Aalborg som filmby er større end nogensinde!
22. maj 2018
Filmkraft Kortfilmfestival er stedet for filmskabere i Aalborg. Ikke mindre end 83 tilmeldinger har den ”lille” lokale
filmfestival modtaget i år, og det er flere end der nogensinde er set før.
”Det er vildt fedt at opleve så stor en opbakning fra filmskaberne!” udtaler festivalleder, Naja Ravn-Jensen. Det er nu
fjerde år hun står i front for festivalen, der afholdes i Biffen i Nordkraft d. 9. juni, og hun mærker tydeligt interessen fra
filmmiljøet i hele Danmark.
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Vi har den luksus, at folk efterhånden kender os rigtig godt. Det betyder, at ligeså snart tilmeldingen åbner, begynder
kortfilmene at tikke ind fra hele landet.” Hun fortsætter: ”Det er både godt og skidt, for hold op hvor er det fedt at
modtage så mange film, men vi kan desværre ikke vise dem alle, og det bliver sværere og sværere for præ-juryen at
vurdere de mange film, der alle har et utrolig højt niveau.”
Selve hovedkonkurrencen er for filmtalenter fra filmskoler og -værksteder i hele Danmark. Udover hovedkonkurrencen
konkurrerer nordjyske skoleelever mellem 16 og 21 år i kategorien ”Filmkraft Skolefilm – Northern Newbies”. Også her
mærkes succesen, hvor Filmkraft i år har modtaget ca. tre gange så mange skolefilm som i 2017, og alle skolefilmene
(der lever op til kriterierne vel at mærke) vises til årets festival. ”Filmuddannelser er der ikke nogle af i Aalborg, så når vi
har muglighed for at støtte filmmiljøet ved at vise film fra nordjyske skoleelever, vil vi gerne vise dem alle!” fortæller Naja
Ravn-Jensen.
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Filmkraft åbner dørene den 9. juni kl. 10.30, og der er fri entré for alle hele dagen. Udover at se alle de nominerede
kortfilm, kan du i løbet af dagen se et par filmproduktioner fra sidste års vindere, høre et spændende oplæg om
Bæredygtig Kulturproces - "Hvordan sikres mere regional filmskabelse i Danmark" v. Christian Andersen fra Swulli Film
samt opleve juryen på scenen til Q&A, hvor de bl.a. vil fortælle om egne erfaringer fra den danske filmbranche.
Hovedjuryen består i år af: TIVI MAGNUSSON - Producer, medstifter af Dansk Film Akademi og modtager af årets
Æres-Robert 2018. JOSEPHINE MARIA LEOPOLD - Projekt- & Eventkoordinator, Aarhus Filmværksted,
manuskriptforfatter ved Super8 samt leder af Filmfestivalen Super8000. KRISTIAN JØRGENSEN - formand for Filmkraft
samt kreativ chef og partner i Mayday Film A/S.

Blandt de tilmeldte Northern Newbies (nordjyske nybegyndere) udnævnes én vinderfilm. Kortfilmene i
Hovedkonkurrencen konkurrerer om at vinde hovedpræmien Bedste Kortfilm - sponsoreret af Aarhus Filmværksted til en
værdi af 250.000 kr. til at lave en ny filmproduktion (leje af udstyr, teknisk assistance, postproduktionsfaciliteter). Mayday
Talentprisen Mayday Talentprisen uddeles til den film, der udviser et særligt talent, som Filmkraft og Mayday Film ønsker
at se mere til i fremtiden.
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I år udvider festivalen desuden med visninger af kortfilmene rundt omkring i Aalborg i løbet af sommeren med Kortfilm til
Folket, hvor bl.a. Aalborg Festivals og Aalborg Hovedbibliotek vil afholde kortfilmsvisninger af årets vinderfilm.
Filmkraft 2018 er støttet af Aarhus Filmværksted, Mayday Film, Aalborg Kommune, Det Danske Filminstitut, Den
Vestdanske Filmpulje, Spar Nord Fonden, Coolshop, Station 10, One Pint og Biffen i Nordkraft.
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