Hokus pokus – festivalleder i fokus
Et stærkt kulturelt netværk. Om det er netværk, familie, venner eller alle tre ting på én gang
- én ting er sikkert: I Aalborg hjælper vi hinanden :) Særligt Nordkraft føles for mig som én
stor familie, der samarbejder på kryds og tværs, og samarbejdet går igen i hele Aalborg, hvor
kulturinstitutionerne hellere bakker op om hinanden end kæmper imod hinandens aktiviteter.
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Et stærkt, kulturelt netværk
MENNESKER: Naja Ravn-Jensen er 28 år, hun er vokset op i Hals og har boet i Aalborg de seneste 10 år. Hun er leder af kortfilmfestivalen
Filmkraft, der finder sted i Biffen i Nordkraft 9. juni. Frem til 1. maj kan man sende kortfilm ind til konkurrencen. Derudover er Naja Ravn-Jensen
også ansvarlig for caféen i Biffen.
Af Tina Larsen
og Bent Bach (foto)
tina.larsen@nordjyske.dk

Hvis jeg siger Aalborg, hvad
får det så dig til at tænke på?
For mig er Aalborg en hyggelig by med mange kulturelle
tilbud, man kan altid finde
noget at deltage i.
Aalborgs kulturliv er præget af et stærkt sammenhold
på tværs af kulturinstitutionerne, og det skaber gode
vilkår for events. Det så man
for eksempel med Northern
Winter Beat for nylig, det er
et
samarbejde
mellem
1000Fryd, Huset, Skråen,
Studenterhuset, Platform 4
og Aalborg Events.
Jeg oplever, at man bakker
op om hinanden, frem for at
føre sig frem på andres bekostning.

Hvilke steder betyder noget
særligt for dig i byen?

En af de ting, der især har fanget min opmærksomhed i rollen som festivalleder for Filmkraft,
er, at det samarbejde, jeg kender fra Aalborg, også i høj grad præger filmbranchen. Både
blandt de unge talenter på filmskolerne og filmværkstederne og blandt de professionelle filmfolk. Hvor mange så vi ikke klædt i sort eller bærende et badge til Robert-uddelingen, som
opbakning til Me Too kampagnen? Branchen står sammen! Og branchen arbejder sammen
om at skabe de bedste vilkår for de danske filmproduktioner.

Det gør Nordkraft og især
Biffen, hvor jeg har været
ansat i nu tre år.
Jeg har tidligere arbejdet
på Skråen, været i praktik
ved VisitAalborg og studeret
på universitetet på 10. sal.
Derudover benytter jeg Den
Rytmiske Aftenskole, så jeg
kunne næsten bo her i Nordkraft, hvis jeg bare havde en
seng.
Studenterhuset, Platform

Naja Ravn-Jensen fremhæver Nordkraft og Biffen her som steder, der betyder noget særligt for hende i Aalborg.
4 og 1000Fryd betyder også
noget særligt. Jeg holder af
de steder, hvor man laver

noget, der er anderledes og
som ikke nødvendigvis har
den bredeste appel.

Hvad har Aalborg betydet for
din interesse for film?

Filmproduktionen er desværre ikke stor i Aalborg, men under festivalen trækker vi både kortfilm, talenter og professionelle filmfolk til byen, så vi sammen kan hylde talenterne og give
filmene det publikum, de fortjener.
Som noget nyt i år vil vi ud i byen og give Kortfilm til Folket! Hen over sommeren stables
samarbejder på benene for at vise kortfilm forskellige steder i Aalborg, så vi kan få et endnu
større publikum til filmene og øge interessen for kortfilm i Aalborg.

Hvordan oplever du Aalborg
som by for filmskabere, der
prøver at slå igennem?

Lad os sammen skabe mere og mere opmærksomhed på film i Aalborg, skabe de bedste
rammer for filmproduktionen i Danmark, understøtte talenterne og bakke op om de danske
film, når de vises i biograferne :)
Mvh. Naja, festivalleder
https://www.e-pages.dk/midtvestavis/390/
Hun laver ikke selv film, men som leder af Filmkraft lægger Naja Ravn-Jensen vægt på at skabe de bedste rammer for dem, der gør.

Artiklen/interviewet er en del af en portrætserie af Aalborg-personligheder i lokalavisen Aalborg:nu. Fotograf: Bent Bach. Journalist på interview i Aalborg:nu: Tina Larsen.

Biffen i Aalborg er stedet,
hvor der for alvor blev sat fut
i min filminteresse.
Før jeg blev ansat i Biffen,
så jeg mange film, men det
var mest Blockbustere. Siden voksede interessen og
fokus har skiftet til også de
mindre film, de skæve og de
særlige. Jeg kigger meget på
håndværket, og hvordan det
underbygger historien.
Biffen var også min vej ind
i Filmkraft, hvor jeg nu sidder som festivalleder. Jeg
har aldrig selv lavet film,
men jeg vil gerne skabe gode
rammer for dem, der gør.

Aalborg er en svær by for
dem, der gerne vil producere film.
I USA er filmskaberne
samlet i Hollywood – i Danmark er de centreret i København. Det behøver ikke
at være en dårlig ting – filmskaberne skal blot vide, hvor
de kan finde de ressourcer,
de har brug for.
Med Filmkraft tiltrækker

vi filmtalenter fra hele landet. De får øje på Aalborg, og
Aalborg skal have øje på
dem. Vi afholder faktisk som
noget nyt i år Kortfilm til Folket, hvor vi vil vise vinderfilmene rundt omkring i byen i
samarbejde med andre kulturinstitutioner. På den måde forsøger vi at fremme
filmmiljøet i byen.

Hvilke personer i Aalborg betyder noget særligt for dig i dit
privat- og/eller arbejdsliv?
Min far og mine to søstre betyder meget for mig.
Og så vil jeg gerne fremhæve min mor (mavedanser
Inge Majbrit Ravn-Jensen,
kendt som Nashwa, red.),
der desværre døde for ni år
siden. Hun var meget aktiv i
kulturlivet, og gennem hende har jeg lært mange kulturpersonligheder at kende.
Derudover betyder mine
venner og kollegaer meget
for mig. Mine kollegaer er
mit netværk, og mit netværk
er mine venner.

