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MERE INFORMATION 
 
Få flere oplysninger ved Festivalleder Stine Viuf. Tlf. 27 35 39 40 og mail: stine@filmkraft.dk. 
 
Læs mere om Filmkraft her: 
www.filmkraft.dk   •   www.facebook.com/filmkraft   •   https://www.instagram.com/filmkraft/ 
 

 

 
Filmkraft kortfilmfestival 2020: Gratis kortfilmfestival hjemme i sofaen  
 
Filmkraft viser film af unge danske filmtalenter lørdag den 7. november 2020 
 
I år sender kortfilmfestivalen Filmkraft i en sofa nær dig. Fra klokken 10.30 lørdag den 7. november 
kan du og dine venner ganske gratis se de 20 kortfilm i Filmkraft Official Selection, når I går ind på 
www.filmkraft.dk 
 
Kortfilmene er produceret af unge filmtalenter i det danske filmvækstlag. Under Filmkraft 
Kortfilmfestival dyster filmene i klassiske kategorier som Bedste Skuespiller, Bedste Manuskript og 
selvfølgelig Bedste Kortfilm. 
 
Ser man med på dagen, kan man også stemme på sin favorit til årets Publikumspris. Men husk at 
gøre det inden klokken 17. Her afslører en fagjury modtagerne af dagens priser, og Publikumsprisen 
uddeles også. 
 
Festival støtter op om vækstlaget i filmbranchen 
 
Stine Viuf, der er festivalleder for Filmkraft, fortæller, at kortfilmfestivalen støtter op om talenter i 
dansk film og har til formål at opmuntre dem til at fortsætte deres kreative arbejde. 
 
     – Med Filmkraft vil vi fejre talenterne fra vækstlaget og vise deres film frem. De er på vej til at 
blive den næste generation af filmskabere. At gå dén vej kan kræve både blod, sved og tårer. Men 
helt sikkert kræver det, at filmtalenterne bliver ved med at hænge i, og at de også er heldige at finde 
nogle penge til at lave deres film. Og med Filmkrafts præmier bliver nogle af vinderne jo hjulpet et 
stykke på vej med produktionsstøtte til den næste film, siger Stine Viuf. 
 
I år er 20 kortfilm valgt ud som Filmkraft Official Selection. Blandt disse film udpeger fagjuryen de 
vinderfilm, som juryen ønsker at hædre med en pris fra Filmkraft. 
En ny kategori i år er musikvideoer, som har sin egen fagjury. Seks musikvideoer er nomineret i år. 
 
Hvis man ikke når at se filmene på dagen, kan de ses i hele ugen efter festivalen. Man finder link til 
filmene via hjemmesiden Filmkraft.dk. 
 
Man kan se med hjemmefra eller i Biffen i Aalborg 
 
Kortfilmfestivalen kan opleves både i den private sofa derhjemme og fra biografsæderne i Biffen i 
Aalborg. 
Det sidste kræver, at man forhåndsbooker billet på festivalens hjemmeside. Alt er gratis. 
Der er begrænset deltagerantal, og man skal huske mundbind. Kommer der ændringer i 
retningslinjerne fra Sundhedsmyndighederne, følger festivalen selvfølgelig dem. 
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