Se nye kortfilm gratis fra danske filmtalenter
8. juni er der igen Filmkraft kortfilmfestival i Biffen
Kortfilmfestivalen Filmkraft, der foregår den 8. juni i Biffen i Aalborg kl. 11-19.30 byder i år på 18
nominerede kortfilm fra hele landet i kategorier som Bedste Kortfilm og Bedste Skuespil.
Fri entré til at opleve film og prisuddeling 8. juni
Alle er velkomne til gratis at komme ind og se filmene og opleve stemningen med rød løber, fagjury
og spændte unge filmskabere. Juryen kårer vinderne kl. 18.00.
I år består juryen af Sidsel Østergaard, projektkoordinator ved Gellerup Filmværksted, Christian
Monggaard, der er filmskribent og anmelder ved Dagbladet Information samt Kristian Jørgensen,
formand for Filmkraft og direktør ved Mayday Film.
Festivalleder for Filmkraft er Naja Ravn-Jensen, og hun glæder sig til dagen:
– Her hos os mødes unge filmskabere og andre filminteresserede og hylder talenterne – og har det
hyggeligt med at se en masse gode film. Og vi er rigtig glade for at kunne give skulderklap til
talenterne. For det kræver passion, vilje og et stort teamwork af mange gode hoveder og hænder
at løfte en film fra ideer til virkelighed, siger Naja Ravn-Jensen.
Filmkraft er en nordjysk baseret kortfilmfestival for filmskabere fra hele Danmark. De 18 film, der
dyster om priserne og æren i år, er udvalgt blandt 49 indsendte film af en præjury.
Filmene er nomineret i syv kategorier: Bedste Kortfilm, Bedste Instruktør, Bedste Manuskript,
Bedste Fotograf, Bedste Skuespil, Bedste Klipning og Bedste Lyd. Derudover uddeles
Publikumsprisen og Mayday Film Talentpris.
Hovedpræmien går til Bedste Kortfilm og er hjælp til en værdi af 250.000 kr. til at producere en ny
film. Det foregår som lån af udstyr til optagelser, hjælp til teknik og færdiggørelse, og sker i
samarbejde med Aarhus Filmværksted.
Også film af nordjyske skoleelever
Udover hovedkategoriens film, vises der også skolefilm - kortfilm produceret af unge nordjyske
filmskabere på 17-21 år. I år deltager 10 film i skole-kategorien. De udvalgte film er lavet af elever
fra Aalborg Tekniske Gymnasium, Mariager Efterskole, Vesthimmerlands Gymnasium og HF
Jammerbugt Ungdomsskole og Østhimmerlands Ungdomsskole.
Pressekontakt for flere oplysninger:
Festivalleder Naja Ravn-Jensen, 2169 9147, info@filmkraft.dk
Link til fotos:

https://www.dropbox.com/sh/ut9w0b8s6qpdn10/AADpud3emmEeovdgLNwLW1M3a?dl=0
Link til film om Filmkraft fra 2018:

https://www.dropbox.com/s/p912ty8bxq37na5/filmkraft2018_v02_KJ.mp4?dl=0

