konferansen

08.-09. MARS

RAPPORT

Denne rapporten omhandler KJØL-konferansen, herunder planleggingen og
gjennomføringen av denne. Det er imidlertid slik, da KJØL-konferansen er å anse
som en av delene i KJØL-prosjektet, at enkelte punkter omtalt i denne rapporten, så
som møter i arbeidsgruppen, søknader om støtte til finansiering mm, dermed også
omfatter KJØL-prosjektet generelt, og ikke bare konferansen. På samme måte som
arbeidet utført av programgruppen og administrasjonen i denne perioden har
omhandlet både konferansen og KJØL-prosjektet som helhet med sine andre
bestanddeler.
For ordens skyld vil man derfor i punktet under først redegjøre kort for KJØLprosjektet generelt.
KJØL-prosjektet
Et filmsamarbeid mellom Vestnorsk filmsenter og
museer, bibliotek og kultursentre i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og
Romsdal
Museer, kulturhus og bibliotek bruker film i sin formidling og har et kontinuerlig behov
for fornying av sitt formidlingstilbud. Samtidig sitter filmskaperne på kompetanse til å
kunne lage produksjoner som i særlig grad egner seg i slik formidling.
Mange filmskapere på Vestlandet har produsert filmer om vestlandsk kystkultur, og
mange har også allerede samarbeidet med museer og andre kulturinstitusjoner. Men
kontakten er sporadisk og museene har ofte ikke tilstrekkelig kompetanse til å sette i
gang prosjekter eller kapasitet til å nyttiggjøre seg av allerede eksisterende filmer.
De enkelte museer og andre kulturinstitusjoner har dessuten også svært varierende
visningsmuligheter for film. Samtidig uttrykker museene et behov for fornyelse av det
filmmaterialet de bruker i dag, moderne museumsdrift innebærer en større grad av
kunstnerisk og opplevelsesorientert formidling, da ren informasjonsformidling dekkes
av blant annet internett. Den profesjonelle filmbransjen kan tilby denne type
formidling gjennom kunstnerisk fortolkning og framstilling av natur-og kulturhistorie.
Det er dessuten også en viktig ambisjon å arbeide for økt offentlig bruk og
distribusjon av film som er finansiert av offentlige midler, og museer, kultursentre og
bibliotek er da naturlige samarbeidspartnere.
KJØL- prosjektet skal skape økt kunnskap, gode nettverk og konkrete
samarbeidsprosjekter av høy kunstnerisk kvalitet. Prosjektet skal gi mer publikum og
lengre levetid for film produsert på Vestlandet, og profesjonalisere museer og
kultursentres bruk av levende bilder i formidlingen.
KJØL er både en konferanse, og en invitasjon til konkrete samarbeidsprosjekter
mellom disse kulturinstitusjonene og filmbransjen. KJØL handler om mulighetene
som ligger i å bruke museer, bibliotek og kulturinstitusjoner som alternative
visningsarenaer for den frie kunstneriske filmen.
KJØL starter med en åpningskonferanse som bringer sammen de ulike bransjene for
første gang, belyser utfordringer og muligheter rundt samarbeid på tvers av feltene,
samt gir mulighet til nettverksbygging og konkrete nye samarbeidsprosjekter mellom
disse.
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I etterkant av konferansen åpnes det for igangsetting av konkrete filmprosjekter, ved
at det utlyses midler gjennom Vestnorsk filmsenter. Filmene skal ha en klar
kunstnerisk ambisjon og ikke omfatte rene "oppdragsfilmer", reportasjer eller
informasjonsfilmer. Filmene bør utfordre både museene og filmskaperne til å lage
nyskapende filmer av høy kunstnerisk verdi. Nettopp en klar kunstnerisk profil vil gi
prosjektet relevans både som kunstnerisk prosjekt og som et pilotprosjekt som
overskrider grensene mellom ulike aktører på kulturfeltet.
Filmprosjektene som finansieres gjennom KJØL skal være konkrete
samarbeidsprosjekter mellom museum/kultursentre og filmprodusenter.
KJØL vil også inneholde en evaluerings-/avslutningskonferanse (i slutten av 2013).
Her vil blant annet KJØL-filmene vises, i tillegg til at man tar opp relevante faglige
tema og utfordringer i samarbeidet mellom filmbransjen og kulturinstitusjonene.
Man har knyttet prosjektet opp mot temaet kystkultur og kalt det KJØL. -Det har
retning, det går framover, og i kjølvannet ligger nye muligheter for spennende
samarbeidsprosjekter.
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KJØL-KONFERANSEN I BERGEN 08. – 09. MARS 2012
Som et ledd i KJØL-prosjektet ble KJØL-konferansen avholdt på Grand Terminus i
Bergen 08. - 09. mars 2012.
Konferansen skulle bringe filmbransjen, museer, bibliotek, kulturhus, kommuner og
fylkeskommuner fra Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal sammen.
Deltakerne skulle se film, lære om erfaringer ved bruk av levende bilder i museer, se
eksempler på audiovisuelle løsninger i formidling og få innspill utenfra.
Dette var første gang en slik konferanse ble avholdt i Norge og prosjektet var således
et pilotprosjekt!
Målet var kompetanseheving blant formidlere (museer, kultursentre, bibliotek) i bruk
av levende bilder, og økt kjennskap til disse institusjonene for filmmiljøet.
Konferansen ble avholdt på Grand Terminus i hjertet av Bergen, og med dette
ærverdige hotellet som ramme samlet deltakerne seg til et tettpakket program på den
aller første KJØL-konferansen.
Irmelin Nordahl, daglig leder ved Vestnorsk filmsenter, ønsket velkommen før
konferansen ble offisielt åpnet av Ronny Skaar, Utviklingssjef/seksjonsleder, Kulturog idrettsavdelingen, Hordaland fylkeskommune, Ingebjørg Erikstad, fylkesdirektør
for kultur, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Arve Blindheim, fylkeskultursjef,
Møre og Romsdal fylkeskommune.
Deretter fulgte et variert program som bestod av foredrag, presentasjoner,
paneldebatter og filmvisning. Gjennom de to dagene ble blant annet temaer som
bevaring og formidling av den norske filmarven, digitale løsninger for
visningsfasiliteter og klarering og regler ved offentlig visning av film belyst. Man fikk
se eksempler på bruk av film i museene i de tre vestlandsfylkene, samt at man
gjennom presentasjoner fra en rekke produksjonsselskaper fikk se eksempler på hva
filmskaperne kan tilby. I tillegg fikk man tatt opp utfordringer og løsninger på veien fra
et museums filmidé til ferdig film gjennom debatt med panel og deltakere.
Man fikk også se Skule Eriksens siste film i trilogien HORISONT, etterfulgt av hans
tanker rundt å arbeide med opplevelsesbasert formidling.
Den sosiale settingen med fellesarrangementer og rom for nettverksbygging var
særlig prioritert da det var første gang disse bransjene skulle møtes til felles
konferanse, og da en viktig målsetting var å knytte nye kontakter som igjen kunne
føre til konkrete samarbeidsprosjekter. Gjennom felles lunsjer både torsdag og fredag
og felles middag og sosialt samvær torsdag kveld fikk deltakerne hygget seg
sammen og knyttet nye kontakter på tvers av bransjer og fagfelt.
Den første KJØL-konferansen hadde 105 deltakere fra hovedsakelig Hordaland,
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Deltakerne representerte filmselskaper,
museer, arkiv, fylkeskommuner, bibliotek og kommuner, hvorav majoriteten
representerte film- og museumsbransjen.
I tillegg var institusjoner som Nasjonalbiblioteket og Medietilsynet representert på
konferansen.
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Samarbeidspartnere og finansiører
KJØL-konferansen ble arrangert av Vestnorsk filmsenter, i samarbeid med Hordaland
fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Møre og Romsdal
fylkeskommune.
Konferansen ble finansiert av Vestnorsk filmsenter, Hordaland fylkeskommune og
Møre og Romsdal fylkeskommune.
Organisering/planlegging
Arbeidet med KJØL-konferansen ble organisert gjennom et administrasjonsledd og
en programgruppe.
Administrasjon
KJØL-konferansen ble administrert av Vestnorsk filmsenter som hadde ansvaret for
den praktiske planleggingen og gjennomføringen av konferansen.
De fagfunksjoner som var nødvendig for planleggingen og avviklingen av
konferansen (prosjektleder, teknisk koordinator, konferansier og frivillige) ble
engasjert av Vestnorsk filmsenter. Administrasjonen koordinerte programgruppen og
deres programarbeid.
Administrasjonen hadde ansvaret for økonomi og finansiering, og arbeidet med
finansieringen av arrangementet og tilhørende søknadsprosesser lå hos denne.
Alle økonomiske beslutninger ble tatt av administrasjonen.
Administrasjonen var også ansvarlig for planlegging og gjennomføring av sosiale
arrangementer og underholdning, samt booking av nødvendige lokaliteter.
Øverste ansvarlig for prosjektet var Irmelin Nordahl, daglig leder ved Vestnorsk
filmsenter.
Programgruppe
Det ble høsten 2011 satt ned en programgruppe bestående av fagfolk fra museums-,
arkiv- og kulturhusfeltet og fra filmbransjen. Programgruppen består av
representanter fra de tre fylkene som dekkes av Vestnorsk filmsenter (Hordaland,
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal).
Programgruppen skulle arbeide med å utforme programmet til KJØL-konferansen,
samt rådgivning rundt KJØL-prosjektet for øvrig.
Programgruppen består av
Anne Aune (fylkesarkivar, Hordaland fylkesarkiv)
Gunnar Furre (avdelingsleder, Museum Vest)
Bjørn Ringstad (fylkeskonservator, Møre og Romsdal fylkeskommune)
Carina Stokke (Rådgiver, kultur, Møre og Romsdal fylkeskommune)
Jarle Sanden (direktør, Romsdalsmuseet)
Berit Høivik (avdelingsleder, Kystmuseet i Sogn og Fjordane)
Anita Solbakken (kultursjef, Flora kommune)
Irmelin Nordahl (daglig leder, Vestnorsk filmsenter)
Anne Magnussen (filmskaper, Embla film AS)
Lisbeth Dreyer (produsent, Ibis film AS/styremedlem Vestnorsk filmsenter)
Lisbeth Dreyer fungerte også som leder av programgruppen.
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Programgruppen hadde det overordnede ansvaret for innholdet i konferansens
program og fungerte dermed som det faglige og kreative leddet i arbeidet med
arrangementet. I dette lå også ansvaret for utforming av programsesjonenes tekster
til det trykte programmet, gjerne i samarbeid med de aktuelle bidragsyterne.
Gruppen hadde også ansvaret for å skaffe til veie de respektive foredragsholdere,
debattdeltakere eller andre bidragsytere som var tiltenkt til de ulike programpostene
som ble planlagt.
Under avviklingen av konferansen fungerte medlemmene av gruppen som
sesjonsansvarlige og hver og en av dem hadde således ansvar for sine sesjoner i
programmet, med tilhørende bidragsytere.
Møter
03. – 04. oktober 2011 ble det avholdt er konstitueringsmøte/første arbeidsmøte i
Florø, her var både arbeidsgruppe og administrasjon til stede. Møtet ble startskuddet
for programarbeidet da man diskuterte og idémyldret rundt mulige sesjoner i
konferanseprogrammet, men også søknader og finansieringsmuligheter for KJØLprosjektet som helhet ble diskutert, samt et måldokument for KJØL-filmene.
Arbeidet med konferansens programinnhold startet umiddelbart etter
konstitueringsmøtet. Det ble avholdt ytterligere to programmøter i perioden fram mot
konferansen, et i november 2011 og et i januar 2012, begge i Bergen. På disse
samlingene fikk man mulighet til å oppsummere, se nærmere på programoppsett
mm, mens hovedarbeidet med programmet i stor grad var basert på kommunikasjon
via epost og telefon.
Vestnorsk filmsenter ved prosjektleder stod for møteinnkallinger og referater.
I tillegg til møtene i programgruppen hadde prosjektleder og leder for
programgruppen jevnlig arbeidsmøter og tett samarbeid.
Det ble også avholdt et møte mellom programkomité og administrasjon på Grand
Terminus dagen før arrangementsstart. Her var også teknisk koordinator,
konferansier og Stine Tveten fra Vestnorsk filmsenters administrasjon tilstede, og
man tok en siste gjennomgang av hele programmet, ansvarsfordeling etc.
Prosjektleder
Elin Andersson ble tidlig høst 2011 engasjert som prosjektleder for konferansen. Hun
har lang erfaring fra filmbransjen i Bergen, så vel som fra festival- og seminararbeid
(Nordiske Mediedager, Nordisk Panorama 5 Cities Film Festival,
Dokumentarkonventet mm) og tidligere prosjektarbeid for Vestnorsk filmsenter.
Prosjektlederen hadde, i samråd med Irmelin Nordahl og Lisbeth Dreyer, ansvaret for
å utøve administrasjonens oppgaver, herunder den praktiske planleggingen,
tilretteleggingen og gjennomføringen av konferansen. Denne skulle koordinere
programgruppen ved å følge opp gruppens arbeid med innhold. Herunder ved å
kontinuerlig organisere alle gjester/bidragsytere i programmet mht. til det praktiske
(reise, opphold, honorarer, teknisk assistanse mm), etter at de var bekreftet av
programkomiteen og fram til endt arrangement.
Prosjektlederen skulle sørge for at konferansen (og KJØL-prosjektet som helhet) fikk
opp en nettside med påmelding og informasjon om arrangementet, samt online
evalueringsverktøy og trykksaker til arrangementet (program, deltakerlister,
navneskilt, plakater etc.). I dette lå også ansvaret for formidling av informasjon om
konferansen, samt skaffe oversikt over målgrupper mm.
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I tillegg bestod prosjektlederens jobb i organisering av alle deltakere, herunder
informasjon og oppfølging i forhold til alle praktiske spørsmål rundt deres påmelding,
deltakelse og opphold. Prosjektlederen samarbeidet med hotellets ansatte i
organiseringen av rom, måltider, konferansefasiliteter og de andre praktiske tingene
rundt dagene på Grand Terminus, samt med personell på USF Sardinen og
Cinemateket vedrørende de deler av konferansen som var lagt dit.
Prosjektlederen skulle også legge til rette for transport og registreringsdesk, samt
engasjerte frivillige og organisere deres arbeid. Prosjektlederen samarbeidet også
tett med teknisk ansvarlig i planleggingen av konferansen.
Teknisk ansvarlig
Roar Sletteland ble engasjert som teknisk ansvarlig for konferansen. Sletteland har
stor teknisk kompetanse og lang erfaring fra avvikling av arrangementer. Han har
også fungert som teknisk ansvarlig ved flere andre arrangementer i regi av Vestnorsk
filmsenter, og det var således naturlig å engasjere ham.
Teknisk ansvarlig hadde ansvaret for å følge opp og legge til rette for alle tekniske
sider ved avviklingen av konferansen.
I forkant av arrangementet tok han kontakt med og sørget for teknisk tilrettelegging
for de bidragsytere som hadde behov for dette, etter å ha fått dem bekreftet og
videreformidlet fra prosjektlederen. Han skaffet seg oversikt over hvilket utstyr
programmet krevde, gjorde seg kjent med hva som fantes av utstyr på Grand
Terminus og skaffet til veie det resterende. Han klargjorde konferansesalen i forkant,
gjorde tester sammen med de bidragsytere som ønsket det og stod for den tekniske
avviklingen under arrangementsdagene.
Konferansier
Jon Tvilde ble engasjert som konferansier for arrangementet.
Tvilde er kulturhussjef ved USF Verftet og har blant annet tidligere vært daglig leder
for Vossa Jazz, han kjenner godt til de forskjellige delene av kulturbransjen. Tvilde
ble engasjert grunnet sin personlighet, framtoning og evne til å lede et arrangement
og lose publikum gjennom et program på en informativ, så vel som humoristisk og
hyggelig måte. Hans smittende humør og kontroll over agendaen gjorde at
arrangementet ble gjennomført på en utmerket måte og i henhold til alle planer.
Frivillige
To frivillige var med under avviklingene av konferansen, Ingebjørg Aarhus Braseth og
Rolv Lyssand Bjørø, begge med tilknytning til og erfaring fra filmbransjen i Bergen.
De frivillige var med fra og med forberedelser og tilrettelegging (herunder rigging etc.)
torsdag morgen, og til og med endt konferanse og opprydning fredag ettermiddag.
Under avviklingen bestod oppgavene hovedsakelig i avlastning ved registreringsdesk
og assistanse for teknisk koordinator inne i konferansesalen. Innsatsen fra de de
frivillige var av avgjørende betydning for avviklingen av arrangementet. De frivillige
selv uttrykte i etterkant at de ved å være med hadde fått mulighet til å overvære
majoriteten av programmet og konferansen for øvrig, og at de således hadde både
faglig og sosialt utbytte av å bidra.
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Vestnorsk filmsenters administrasjon
Stine Tveten og Gry Elise Skjæveland fra Vestnorsk filmsenters administrasjon bidro
også under avviklingen av konferansen.
Tveten var ansvarlig for at programmet fulgte den oppsatte timeplan og fungerte
således som en slags ”innspillingsleder”. Hun var til stede på det siste arbeidsmøtet
dagen før arrangementsstart og var kjent med alle kjøreplaner etc. Tveten, i
samarbeid med konferansier Tvilde, passet på at alle bidragsytere holdt tiden og
sørget slik for at programmet ble avviklet innenfor de tidsrammer som var satt opp.
Det er var helt vesentlig at man hadde en slik rolle under gjennomføringen av dette
arrangementet med så mange involverte og så stramt tidsskjema.
Skjæveland bisto med registreringsdesken, forberedelser til lunsjene, klargjøring til
middag i Sardinen, så vel som alle andre ting som oppstod underveis i
arrangementet.
Finansieringsarbeid
Da arbeidet med konferansen startet var allerede finansiering fra Hordaland
fylkeskommune og Vestnorsk filmsenter bekreftet. Høst 2011/vinter 2012 ble det søkt
om støtte til KJØL-prosjektet som helhet, og herunder KJØL-konferansen som en del
av søknaden, hos Norsk kulturråd, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Møre og
Romsdal fylkeskommune og Kommunal- og regionaldepartementet.
I mars 2012 mottok man tilsagn fra Møre og Romsdal fylkeskommune, pålydende
500 000,-. Norsk kulturråd, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Kommunal- og
regionaldepartementet ga avslag.
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Praktisk gjennomføring og avvikling
Påmelding
KJØL-konferansen hadde online påmelding for deltakerne via hjemmesiden til
prosjektet, www.kjølprosjektet.no. Påmeldingen åpnet 01. februar 2012.
Det ble satt en påmeldingsfrist til 01. mars, men grunnet mange deltakere som
meldte sin interesse sent så man bort fra denne og tok i mot alle som ønsket å delta
helt fram til arrangementsstart.
Deltakeravgiften for konferansen ble satt til kr. 1 500,- og denne inkluderte alle
programsesjoner torsdag og fredag, samt lunsj begge dager og middag torsdag kveld
(tapas buffet). For tilreisende som ønsket overnatting tilbød man rom på
konferansehotellet til kr. 650,- (enkeltrom) og kr. 850,- (dobbeltrom) som tillegg til
deltakeravgiften. Dette er en meget rabattert pris som Grand Terminus tilbyr
kulturinstitusjoner.
Gratis trådløst internett og fri benyttelse av hotellets velværeavdeling, med sauna og
trimutstyr var også inkludert i romprisen.
For de som ønsket en begrenset deltakelse (kun én av konferansedagene, uten
felles middag torsdag e.l.) ble dette ordnet og man laget egen deltakeravgift for
disse, beregnet ut fra hva de skulle delta på.
Faktura for konferansen ble tilsendt deltakerne pr. epost.
Grand Terminus
Grand Terminus er et klassisk og samtidig moderne hotell, plassert midt i hjertet av
Bergen og prisbelønt for sin arkitektur.
Det ble høsten 2011 gjort avtale med hotellet om å legge arrangementet her.
Konferansesalen Terminus Hall ble booket til programsesjonene, Terminus Hall
Foajé til mingleområde under kaffepausene og lunsj ble booket i Brasseriet. Det ble
også forhåndsreservert rom til konferansens deltakere.
Hotellet har spesialisert seg på konferanser og store arrangementer, og
konferansesaler, utstyr mm var nylig oppgradert. Hotellet stilte også sine erfarne
konferanseverter til disposisjon under avviklingen.
Grand Terminus med sin svært hyggelige og samarbeidsvillige stab, samt vakre og
ærverdige lokaliteter, satte en flott ramme rundt konferansen. Alt ble gjennomført
meget profesjonelt av en særdeles serviceinnstilt stab som tok i mot konferansens
deltakere på den beste måte!
USF Cinemateket
Cinemateket ble booket til den ene av programsesjonene, da denne også inneholdt
visning av en hel film. Cinemateket med sine fasiliteter og tekniske personell var
perfekt for denne anledningen, i tillegg til at salen ligger i samme bygg som Sardinen
hvor man skulle avholde den påfølgende middagen.
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USF Sardinen
I løpet av høsten 2011 ble Sardinen reservert til felles middag og sosialt samvær
torsdag kveld under konferansen. Det ble booket tapasbuffet, gjort avtaler om
menyer, bordsetning mm. Sardinen har lang erfaring med små og store
arrangementer og samarbeidet og planleggingen framstod som enkel og hyggelig.
Sardinens egenartede lokaler, samt strategiske beliggenhet på kaien med utsikt over
fjorden gjorde det til et enkelt valg for et arrangement med mange tilreisende
deltakere.
Både Cinemateket og Sardinen ligger i Kulturhuset USF som er en kunst- og
kulturarena i Bergen som inneholder arealer for produksjon og formidling med til
sammen 120 virksomheter fordelt på alle fagfelt innen kunst og kultur. Virksomheten
drives av Stiftelsen Kulturhuset USF, og er Norges største kulturhus.
Påmeldte/deltakere
Ved arrangementsstart kunne man melde om 105 deltakere til den første KJØLkonferansen.
Disse representerte filmselskaper, museer, arkiv, fylkeskommuner, bibliotek og
kommuner, hvorav majoriteten representerte film- og museumsbransjen.
I tillegg var institusjoner som Nasjonalbiblioteket og Medietilsynet representert.
52 % av deltakerne var kvinner og 48 % menn.
Alle deltakere mottok en e-post med program og all praktisk informasjon i forkant av
konferansen.
En registrerings- og informasjonsdesk for konferansens deltakere ble satt opp i
Terminus Hall Foajé. Her ble alle deltakere registrert ved ankomst og de fikk utdelt
program, deltakerlister, navneskilt og annen informasjon. Registreringsdesken
fungerte videre som en informasjonsdesk under arrangementet, hvor man kunne få
hjelp og svar på praktiske spørsmål i forbindelse med konferansen.
(Se vedlegg 1 for fullstendig deltakerliste)
Transport
Det ble satt opp felles transport fra Grand Terminus til USF Verftet. De deltakere som
ønsket å gå kunne gjøre dette i gruppe ledet av representant fra Vestnorsk
filmsenters administrasjon.
Program
Konferansens faglige program inneholdt 12 sesjoner og varte fra 12:30 til 18:45
torsdag og fra 09:00 til 15:00 fredag. I tillegg til de faglige sesjonene inneholdt
programmet offisiell åpning, velkomsttaler, felles lunsjer og sosiale arrangementer
som felles middag torsdag kveld.
Konferansen ble åpnet av Ronny Skaar (utviklingssjef/seksjonsleder, Kultur- og
idrettsavdelinga, Hordaland fylkeskommune), Ingebjørg Erikstad (fylkesdirektør for
kultur, Sogn og Fjordane fylkeskommune) og Arve Blindheim (fylkeskultursjef, Møre
og Romsdal fylkeskommune).
Konferansen ble avrundet av Irmelin Nordahl (Vestnorsk filmsenter) og Anita
Solbakken (Flora kommune) som oppsummerte og takket for denne gang.
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Noen smakebiter fra programmet:
FILM PÅ MUSEUM
Vi får se eksempler på bruk av film på museum i de tre vestlandsfylkene.
Ved Randi Storaas, kulturviter, manusforfatter og regissør, Hordaland
Gunnhild Systad, avdelingsdirektør ved Sunnfjord Museum, Musea i Sogn og
Fjordane
Jarle Sanden, direktør ved Romsdalsmuseet.
MØTE VED KLIPPEBORDET
Hvordan blir møtet mellom filmskaper og arkeolog/geolog når ideen skal settes ut i
livet?
Ved Ida Dyrkorn Heierland, avdelingsleder Museumssenteret i Hordaland
Øystein Jansen, amanuensis ved Universitetsmuseet i Bergen.
VESTLANDET PÅ FILM
Filmbransjen presenterer seg selv og viser korte klipp og trailere fra filmer som har
vært, eller kunne vært brukt i ulike museums- og kultursammenhenger.
Ved filmskapere på Vestlandet.
FILM SOM MULIGHET OG UTFORDRING
Museenes kulturformidling har langt på vei vært faktabasert. Dersom man ikke skal
bruke fakta, hva gjør man da? Filmskaperen Skule Eriksen har laget tre filmer fra
norsk kulturlandskap, der formidlingen ikke er faktabasert, men opplevelsesbasert.
Han vil vise den siste filmen i trilogien, HORISONT, og fortelle om utfordringene
knyttet til denne formen for filmformidling, og om samarbeidet med Vest- Agder
fylkeskommune og Lista museum.
Ved Skule Eriksen, filmskaper Ibis Film
Å VISE FILM OFFENTLIG
Visning og omsetning av film i næring:
Når er en visning offentlig og hvordan klarerer man en slik visning? Hvis filmen
tidligere har gått på tv, er den da automatisk alt godkjent?
Medietilsynet informerer om reglene knyttet til å sette opp en offentlig filmvisning.
Ved Ove Watne, rådgiver, Medietilsynet
Etterfulgt av dialog med salen
____________________________________
Hvordan er åndsverksrettighetene til nye og gamle filmer, og til arkivmateriale?
Ekspert på åndsverkloven gir svar.
Ved Tom Eilertsen, advokat, Bull & Co Advokatfirma AS
Etterfulgt av dialog med salen
FRA IDÉ TIL FILM
Museer og kulturhus sitter på visningsmuligheter for film. Men veien fra en filmide til
ferdig film kan være lang, kostbar og tidkrevende. Hvordan kan et museum realisere
sine filmideer?
En dialog mellom filmprodusenter, museer/kulturhus og Vestnorsk filmsenter.
Etterfulgt av dialog med salen
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SOSIALT OG NETTVERKSBYGGENDE
Både torsdag og fredag var det felles lunsj og under disse hadde man lagt opp til et
eget system for bordsetningen. Deltakerne trakk lapper med bordnummer før
måltidene og ble på denne måten ”tvunget” til å sitte med mennesker de kanskje ikke
kjente, og således knytte nye kontakter. Også under middagen torsdag kveld ble
denne metoden brukt for å legge opp til mest mulig mingling og nettverksbygging.
Under middagen torsdag fortalte konferansier Jon Tvilde litt om historien og
funksjonen til Kulturhuset USF, mens Jarle Sanden fra programgruppen avsluttet det
hele med en festlig takk for maten tale. Kvelden fortsatte med sosialt samvær i
restauranten.
TORG
MIngleområdet for kaffepausene i Terminus Hall Foajé ble også brukt som et slags
torg hvor alle som ønsket kunne vise fram og distribuere materiale. Alle deltakere ble
på forhånd oppfordret til å ta med seg dvd’er, plakater, informasjonsfoldere eller
annet for å promotere sitt selskap, sin institusjon, sitt arbeid e.l.
(Se vedlegg 1 for fullstendig program)
Promotering og informasjon
KJØL-konferansen brukte hjemmesiden www.kjølprosjektet.no. Domenet ble kjøpt
hos Domeneshop og tekniske tjenester som sidens grunnoppsett, verktøy,
påmeldingsskjema, online evalueringsskjema mm, samt sidens layout ble, etter en
runde med ulike mulige leverandører, til slutt bestilt hos Arcgiraff. Selskapet leverer
også løsninger til andre arrangementer i regi av Vestnorsk filmsenter og avgjørelsen
ble tatt på bakgrunn av dette, samt økonomiske betingelser og evne til å levere
innenfor den gitte tidsrammen.
Nettsiden ble satt opp med tanke for hele KJØL-prosjektet og inneholder derfor
informasjon om KJØL generelt, ikke bare om konferansen.
Det er således meningen at man etter konferansen og i arbeidet videre med de andre
delene av KJØL bruker siden videre til formidling av informasjon, kommunikasjon og
annet rundt KJØL-prosjektet.
Siden er satt opp meget brukervennlig slik at administrasjonen selv kan styre den og
dens innhold. Prosjektlederen sørget for at den til enhver tid ble oppdatert med riktig
informasjon om konferansen og KJØL-prosjektet for øvrig, påmeldingsskjema,
programnyheter, praktisk informasjon mm.
Man brukte også Facebook til å spre informasjon om konferansen.
KJØL-konferansen, herunder påmelding, programoppdateringer og praktisk
informasjon, ble promotert og synliggjort til målgruppene hovedsakelig gjennom bruk
av nyhetsbrev pr. epost. Når det gjelder filmbransjen hadde Vestnorsk filmsenter
allerede et bransjeregister over alle disse i de tre aktuelle fylkene og man kunne
dermed bruke disse for utsending av materiale.
De andre målgruppene, museer, bibliotek, kulturhus, var nye og man måtte derfor
gjøre litt research og innsamlingsarbeid for å skaffe seg oversikt og epostlister til de
nødvendige kontaktpersoner i disse bransjene. Ved å bruke nettsteder som
Kulturnett.no, nettsidene til de tre fylkeskommunene og nettsidene til alle
kommunene i disse fylkene fikk man laget en kontaktliste som bestod av alle
enkeltinstitusjoner, avdelinger og enkeltpersoner, på fylkes- og kommunalplan av
relevans innenfor disse områdene.
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I tillegg tok man med enkeltinstitusjoner som NOKU, Nasjonalbiblioteket,
Medietilsynet, Norsk kulturråd m.fl. Det ble både sendt flere omganger med
nyhetsbrev pr. e-post til enkeltpersonene, og tatt kontakt med de ulike institusjonene
vedrørende mulighetene for at de i tillegg kunne publisere vår informasjon på sine
nettsider og i sine interne nyhetsbrev. De aller fleste var svært positive til å bistå med
dette og KJØL-konferansen ble etter hvert synlig svært mange steder på nettet.
Programgruppen bidro til å få informasjonen ut til målgruppene. Gjennom sine
kontakter og nettverk innenfor sine respektive bransjer og fagfelt fikk man oversikt
over kontaktpersoner som var viktige i målgruppene og kunne få disse inn i
kontaktlistene. Programgruppens medlemmer sørget også for å ta direkte kontakt pr.
telefon med noen av sine kontakter, for å minne om konferansen og forsikre seg om
at alle som burde være tilstede var påmeldt.
Presse
KJØL-konferansen fikk pressedekning gjennom radioinnslag i NRK Kulturnytt i
forkant av arrangementsstart og gjennom artikkel i Bergens Tidende etter endt
arrangement (journalisten fra Bergens Tidende var til stede på konferansen).
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Målsetting, evaluering og tilbakemeldinger
Målsetting
KJØL-konferansen hadde som målsetting å samle filmbransjen, museer, bibliotek,
kulturhus, kommuner og fylkeskommuner fra Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre
og Romsdal for første gang. Gjennom et variert program med debatter, foredrag og
presentasjoner skulle man forsøke å belyse noen av de problemstillinger, utfordringer
og –ikke minst- muligheter som trer fram dersom disse bransjene skal samarbeide og
ha nytte av hverandre.
Målet var kompetanseheving blant formidlere (museer, kultursentre, bibliotek) i bruk
av levende bilder, og økt kjennskap til disse institusjonene for filmmiljøet. Hva trenger
de og hva kan filmskaperne tilby?
Hvor finnes arkivfilm og filmskatter? Hva slags teknologi har eller trenger for
eksempel museene for å nå sine målgrupper med levende bilder? Kan man
samarbeide med kinoene? Hvordan klarerer man rettigheter for visning og hva koster
det? Hvordan kan museum, bibliotek og kultursentre bruke film for å nå ulike
publikumsgrupper som skoleelever, barnehager, turister eller lokalt publikum?
Deltakerne skulle se film, lære om erfaringer ved bruk av levende bilder i museer, se
eksempler på audiovisuelle løsninger i formidling og få innspill utenfra.
Et viktig poeng med å samle disse bransjene for første gang var også å skape gode
nettverk og opprette kontakt mellom feltene, noe som igjen vil skape grobunn for
konkrete samarbeidsprosjekter av høy kunstnerisk kvalitet.
Konferansen skulle også være startskuddet for KJØL-prosjektet som helhet, med de
filmutlysninger, tanker om nye former for distribusjon og samarbeidsplaner som ligger
i dette.
I etterkant ønsket man å se konkrete nyskapende, kunstneriske filmer, utarbeidet av
filmbransjen og museumsbransjen i samarbeid, som et direkte resultat av
konferansen som ny møteplass for disse.
Man ønsket at alle de tre fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
skulle være godt representert, samt også alle feltene museum, bibliotek og kulturhus,
i en fortrinnsvis jevn fordeling. I tillegg var det en klar målsetting at sentrale
beslutningstakere og andre i de aktuelle fylkeskommuner og kommuner var tilstede,
samt nasjonale institusjoner som Norsk kulturråd, Nasjonalbiblioteket, Medietilsynet
m.fl. I tillegg ønsket man selvsagt også en kjønnsmessig god balanse i
deltakermassen.
Det var også en helt klar målsetting at arrangementet skulle bli fulltegnet. Likevel tok
man et lite forbehold om at det antallet man hadde estimert med kunne vise seg
vanskelig å nå, ettersom konferansen var den første i sitt slag og man således ikke
hadde noe referansepunkt. Man håpte også å oppnå at programmet i størst mulig
grad gjenspeilet de temaer deltakerne ønsket og forventet å bli presentert for.
Også dette var utfordrende grunnet at en slik konferanse ikke hadde vært avholdt før,
men ved å ha en programgruppe som representerte de ulike bransjene og feltene så
bredt, mente man å ha et godt utgangspunkt for å vite retningene i programmet for et
første møte mellom disse bransjene.
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Evaluering og tilbakemeldinger
Etter endt konferanse ble det sendt ut et online evalueringsskjema til alle deltakerne.
I skjemaet ba man om tilbakemelding på alle sider ved arrangementet, herunder
hvilke forventninger man hadde til konferansen, faglige utbytte av programmet,
sosialt og nettverksbyggende utbytte, så vel som den praktiske gjennomføringen og
forslag til tema for en eventuell ny konferanse.
Evalueringen ble gjort for å få inntrykk av hvilket utbytte deltakerne selv satt igjen
med. I tillegg til å måle om man hadde klart å møte forventningene til deltakerne var
evalueringen ment som et redskap for å bedre kunne planlegge en eventuell neste
konferanse, samt –ikke minst- få et innrykk av hvordan KJØL-prosjektet generelt
mottas hos målgruppene.
Resultatet av evalueringen viser i all hovedsak svært fornøyde deltakere som mener
at arrangementet svarte til de forventninger de hadde på forhånd.
Et stort flertall svarer også ”godt” eller ”svært godt” på spørsmål om hvilket faglig
utbytte de har fått av konferansen.
Over 90 % av deltakerne mener de har hatt ”godt” eller ”svært godt” utbytte av
konferansen med tanke på den sosiale settingen og 76 % sier de har hatt ”godt” eller
”svært godt” utbytte i forhold til å knytte nye kontakter utenfor sitt eget felt.
Evalueringen viser også at deltakernes opplevelse av påmeldingen, informasjonen i
forkant av konferansen, lokalitetene og den praktiske gjennomføringen for øvrig var
overveldende positiv.
Naturlig nok, for en så variert deltakermasse, var meningene om programpostene og
forslagene til alternativt programinnhold ved en eventuell ny konferanse mange og
ulike.
Noe av det som ble foreslått var parallelle sesjoner eller gruppearbeid i stedet for at
alt foregår i plenum, stands hvor man kan møte ulike filmselskaper, case study av
prosessen fra idé til ferdig film, innspill fra utlandet og å få med flere kunstmuseumhvordan bruker de film i utstilling?
Noen av deltakerne hadde også et ønske om anda mer organisert mingling i form av
speed-dating eller lignende. Ellers var det noen tilbakemeldinger på teknikk som ikke
hadde vært optimal i forhold til filmvisning i konferansesalen, samt noen
kommentarer til akustikken i lunsjsalen som hadde gjort det vanskelig å snakke
sammen og at programmet var veldig tett.
32 % sier i evalueringen at konferansen har ført til konkrete planer om samarbeid
med nye kontakter.
(Se vedlagte evalueringsskjemaer for fullstendig evaluering, vedlegg 2 og 3)
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Oppsummering
Den aller første KJØL-konferansen ble en suksess i forhold til både antall deltakere,
avvikling og tilbakemeldinger!
Avviklingen av konferansen viste i all hovedsak at den var godt forberedt, både i
innhold og i forhold til det praktiske.
Hovedtendensene i tilbakemeldingene fra deltakerne selv viser at arrangementet og
programmet svarte til forventningene, selv om meningene om programmet og
forslagene til alternativt innhold også er tilstede. Det vil være viktig å bruke disse
tilbakemeldingene i planleggingen av en eventuell ny KJØL-konferanse. Man kan da
videreføre de grunnleggende rammene som har vist seg å fungere, kombinert med å
ta med seg de mest gjennomgående forslag som foreligger til alternative løsninger
og program, for enda mer å treffe målgruppenes behov og ønsker.
Man må i denne sammenheng også påpeke at det er naturlig at en slik
deltakermasse, som består av så ulike bransjer, har en del ulike ønsker og behov for
faglig innhold og program.
Oppslutningen og tilbakemeldingene bekrefter nødvendigheten og ønsket fra disse
fagfeltene om at disse bransjene kommer sammen. Når man nå har dette
utgangspunktet og har startet denne nettverksbyggingen, kan man enklere arbeide
videre med målrettet og detaljert fokus på det som utgjør de største utfordringene i
forbindelse med mer og bedre tilrettelagt samarbeid mellom disse bransjene.
I tillegg har man nå funnet en form på planleggingen, organiseringen og
gjennomføringen av konferansen som fungerer, og dette vil kunne fungere som er et
godt utgangspunkt i arbeidet med en ny konferanse (evaluerings- og
avslutningskonferanse i 2013).
Økonomi
Det er utarbeidet eget regnskap for KJØL-KONFERANSEN 2012
(Se vedlegg 4)
Vedlegg
1.
2.
3.
4.

Program og deltakerliste KJØL-KONFERANSEN 2012
Evaluering KJØL-KONFERANSEN 2012 (Excel)
Evaluering KJØL-KONFERANSEN 2012 (PDF)
Regnskap KJØL-KONFERANSEN 2012

Rapporten er utarbeidet av Vestnorsk filmsenter.
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