngå spørsmålet ved å si at de beste regissørene også har det sånn. Ingmar Bergman påstår at han regisserte sitt eget liv til han var godt inne i femtiårene. Woody Allen
er seg sjøl nærmest i alle hovedroller han har spilt i sine egne
filmer, og det i den grad at Kenneth Branagh med Allens replikker i Celebrity fortoner seg nærmest latterlig. På spørsmål
om hvem av rollene som var han sjøl i filmene hans, svarte
Federico Fellini: Alle sammen. Og det er slik vi også liker å se
det: Vi kunne vært dem alle sammen. Uanstrengt.

5. Vi går ikke på kino for å bli underholdt
Vi vil ikke slappe av. Vi vil lære noe om verden, om de der ute,
om avgrunnene og motsetningene i oss selv, om kjærlighetens
muligheter og fallgruver... Når Mike Leigh lager en film som Alt
eller ingenting prøver han å beskrive en gruppe mennesker som
kommer til å droppe filmen hans, og heller ser Termintator 3 eller
Titanic, fordi de går for å bli underholdt, ikke for å se sin egen
elendighet på kino. Vi, derimot, ser basale følelser som alle
innehar, selv i de mest aggressive, språkløse, fattige, alkoholiserte eller dumme. Etterpå diskuterer vi filmen på en verbal, harmonisk og intelligent måte, og tar drosje hjem etter tre glass vin.
La andre nyte sin enkle moro. Vi går for kvalitet.
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Klubb for kresne
Intervju med filmsjef for Oslo Kinematografer, Christin Berg
- Fortell om Kjellerklubben.
- Cirka en gang i måneden har vi noe man kan kalle utvidede visninger av aktuelle kvalitetsfilmer i en av kjellersalene på Klingenberg kino. Vi kombinerer for eksempel en førpremiere med foredrag, regissørintervju, paneldebatt, relevante kortfilmer eller filmquiz.
- Vi har lenge profilert kjelleren på Klingenberg som et sted for kvalitetsfilm, og ønsket å
skape et miljø for de spesielt kvalitetsbevisste kinogjengerne. Vi ønsket dessuten å avmystifisere det «smale» og «sære». Derfor startet vi Kjellerklubben våren 2000.
- Regissører og skuespillere drar ofte på lanseringsturne, og Kjellerklubben har vært et fint
sted der de kan møte publikum ansikt til ansikt, i stedet for bare gjennom massemedia. Oslo er i
så måte privilegert, men man er ikke avhengig av å ha folk som er involvert i filmen til stede. Det
går også an for eksempel å invitere en ekspert på temaet i filmen, genren eller regissøren.
- Hvorfor klubb?
- Det at vi valgte å organisere det hele på denne måten var ikke for å være ekskluderende,
men for skape tilhørighet og et miljø rundt arrangementene. Dessuten effektiviseres kontakten med målgruppa gjennom utsendingslister over e-post og informasjon under selve arrangementene. Medlemskontigenten er kun en symbolsk tier, og for hele kvelden betaler man
kun kr 50.
- Tråkker dere ikke litt på tuften til filmklubbene?
- Kjellerklubben er mer et supplement enn en konkurrent. Filmklubber har gjerne vært
flinke til denne type arrangementer der man setter filmer inn i sammenheng. Gjennom å
bruke kinoen, utvider vi dette til også å kunne gjelde ferske kinofilmer, gjerne filmer som ennå
ikke har hatt norgespremiere. Kjellerklubben har dessuten samarbeidet med både
Cinemateket i Oslo, filmklubben Cinema Neuf og ulike filmfestivaler.
- Har du noen råd til andre som vil forsøke noe lignende?
- Lag en utsendingsliste og gjerne en nettside for å kommunisere kjapt og enkelt. Begynn i
det små og se hva som fungerer for dere.
- Et annet tips er å ta kontakt med lokale studentmiljøer. De er gjerne ekstra sugne på
slike arrangementer. Bruk derfor deres kontaktnett og engasjement. Bruk i det hele tatt
mennesker i nærmiljøet, lokale ressurser fra institusjoner, næringsliv og kulturliv, folk som
kan holde innledninger, delta i debatter eller bidra på andre måter.
- Har det vært ressurskrevende?
- Kjellerklubben tar litt tid, men ikke mye økonomiske ressurser. Vi betaler honorar til de
som bidrar og annonserer i avisene. Selv om dette ikke er en økonomisk gullgruve, er det
heller ingen stor utgiftspost.
- Klubben har hatt som mål å skape et miljø, å ta vare på en lojal kundegruppe og å profilere kinoen som mer enn kun et sted å se film. Det synes jeg vi har fått til.

Kjør debatt!
> > > En film er viktig på
grunn av hva den kan
gjøre med de som ser
den. Filmopplevelser
kan gi oss følelser, tanker, kunnskap og spørsmål om livet, verden og
hva nå meningen engang er med alt sammen. En sterk, nydelig
eller provoserende film
kan etterlate et spørsmål eller meninger som
trygler om utløp. Kinoen
kan gi rom for slike utløp.
Alle filmer peker
mot noe utenfor seg
selv, og svært mange
kvalitetsfilmer tar opp
tema som er velegnet
for diskusjoner og
debatt. Det går an å
skape oppmerksomhet
rundt slike filmer gjennom opplegg basert på
filmenes tematikk.
Inviter eksperter til å
innlede. Arranger paneldebatter knyttet til visningen. Skriv kronikker i
lokalavisen.
Kinoen kan hjelpe til
med å sette filmenes
tema i kontekst, under
lupen og på dagsordenen.
>

>

Alltid noe å feire

Se også filmlister og oversikt over
merkedager lenger bak i heftet.

5. juni har FN definert som Verdens miljødag.
6. juni feirer söta bror Svenska flaggans dag.
7. juni markeres unionsoppløsningen.

>

> > > Hver eneste dag, året rundt, er en
merkedag for noen og noe. Internasjonale
FN-dager, nasjonaldager, høytider og jubileer. Mange av disse kan egne seg for en
markering med spesialvisninger av gode, relevante filmer.
Dersom også andre — institusjoner, personer eller bedrifter — har lyst til å markere,
gir dette en god anledning for å gå sammen
om arrangementer, annonsering, trykksaker
og medieframstøt.
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>

>

I forbindelse med at byen markerte
den internasjonale dagen for mental
helse 10. oktober satte kinoen i Mo i
Rana opp Et vakkert sinn.
Kinoen i Levanger samarbeidet høsten 2002 med Levanger kirke i forbindelse med sistnevntes 100-årsjubileum. Kinoen arrangerte spesialvisninger av fire filmer med religiøs
tematikk; Matteusevangeliet,
Søndagsengler, Prinsen av Egypt og
Apostelen.
Ås kino satte opp Frida i forbindelse
med Kvinnedagen 8. mars.

>

Oslo Kinematografer inviterte ungdomspolitikere til
debatt i kinosalen
etter en visning av
Folk flest bor i Kina.
Førde kommunale
kino arrangerte
«Langkunstkveld» i
forbindelse med
premieren på den
norske dokumentarfilmen Ung, vakker
og begavet. Filmvisningen ble kombinert med åpning
av kunstutstilling og
et foredrag om surrealismens historie.
Se også intervju
med kinosjef for
Lillehammer kino,
Ruth Mjøen.

FILM:

FOLK FLEST BOR I KINA

REGI:

MARTIN ASPHAUG M.FL.

NASJ.:

NORGE
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FILM:

11. SEPTEMBER

REGI:

YOUSSEF CHAHINE M.FL.

NASJ.: IRAN M.M.

Bruk FILM&KINO!
> > > FILM&KINO gir støtte til lokale kvalitetsfilmstiltak, som kan variere fra store
festivaler til seminarer, mønstringer,
spesialvisninger, filmlanseringer og workshops. Ikke nøl med å ta kontakt dersom
det er noe du lurer på eller vil ha hjelp til.
>

De fleste av eksemplene nevnt i dette
heftet har mottatt økonomisk støtte
fra FILM&KINO.

FILM&KINOs støtteordninger
for kvalitetsfilm
Garantistøtte
Garantiordningen er drivkraften i støtteordningene til kvalitetsfilm for både
voksne og barn. Den virker slik at
FILM&KINO og de fem største kinoene
(Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og
Kristiansand) garanterer at inntil 80 prosent av utgiftene dekkes på de filmene
som utvelges. Dette er en støtteordning
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som skal sikre kinoene kvalitetsfilmer og
barnefilmer av høy kvalitet.
Når det er klart at en ønsket tittel er i
import, inngås det en avtale med distributøren om en sum som skal til for at
byrået får dekket sine utlegg på filmen,
en såkalt garantiramme. Ordningen
baserer seg på at garantifilmene får oppsetning ved de involverte kinoene. Disse
er økonomisk medansvarlige for til sammen 20 prosent av garantirammen. Den
enkelte kinos andel er beregnet ut fra besøksmessige erfaringstall.
Minilansering / kopistøtte
Utbredelsen og omløpshastigheten på
kunstnerisk verdifulle filmer støttes med
ekstra filmkopier gjennom en minilanseringsordning. Også noen garantifilmer
som viser seg å få et større publikum enn
forventet, støttes med ekstra kopier slik at
flere kinoer får nyttiggjort seg filmene
mens de har suksess i de større byene.

Importstøtte: STERK FILM
Som et tillegg til garantiordningen, ytes
det også direkte importstøtte til ca. 5 filmer per år. Dette er ofte kontroversielle
eller på andre måter krevende filmer som
primært har større byer som sitt nedslagsfelt. Logoen STERK FILM ble lansert
i 2002 som et samarbeid mellom
importstøttetiltakene i FILM&KINO og
Norsk filminstitutt, for bedre å synliggjøre disse uunnværlige filmene i vårt
hjemlige kinorepertoar; filmer uten de
helt store markedsbudsjettene som fortjener spesiell oppmerksomhet.
Versjoneringsstøtte barnefilmer
Versjoneringsstøtten gis for at flest mulig
filmer for de yngre aldersgrupper skal få
norsk språkdrakt. Støtten gis både til interessant kommersiell film og til barnefilm
med en snevrere målgruppe.
Skolekino
Det gis støtte til etablering av skolekino,
lokale skolekinokurs og en rekke ulike

Midtøsten på Lillehammer
Intervju med kinosjef for Lillehammer kino, Ruth Mjøen
- Hva er Vinterspillseminaret?
- Det er et årlig filmseminar som arrangeres av kinoen i tett
samarbeid med Høgskolen på Lillehammer og Nansenskolen. Det
inngår dessuten som en del av Vinterspillene: en kulturmønstring
som startet på begynnelsen av 90-tallet i forbindelse med OL.
- Vi setter opp filmer knyttet sammen gjennom for eksempel
tematikk, genre eller opphavsland og kombinerer visningene
med innledninger, debatter og samtaler.
- Kan du gi noen eksempler?
- Et år hadde vi mønstring av dansk film. Et annet år var det
musikalseminar og et tredje var det norske dokumentaristers
forhold til snø og is som var den røde tråden.
- I år måtte det bli Midtøsten. Vi viste filmer som Gud griper
inn, Livet ifølge Agfa, Mendel og samlefilmen 11. september. Vi
hadde verbale bidrag av blant annet en regissør, en religionsforsker, en palestinsk forfatter og en Palestina-vennlig amerikansk-jødisk forsker for å nevne noen.
- Hva er motivasjonen for å arrangere dette?
- For oss er dette en måte å oppfylle vår kulturpolitiske kontrakt overfor lokalsamfunnet. Vi synes kinoen også skal være en
arena for samfunnsdebatt.
- Vi synes det er viktig å få anledning til å se filmer i en
politisk og samfunnsmessig sammenheng. Det spennende er
det som skjer i mellomrommene og i hodene til folk underveis.
- Hvilken betydning har det hatt å være del av et større arrangement som Vinterspillene?
- Vi får noe ekstra gjennom felles annonsering og distribusjon av programmer, men selve Vinterspillene har ikke vært så
essensielle for gjennomføringen. Det gir oss likevel en ramme å

gjøre ting innenfor og et spark i baken for å komme i gang, selv
om vi nok hadde gjort dette uansett.
- Det viktigste for oss har vært samarbeidet med lokale utdanningsinstitusjoner. Det er en grunnleggende forutsetning. Vi
får faglig bistand fra de akademiske miljøene og kan nyttiggjøre
oss skolenes nettverk.
- Hvem er hovedmålgruppen for seminaret?
- Mange studenter deltar, spesielt er det mange
Nansenskole-elever. Vi har dessuten deltakere fra
Pensjonistuniversitetet, innvandrere, politikere og lærere. Vi når
mange av dem som ikke er vanlige kinogjengere. Seminaret er
også viktig ovenfor lokalpolitikere og opinionsledere.
- Politimesteren var for eksempel deltaker av egen interesse
alle dagene i år og deltok med innlegg. Han har vært leder for
en internasjonal observatørgruppe på Hebron. En prest som
har jobbet med bistandsarbeid var også involvert. I det hele tatt
mobiliserer seminaret mye lokal kompetanse.
- Har du råd til andre som vil forsøke noe lignende?
- Ja, skaff gode allianser og samarbeidspartnere lokalt. Det
er helt påkrevd både faglig og økonomisk. I tillegg til skolesamarbeidet har vi fått støtte fra blant annet Fritt Ord, fylkeskommunen og FILM&KINO. Selv om vi har fulle hus med folk
oppetter veggene, tjener vi lite rent økonomisk. Det hadde vært
mer penger for oss i å pushe James Bond, men seminaret gir en
veldig høy grad av goodwill i lokalmiljøet og i de kretser som
betyr noe når man diskuterer kinoens framtid og rammevilkår.
På lang sikt er det viktig for kinoens drift. Det gir oss rammer
som gjør det mulig å satse på spesielle kulturtiltak, og det
styrker stjernen vår hos både politikere, ledelse og publikum.

Engasjer media!
skolekinotiltak.
Norskspråklig barnefilm
Det gis lanseringsstøtte til norske filmer
for å hjelpe disse fram til et så stort
publikum som mulig.
Lokale tiltak
FILM&KINO støtter lokale kampanjer og
prosjekter ved kinoene for å fremme utvidet bruk av kvalitetsfilm i repertoaret.
Samarbeidsringer kinoene imellom nyter
ofte også godt av en sesongmessig oppsetningsstøtte. I tillegg ytes det støtte til
lanseringstiltak, filmklubbseminarer og til
film- og videoverksteder for de unge.
Filmfestivaler
FILM&KINO gir omfattende støtte og bidrag til realisering og gjennomføring av
landets filmfestivaler - store som små.
Flere festivaler nyter også godt av faglig
bistand fra organisasjonen, som har et
særlig ansvar for festivalene i Haugesund
og Tromsø.

> > > Ingen liker masing og pågående selgere. Men det går an å jobbe aktivt overfor
media uten å være innpåsliten.
Små kvalitetsfilmer går gjerne opp i få kopier i de største byene. Riksdekkende
mediedekning og markedsføring kan ofte være glemt når filmene etter hvert skal
opp på nettopp din kino. Dette gjør det spesielt viktig å jobbe for å gjøre lokale
media oppmerksomme på de minste filmene.
Tenk aktivt på hvilke vinklinger som kan ha interesse. Det at en film er veldig
bra er sjelden grunn god nok i seg selv for et stort oppslag.
Kan filmens tematikk vinkles opp mot lokale fenomener, hendelser eller personer? Er intervjuobjekter tilgjengelige? Har filmen satt noen rekorder? Kan det
gjøres noe fotogent og/eller uvanlig i forbindelse med premieren? Finnes det et
godt soundtrack som nærradioen bør ha? Kan du skrive en kronikk selv?
Dersom du passer på å ikke fremstille alle filmer som like interessante og fantastiske, vil du over tid kunne bygge opp et tillitsforhold som kaster av seg når det trengs.
>

>

Da kinosjef Mette Grønvold på Hamar ikke fikk napp hos lokale medier i forbindelse med kinoens spansk/mexicanske aften høsten 2002, troppet hun selv
opp i redaksjonslokalene iført spansk drakt og parykk. Dette, samt at kinoen
solgte rødvin til visningene av Og mora di også og Alt om min mor, førte til solid
dekning av både lokalaviser og nærradioer.
På enkelte kvalitetsfilmer som allerede har gått andre steder, og som riksmedia
er ferdige med, ber Fredrikstad kino om å få filmkopien tilsendt et par dager før
premieren. Dermed blir det anledning til en lokal pressevisning, og ferske
anmeldelser og omtaler i lokale media.
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DATO:

8. MARS - KVINNEDAGEN

DATO:

1. MAI - ARBEIDERNES DAG

FILM:

SIRKELEN

FILM:

MANNEN UTEN MINNE

Kryss i kalenderen
Det er alltid noe å feire. Spesialvisninger med nogo attåt, minifestivaler, seminarer og andre arrangementer kan legges opp
mot ulike merkedager, jubileer eller høytider gjennom året. En
fordel med slike tiltak er synergieffekten som kan oppnås gjen-

nom samarbeid med andre organisasjoner, miljøer eller ildsjeler
som markerer dagen på sitt vis. Her er et utvalg FN-dager og
andre merkedager med hvert sitt filmforslag i parentes:

FN-dager:

3. desember:

8. mars:
21. mars:
7. april:
23. april:
3. mai:
15. mai:
4. juni:
5. juni:
12. juni:
20. juni:
26. juni:
9. august:
12. august:
21. september:
1. oktober:
1. oktober:
5. oktober:
10. oktober:
17. oktober:
24. oktober:
16. november:
25. november:
29. november:
1. desember:
2. desember:
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Kvinnedagen (Sirkelen)
Internasjonal dag for avskaffelse av rasediskriminering (Monster’s Ball)
Verdens helsedag (Leve blant løver)
Verdens bokdag (The Hours)
Internasjonal dag for pressefrihet (The
Insider)
Internasjonal familiedag (Alt om min far)
Internasjonal dag for barn som er blitt utsatt
for aggresjon (The War Zone)
Verdens miljødag (Samlerne og jeg)
Verdensdag mot barnearbeid (En tid for fulle
hester)
Verdensdag for flyktninger (Det nye landet)
Internasjonal dag mot misbruk av og handel
med narkotika (Requiem for a Dream)
Internasjonal dag for verdens urbefolkninger
(Rabbit-Proof Fence)
Internasjonal ungdomsdag (Fucking Åmål)
Internasjonal fredsdag (Ingenmannsland)
Internasjonal barnedag (Ali Zaoua)
Internasjonal dag for eldre (Uskyld)
Internasjonal lærerdag (Det begynner i dag)
Verdensdagen for mental helse (Elling)
Internasjonal dag for avskaffelse av fattigdom (Alene mot alt)
FN-dagen (Baraka)
Internasjonal toleransedag (Far From
Heaven)
Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot
kvinner (Kaos)
Internasjonal solidaritetsdag for det palestinske folk (Gud griper inn)
Internasjonal AIDS-dag (Philadelphia)
Internasjonal dag for avskaffelse av slaveri
(Lilja 4ever)

10. desember:
18. desember:

Internasjonal dag for funksjonshemmede
(Uneasy Riders)
Menneskerettighetsdagen (Løftet)
Den internasjonale migrasjonsdagen
(Velkommen hjem)

Ellers:
14. februar:
2. søndag i feb.:
21. mars:
9. april:
29. april:
1. mai:
8. mai:
7. juni:
23. juni:
21. september:
2. nov. (2003):
2. søndag i nov.:

Valentinsdag (Den fabelaktige Amélie fra
Montmartre)
Morsdag (Alt om min mor)
Vårjevndøgn (En svale gjør en sommer)
Okkupasjonsdagen (Mendel)
Jødisk minnedag for Holocaust (Livet er
herlig)
Arbeidernes dag (Mannen uten minne)
Frigjøringsdagen (Brent av frost)
Unionsoppløsningen (Ingenmannsland)
St. Hansaften (Den beste sommeren)
Høstjevndøgn (Et høsteventyr)
Allehelgensdag/Halloween (Eraserhead)
Farsdag (Nobody’s Business)

En oversikt over nasjonaldager finner du her:
www.skoleporten.net/n-nasjonaldager.htm
For nasjonale og internasjonale merkedager av ymse slag:
sjekk www.earthcalendar.net

DATO:

12. JUNI - VERDENSDAG MOT BARNEARBEID

DATO:

12. AUGUST - INTERNASJONAL UNGDOMSDAG

FILM:

EN TID FOR FULLE HESTER

FILM:

FUCKING ÅMÅL

Norske filmfestivaler
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

70-mm festivalen i Oslo: www.cinemateket.org/70mm/
Amandus filmfestival på Lillehammer:
www.nfi.no/barnunge/amandus/
Animerte dager i Fredrikstad: www.animertedager.no
Barnefilmfestivalen i Kristiansand:
www.filmweb.no/kristiansandkino/barn/
Bergen internasjonale filmfestival: www.biff.no
Den norske filmfestivalen i Haugesund:
www.filmfestivalen.no
Dokumentarfilmfestivalen i Volda: www.dokfilm.com
Film fra sør: www.filmfrasor.no
Filmport — Oslo internasjonale filmforum: www.filmport.no
Filmquart: www.quart.no
Kortfilmfestivalen i Grimstad: www.kortfilmfestivalen.no
Megafon filmfest: www.filmweb.no/kinoz/15075.html
Minimalen kortfilmfestival i Trondheim:
www.minimalen.com
Oslo internasjonale filmfestival: www.oslofilmfestival.com
Skeive filmer i Oslo: www.skeivefilmer.no
Tromsø internasjonale filmfestival: www.tiff.no

Tips til samarbeidspartnere
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Ambassader
Asylmottak
Aviser
Barnehager
Bedrifter
Bibliotek
Bokklubber
Butikker
Cinematek
Den kulturelle skolesekken
Eldresentre
Fagforeninger
Fengsler
Festivaler (ikke bare film)
Filmdistributører
FILM&KINO
Filmklubber
Forfattere

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Fritidsklubber
Historielag
Hotell
Ideelle organisasjoner
Idrettsforeninger
Innvandrermiljøer
Interesseorganisasjoner
Kulturetaten i kommunen og fylket
Konsertarrangører
Kor
Kulturminneforeninger
Kunstforeninger
Kunstnere
Lokalfjernsyn
Lokalradio
Menigheter
Messer
Musikere
Nabokinoer
Norsk filminstitutt
Pensjonistforeninger
Politikere
Restauranter
Skoler og universitet
Skolefilmutvalget
Sykehus
Teater
Tidsskrift
Utesteder
Velforeninger
Et cetera, et cetera, et cetera.
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TEMA:

FATTIGDOM, MUSIKK

TEMA:

FRA VIRKELIGHETENS VERDEN, MEDIAS MAKT, VOLD

FILM:

8 MILE

FILM:

BOWLING FOR COLUMBINE

Filmer om...
Selv om man har en idé til festivaler,
seminarer eller andre feiringer, er det
ikke alltid lett å vite hvilke filmer som er
tilgjengelige og som kan passe inn. Her
Arbeid - Alene mot alt (ART)
og mangel Bella Martha (FID)
på slikt Brød og roser (SEG)
En handlevogn til begjær (ART)
En svale gjør en sommer (FID)
Mannen uten minne (ART)
Menneskelige ressurser (ART)
Rosetta (ART)
The Secretary (ORO)
Tiden er ute (ART)
Ulees gull (SEG)
Å seile sin egen sjø (ORO)
Arrangert Jalla! Jalla! (SMN)
ekteskap Kadosh — De hellige (FID)
Monsoon Wedding (SF)
Øst er øst (SMN)
Billedkunst 7. himmel (BVF)
Basquiat (SEG)
Frida (CTN)
Love is the Devil — En studie til et
portrett av Francis Bacon (SEG)
Biografisk 7. himmel (BVF)
Basquiat (SEG)
Et vakkert sinn (UIP)
Frida (CTN)
Gåten Knut Hamsun (SMN)
Hamsun (SMN)
Iris (BVI)
Love is the Devil — En studie til et
portrett av Francis Bacon (SEG)
Min beste fiende (ART)
Netter i New York (SF)
Nobody’s Business (ART)
Quills (FOX)
Shine (SF)
Sigrid Undset — et kvinneliv (SMN)
The Kid Stays in the Picture (SF)
Tranceformer — et portrett av
Lars von Trier (FID)
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er derfor et utvalg filmer i distribusjon
sortert tematisk. Listen er ingen fasit,
men vil forhåpentligvis kunne gi tips og
inspirasjon.
Bok og film Adaptation (SMN)
Apokalypse nå! Redux (SMN)
Danser med Shakespeare (SF)
Gåten Knut Hamsun (SMN)
Hamsun (SMN)
Iris (BVI)
Jeg er Dina (CTN)
Quills (FOX)
Sigrid Undset — et kvinneliv (SMN)
Storytelling (ART)
Swimming Pool (ORO)
The Hours (SCB)
By og land En svale gjør en sommer (FID)
Grabben i graven brevid (SMN)
Jonny Vang (UIP)
Kopps (SMN)
Swimming Pool (ORO)
Den eldre Buena Vista Social Club (ART)
garde Dei mjuke hendene (SMN)
En sang for Martin (CTN)
Evigheten og en dag (SEG)
Hva angår Schmidt (SF)
Iris (BVI)
Pauline og Paulette (CTN)
Siste runde (CTN)
Sommerfuglen (ORO)
Uskyld (ART)
Dødsstraff Dancer in the Dark (SMN)
Dead Man Walking (SF)
Monster’s Ball (SCB)
The Life of David Gale (UIP)
Familie Aberdeen (SF)
Alle elsker Alice (SF)
Alt eller ingenting (SMN)
Alt om min far (ORO)
Benken (SEG)
Elsker deg for evig (SEG)

NB: FILM&KINO vil også legge ut og oppdatere
disse listene på våre hjemmesider:
www2.filmweb.no/filmogkino/

Far From Heaven (SCB)
Festen (EUR)
Good bye, Lenin (FID)
Hjemme bra, borte best? (ART)
Hva angår Schmidt (SF)
Nói Albinói (SEG)
Okay (SEG)
Kaos (ORO)
Ken Park (ORO)
Mor og sønn (SEG)
Nobody’s Business (ART)
Når nettene blir lange (EUR)
Sitcom (SEG)
Små ulykker (SEG)
Sommerfuglen (ORO)
Sweet Sixteen (SEG)
Sønnens rom (EUR)
The Castle — Mitt hjem er min borg (SF)
The Royal Tennenbaums (BVI)
Tillsammans (SMN)
Sammen med deg (ART)
Tyven, tyven (CTN)
Ulees gull (SEG)
Veien hjem (CTN)
Yi Yi — familiedrømmer (ART)
Fattigdom 8 Mile (UIP)
Alene mot alt (ART)
Ali Zaoua (ART)
Alt eller ingenting (SMN)
Brasils hjerte (BVI)
Brød og roser (SEG)
City of God (SEG)
Dancer in the Dark (SMN)
En tid for fulle hester (ART)
Himmelens barn (CTN)
Hundedager (ART)
Lilja 4ever (SMN)
Mannen uten minne (ART)
Naken (SMN)
Rottefangeren (ART)

TEMA:

FATTIGDOM, DØDSSTRAFF, MUSIKK

TEMA:

BY OG LAND

FILM:

DANCER IN THE DARK

FILM:

GRABBEN I GRAVEN BREVID

Samlerne og jeg (ART)
Sweet Sixteen (SEG)
Film om film Adaptation (SMN)
Irma Vep (ART)
Mulholland Drive (EUR)
Storytelling (ART)
The Kid Stays in the Picture (SF)
Time Code (CTN)
Forskning At kende sandheden (CTN)
Et vakkert sinn (UIP)
Human Nature (SMN)
Salmer fra kjøkkenet (SF)
Fra virkelig- 7. himmel (BVF)
hetens Alt om min far (ORO)
verden Bowling for Columbine (SMN)
Buena Vista Social Club (ART)
Dei mjuke hendene (SMN)
For harde livet (EUR)
Frosset hjerte (EUR)
Heftig og begeistret (EUR)
Junkies (TDF)
Kroppen min (ART)
Leve blant løver (EUR)
Min beste fiende (ART)
Mørketid — kvinners møte med
nazismen (SMN)
Nobody’s Business (ART)
Portræt af Gud (ORO)
Sigrid Undset — et kvinneliv (SMN)
Standing in the Shadows of Motown
(SCB)
Store gutter gråter ikke (EUR)
The Filth and the Fury (FID)
The Kid Stays in the Picture (SF)
Tranceformer — et portrett av Lars von
Trier (FID)
Ung, vakker og begavet (SEG)
Velkommen hjem (SF)
When We Were Kings (SEG)
Year of the Horse (ART)
Å seile sin egen sjø (ORO)
Hard ungdom Ali Zaoua (ART)
Battle Royale (ART)
Bully (SEG)
City of God (SEG)

Fucked up (SF)
Fun (ACT)
Jesu liv (ART)
Ken Park (ORO)
Netter i New York (SF)
Schpaaa (EUR)
Sweet Sixteen (SEG)
Yamakasi (SCB)
Incest Festen (EUR)
Happiness (SMN)
The War Zone (SEG)
Den søte ettertid (SEG)
Tyven, tyven (CTN)
Kjærlighet Aftenlandet (ART)
Breaking the Waves (SMN)
Bryllupet (ART)
Brød og tulipaner (ACT)
De elskende ved Polarsirkelen (EUR)
Den eneste ene (SMN)
Den fabelaktige Amélie fra Montmartre
(EUR)
Elsker deg for evig (SEG)
Fucking Åmål (SMN)
Happy Together (ART)
Historias minimas (ART)
I juli (SEG)
In the Mood for Love (EUR)
Kadosh — De hellige (FID)
Postmannen (BVI)
Punch Drunk Love (SF)
The Secretary (ORO)
Troløs (SF)
Uskyld (ART)
Veien hjem (CTN)
Kjønn og 7. himmel (BVF)
identitet Alt om min far (ORO)
Alt om min mor (SMN)
Billy Elliot (UIP)
Boys Don’t Cry (FOX)
En kort og en lang (SCB)
Fucking Åmål (SMN)
Girlfight (FOX)
Hedwig and the Angry Inch (SF)
Når mennene kommer hjem (SEG)
Plutselig (ART)
Sirkelen (ART)

Skru’n som Beckham (SMN)
The Iron Ladies (ART)
Klassikere Apokalypse nå! (SMN)
Citizen Kane (ACT)
Dagens skjønnhet (SEG)
Diktatoren (ART)
Down by Law (ACT)
Dr. Strangelove (FID)
Eraserhead (ART)
Fitzcarraldo (ACT)
La strada (ART)
M (ART)
Matteusevangeliet (ART)
Metropolis (CTN)
Ondt blod i vesten (UIP)
Panserkrysseren Potemkin (ACT)
Pink Floyd — The Wall (FID)
Sansenes rike (ART)
Solaris (ACT)
Sound of Music (FOX)
Stalker (ACT)
Sult (ART)
Touch of Evil (ART)
Trollmannen fra Oz (ART)
Woyzeck (ACT)
Krig 13 dager (CTN)
Apokalypse nå! Redux (SMN)
Black Hawk Down (SF)
Brent av frost (SF)
En reise til Kandahar (ART)
Gjøken (FID)
Ingenmannsland (SF)
Pearl Harbor (BVI)
Pianisten (ORO)
The Quiet American (BVI)
The Warrior — Den som lever ved sverd
(ART)
We Were Soldiers (CTN)
West Beyrouth (ART)
Windtalkers (FOX)
Kvinnekamp 8 Kvinner (ORO)
Girlfight (FOX)
Kaos (ORO)
Lilja 4ever (SMN)
Magdalenesøstrene (SF)
Mørketid — kvinners møte med nazis-
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TEMA:

MIDTØSTEN

TEMA:

MENTAL HELSE

FILM:

GUD GRIPER INN

FILM:

HIMMELFALL

men (SMN)
Palassets stillhet (FID)
Sirkelen (ART)
Skru’n som Beckham (SMN)
Medias makt Battle Royale (ART)
Bowling for Columbine (SMN)
Series 7: The Contenders (SEG)
The Insider (SF)
The Life of David Gale (UIP)
Menn i Alt om min far (ORO)
mellom Elling (UIP)
Fight Club (FOX)
Heftig og begeistret (EUR)
Nobody’s Business (ART)
Store gutter gråter ikke (EUR)
Tiden er ute (ART)
Mental helse Elling (UIP)
En sang for Martin (CTN)
Et vakkert sinn (UIP)
Himmelfall (SMN)
Idiotene (FID)
Iris (BVI)
Månekalven (SEG)
Pianolærerinnen (EUR)
Stjålne år (CTN)
The Hours (SCB)
The Secretary (ORO)
Universets engler (ACT)
Wilbur (CTN)
Midtøsten 11. september (ART)
Den hvite ballongen (ART)
En reise til Kandahar (ART)
En tid for fulle hester (ART)
Gud griper inn (ART)
Hemmelig valg (ART)
Himmelens barn (CTN)
Kadosh — De hellige (FID)
Livet i følge Agfa (ART)
Palassets stillhet (FID)
Sirkelen (ART)
Smaken av kirsebær (ART)
Strandet i Irak (ACT)
West Beyrouth (ART)
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Miljøvern Baraka (SF)
Erin Brockovich (CTN)
Samlerne og jeg (ART)
Musikk 24 Hour Party People (ORO)
8 Mile (UIP)
Almost Famous (CTN)
Dancer in the Dark (SMN)
Heftig og begeistret (EUR)
Moulin Rouge (FOX)
Standing in the Shadows of Motown
(SCB)
Super 8 Stories (SEG)
The Filth and the Fury (FID)
Tosca (ART)
Vengo — flamenco i blodet (ART)
Year of the Horse (ART)
Nye Anam (FID)
landsmenn Det nye landet (EUR)
Et riktig menneske (SEG)
Jalla! Jalla! (SMN)
Kaos (ORO)
Lamerica (ACT)
Lilja 4ever (SMN)
Løftet (ART)
Mendel (SMN)
Schpaaa (EUR)
Skru’n som Beckham (SMN)
Solino (FID)
Ukjent kode (EUR)
Velkommen hjem (SF)
Vinger av glass (SF)
Politikk 13 Dager (CTN)
Folk flest bor i Kina (SF)
Good bye, Lenin (FID)
Hemmelig valg (ART)
Prostitusjon Alt om min mor (SMN)
Kaos (ORO)
Lilja 4ever (SMN)
Requiem for a Dream (ART)
Rasisme American History X (SMN)
og nazisme Dirigentens valg (SEG)
En god elev (CTN)
Far From Heaven (SCB)
I dødvinkelen (ACT)

Livet er herlig (BVI)
Monster’s Ball (SCB)
Mørketid — kvinners møte med
nazismen (SMN)
Pianisten (ORO)
Tala! Det är så mörkt (FID)
The Believer (ART)
Velkommen hjem (SF)
Religion Apostelen (SEG)
Breaking the Waves (SMN)
De 7 dødssyndene (ART)
Jerusalem (SMN)
Kadosh — De hellige (FID)
Livets bok (ART)
Magdalenesøstrene (SF)
Matteusevangeliet (ART)
Mennesket (ART)
Portræt af Gud (ORO)
Søndagsengler (SMN)
The Believer (ART)
Pater Amaros forbrytelser (CTN)
Roadmovie Aberdeen (SF)
Apokalypse nå! Redux (SMN)
Badlands (FID)
Brasils hjerte (BVI)
Det nye landet (EUR)
En reise til Kandahar (ART)
Flygende flukt (CTN)
Hemmelig valg (ART)
Hva angår Schmidt (SF)
I juli (SEG)
La strada (ART)
P.O.V. (SEG)
Rabbit-Proof Fence (SMN)
Siste runde (CTN)
Smaken av kirsebær (ART)
Tyven, tyven (CTN)
Rus Aberdeen (SF)
Benken (SEG)
Blow (SF)
For harde livet (EUR)
Human Traffic (SMN)
Junkies (TDF)
Netter i New York (SF)
Når nettene blir lange (EUR)
Requiem for a Dream (ART)

TEMA:

URBEFOLKNING

TEMA:

MUSIKK

FILM:

RABBIT-PROOF FENCE

FILM:

THE FILTH AND THE FURY

Smilet i øyet (SMN)
Spun (SF)
Sweet Sixteen (SEG)
Traffic (SCB)
Selvmord Smaken av kirsebær (ART)
The Hours (SCB)
Wilbur (CTN)
Skoletid Det begynner i dag (EUR)
Higher Learning — Lære for livet (CTN)
Mr. Hollands Opus — Livets symfoni
(SF)
Slogans (FID)
Sorg- Bare skyer beveger stjernene (SF)
bearbeiding Bella Martha (FID)
Den søte ettertid (SEG)
Elsker deg for evig (SEG)
I soverommet (SCB)
Mor og sønn (SEG)
Musikk for bryllup og begravelser (SF)
Når solen står som høyest (EUR)
Sønnen (FID)
Sønnens rom (EUR)
Under sanden (SEG)
Sport Fotballmunken (SF)
Girlfight (FOX)
Iron Ladies (ART)
Lagaan (ART)
Skru’n som Beckham (SMN)
When We Were Kings (SEG)
Sykdom Elsker deg for evig (SEG)
En sang for Martin (CTN)
Et vakkert sinn (UIP)
Fatt mot! (ART)
Leve blant løver (EUR)
Philadelphia (CTN)
Snakk til henne (SMN)
Uneasy Riders (EUR)
Terrorisme 11. September (ART)
Arlington Road (SF)
Fight Club (FOX)
Phone Booth (FOX)
Sprengeren (SF)
Stillheten etter skuddet (SEG)

Urbefolkning Atanarjuat — Han som løper (SF)
Ikingut (SEG)
Rabbit-Proof Fence (SMN)
Vold Eksperimentet (ORO)
Battle Royale (ART)
Bowling for Columbine (SMN)
Bully (SEG)
City of God (SEG)
Funny Games (ART)
Hana-Bi (SMN)
Irreversibel (ART)
Man Bites Dog (ART)
Schpaaa (EUR)
BARNEFILM
Animasjon Babar – elefantenes konge (SEG)
Chihiro og heksene (ART)
Flukten fra hønsegården (UIP)
Gubben og katten (SF)
Hjelp! Jeg er en fisk (CTN)
Hundehotellet (KF)
Kirikou og trollkvinnen (FID)
Kongen som ville ha mer enn en krone
(EUR)
Ludovic – verdens beste bamse (ART)
Propp og Berta (SF)
Stuart Little (CTN)
Forelskelse Den beste sommeren (ART)
Eva og Adam (SF)
Glasskår (SF)
Mirakel (ART)
Tsatsiki (CTN)
Ulvesommer (CTN)
Mysterier og Chihiro og heksene (ART)
barnekrim Flukten fra hønsegården (UIP)
Hundehotellet (KF)
Klatretyven (SMN)
Tom & Thomas (ORO)
Magi og Chihiro og heksene (ART)
eventyr Gutten som ville være bjørn (ORO)
Hjelp! Jeg er en fisk (CTN)
Kirikou og trollkvinnen (FID)
Mirakel (ART)
Propp og Berta (SF)
Trollmannen fra Oz (ART)

Sommer Den beste sommeren (ART)
Kikujiros sommer (SMN)
Selma & Johanna (ART)
Send mer snop (SF)
Tsatsiki (CTN)
Ulvesommer (CTN)
Andre Den hvite ballongen (ART)
kulturer Gutten som ville være bjørn (ORO)
Himmelens barn (CTN)
Ikingut (SEG)
Kikujiros sommer (SMN)
Kirikou og trollkvinnen (FID)
Dyr Babar – elefantenes konge (SEG)
Flukten fra hønsegården (UIP)
Gubben og katten (SF)
Gutten som ville være bjørn (ORO)
Hjelp! Jeg er en fisk (CTN)
Hundehotellet (KF)
Propp og Berta (SF)
Stuart Little (CTN)
Ulvesommer (CTN)
Det sterke Den beste sommeren (ART)
barnet Elina — som om jeg ikke fantes (ART)
En gutt som Hodder (CTN)
Glasskår (SF)
Kirikou og trollkvinnen (FID)
Mendel (SMN)

ACT

Action Film A/S

ART

Arthaus

BVF

BV Film A/S

BV

Buena Vista International Norway

CTN

Columbia TriStar Nordisk Film Distributors A/S

EUR

Europafilm A/S

FID

AS Fidalgo Filmdistribusjon

FOX

Fox Film A/S

KF

Kommunenes Filmcentral A/S

ORO

Oro Film A/S

SCB

Scanbox Entertainment Norway

SEG

Scandinavian Entertainment Group A/S

SF

SF Norge A/S

SMN

Sandrew Metronome Norge A/S

TDF

Tour de Force

UIP

United International Pictures A/S
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