konferansen

08.-09. MARS

Film på museer, kulturhus og bibliotek
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.
For første gang bringes filmbransjen, museer, bibliotek, kulturhus, kommuner og
fylkeskommuner fra Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal sammen. Vi skal
se film, lære om erfaringer ved bruk av levende bilder i museer, se eksempler på
audiovisuelle løsninger i formidling og få innspill utenfra!
Målet er kompetanseheving blant formidlere (museer, kultursentre, bibliotek) i bruk av
levende bilder, og økt kjennskap til disse institusjonene for filmmiljøet. Hva trenger disse
institusjonene og hva kan filmskapere tilby?
KJØL er både en konferanse, og en invitasjon til samarbeidsprosjekter mellom disse
kulturinstitusjonene og filmbransjen.
KJØL handler ikke om tradisjonelle fjernsynsdokumentarer eller informasjonsfilm, men
om alternative lengder og formater, og ikke minst om kunstneriske og nyskapende måter
å fortelle om vår historie og vår nære virkelighet på.
KJØL handler om mulighetene som ligger i å bruke museer, bibliotek og kulturinstitusjoner
som alternative visningsarenaer for den frie kunstneriske filmen.
Vi har knyttet prosjektet opp mot temaet kystkultur. Derfor har vi kalt prosjektet KJØL.
Det har retning, det går framover, og i kjølvannet ligger nye muligheter for spennende
samarbeidsprosjekter.

program
10:00-12:00 Registrering og innsjekk

15.00-15:30 Møte ved klippebordet

12:00-12:30 Offisiell åpning

Hvordan blir møtet mellom filmskaper og arkeolog/geolog
når ideen skal settes ut i livet?

Velkommen og introduksjon av KJØL
Ved Irmelin Nordahl, daglig leder Vestnorsk filmsenter

Ved Ida Dyrkorn Heierland, avdelingsleder Museumssenteret
i Hordaland
Øystein Jansen, amanuensis ved Universitetsmuseet i Bergen.

Presentasjon av programgruppen
Ved Jon Tvilde, konferansier
15:30-15:50 PAUSE
Offisiell åpning ved
representant fra Hordaland fylkeskommune
Ingebjørg Erikstad, fylkesdirektør for kultur, Sogn
og Fjordane fylkeskommune
Arve Blindheim, fylkeskultursjef, Møre og Romsdal
fylkeskommune

15:50-16:50 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.

12:30-13:15 Mange arenaer - mange muligheter
Ved filmskapere på Vestlandet.
Museer, bibliotek og kulturhus utgjør et finmasket nett
av formidlingsarenaer. Her har filmen allerede sin plass,
uten at mediets muligheter er utnyttet til fulle. Hvordan
ser institusjonslandskapet ut og hvilke rammer og
forventninger finnes?
Ved Arvid Blindheim, fylkeskultursjef i Møre og Romsdal
Ruth Ørnholt, fylkesbiblioteksjef i Hordaland
Jarle Sanden, direktør ved Romsdalsmuseet
Berit Høivik, avdelingsdirektør Musea i Sogn og Fjordane
Gunnar Furre, avdelingsleder Museum Vest
13:15-14:00 Film på museum
Vi får se eksempler på bruk av film på museum i de tre
vestlandsfylkene.
Ved Randi Storaas, kulturviter, manusforfattar
og regissør, Hordaland
Gunnhild Systad, avdelingsdirektør ved
Sunnfjord Museum, Musea i Sogn og Fjordane
Jarle Sanden, direktør ved Romsdalsmuseet.

14:00-15:00 LUNSJ

17:20 Oppmøte i lobby, felles avgang fra hotellet

18:00-18:45 Cinemateket USF:
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 VestAgder fylkeskommune og Lista museum.
Ved Skule Eriksen, filmskaper Ibis Film

18:45 Sardinen USF: MIDDAG

program
09:00-09:45 Bevaring og formidling
av den norske filmarven

Nasjonalbiblioteket har ansvaret for bevaring av den
norske filmarven. Hvordan arbeider Nasjonalbiblioteket
med dette feltet og hvordan får vi filmene ut av bibliotekets
magasiner og opp på våre store og små lerreter?
Ved Richard Gjems, konstituert seksjonsleder film og musikk,
Nasjonalbiblioteket.
Etterfulgt av dialog med salen

09:45-09:55 Hva finnes og hvor finnes det?
Det arbeides med en ny kartlegging av film og
visningsfasiliteter i museene i de tre vestlandsfylkene.

10:40-11:00 PAUSE
11:00-12:00 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
____________________________________

Ved Anne Aune, fylkesarkivar, Hordaland fylkeskommune

Hvordan er åndsverksrettighetene til nye og gamle filmer,
og til arkivmateriale?

09:55-10:40 Den digitale nåtid og framtid

Ekspert på åndsverkloven gir svar.

Møt folkene bak utrullingen av digital kino i Norge.
Hvordan kan vi overføre og bruke erfaringer fra den
teknologiske utbyggingen og finansieringen av denne?
Og hva kommer av nye løsninger?

Ved Tom Eilertsen, advokat, Bull & Co Advokatfirma AS

Ørjan Taule fra Unique Cinema Systems vil formidle
erfaringene fra arbeidet med digitaliseringen av kinoene i
Norge. Han vil komme med forslag om hvorledes vi kan
bruke allerede utviklede systemer. Videre vil han snakke
om tekniske løsninger, prisnivåer, formater og sikkerhet,
distribusjonsnettverk og avspillingsrapporter som sikrer at
filmskaperne og andre rettighetshavere får sine avgifter.
Taule vil også vise eksempler på nyskapende
formidlingsprosjekt.
Rolf Frøysa fra DataGuard vil dele sine tanker om
fremtidige internettkoblinger og nye fremtidsrettede
løsninger.
Stikkord: Mulighetene ved bruk av DSL og fiberoptiske
løsninger. Hva kan DataGuard bidra med?
Ved Ørjan Taule, Support & R&D Manager, Unique Cinema
Systems AS
Rolf Frøysa, eier, DataGuard AS
Etterfulgt av dialog med salen.

Etterfulgt av dialog med salen
12:00-13:00 LUNSJ

13:00-13:30 Flimmer Film
Hanne Jones og Eli Lea fra Flimmer Film har lenge jobbet
med transmediale dokumentarprosjekter. I prosjektet Mine
Dager ble personlige historier, fortalt av mennesker mellom
79 og 104 år, formidlet som en dokumentarfilm. Historiene
og bildene ble også til bok, fotoutstilling og et nettprosjekt.
I Rett fra hjertet skal de dokumentere og formidle
livsminner fra eldre med utviklingshemninger. Fortellingene
vil bli formidlet i flere kanaler som en kortdokumentar, en
interaktiv webdokumentar og en utstilling. Rett fra hjertet
samarbeider med Bergen bymuseum som skal bevare og
formidle historiene i prosjektet.
Ved Hanne Jones, regissør og produsent Flimmer Film
Eli Lea, prosjektleder og fotograf Flimmer Film

13:30-13:45 Fra Åsgard til Mumbai
På jakt etter innspillingssteder og historiske miljøer
med Vestnorsk filmkommisjon.
Vestnorsk filmkommisjon markedsfører Vestlandet som
innspillingssted, og oppsøker internasjonale
filmprosjekter som kan realiseres i regionen. Hvilket
grunnlag for samarbeid er det mellom
filmkommisjonen og museene?
Ved Sigmund Elias Holm, prosjektleder Western Norway
Film Commission

13:45-14:00 PAUSE

14:00-14:45 Fra ide 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

14:45-15:00 Oppsummering og takk for denne gang
Ved Irmelin Nordahl, daglig leder Vestnorsk filmsenter
Anita Solbakken, kultursjef Flora kommune

15:00 Slutt

Anne Aune, er cand. philol. med historie hovedfag fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet ved Sekretariatet for
fotoregistrering, Olso byarkiv og Norsk Skogmuseum. Aune er nå leder for Hordaland fylkesarkiv.

Fylkeskultursjef Arvid Blindheim leder kulturetaten i Møre og Romsdal fylkeskommune og har gjort det siden
1992. Han er utdannet lærer og har mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse.

Skule Eriksen har arbeidet med film i 35 år. Han har i mange år arbeidet som filmklipper, og har klippet både
spillefilmer, musikkvideoer, reklamefilmer og dokumentarfilmer. Han har hele tiden også laget egne
dokumentarfilmer og kortfilmer, blant dem de prisbelønte dokumentarfilmene Slik tar de Sameland (1983) om
Alta-konflikten, og Fjord (2009) fra Nærøyfjorden.

Tom G. Eilertsen, partner i Bull&Co, har bred erfaring innen film og fjernsynsbransjen. Han var tidligere direktør
for Norske film- og TV-produsenters forening i perioden 1987-2004. I 1987 tok han juridisk embetseksamen ved
Universitetet i Oslo. Av sentrale hovedarbeidsområder kan nevnes: Immaterialrett med hovedvekt på opphavsrett,
spesialisert innen områdene film, fjernsyn, museum, teater, opplevelsessentre, musikk, dataspill og media.
Arbeider også med arbeidsrett generelt, med stor kompetanse om arbeidsavtaler innen film, fjernsyn og
underholdning, samt selskapsrett og generell kontraktsrett. Rådgivning innen mediesektoren om blant annet
rammebetingelser, lovverk, forskrifter, tariff- og rammeavtaler.

Rolf Frøysa har drevet med data og kommunikasjon siden slutten av 80 tallet.
Han etablerte DataGuard i 1997 og har bygget opp en nasjonal internettaktør som dekker de fleste områder rundt
kommunikasjon.
Han har etablert og levert kommunikasjonsløsninger til Oslo Kommune som benyttes på ca. 800 punkter og bistått
og etablert Aller Gruppen med fiberoptisk ring mellom trykkeri og presse.
Frøysa har også bistått og etablert infrastruktur for SBS Radio mot internett og distribusjon av lyd, samt bistått
BIFF i forbindelse med overføring av filmmateriale under Bergen Filmfestival, filmen «Superman».

Gunnar Furre er etnolog og arbeider som avdelingsleder ved Museum Vest siin avdeling på Herdla. Tidligere har
han blant annet arbeidet som fartøyvernkonsulent ved Hardanger Fartøyvernsenter.

Richard Gjems er konstituert seksjonsleder for film og musikk ved Nasjonalbiblioteket. Han er utdannet
kulturhistoriker fra Universitetet i Oslo (2003), og har jobbet som universitetslektor og musiker. Gjems har i
perioden 2007-2011 vært ansatt som forskningsbibliotekar innen populærmusikkfeltet ved Nasjonalbiblioteket.

Ida Dyrkorn Heierland er arkeolog og avdelingsleder ved Vestnorsk utvandringssenter, Museumssenteret i
Hordaland. Heierland har gjort feltarbeid i Sudan for sitt masterarbeid om politisk arkeologi. Hun har arbeidet mye
med formidling gjennom foredrag, utstillinger og dokumentarfilm. Hun har tidligere vært formidlingsleder ved
Kystmuseet i Florø og drevet forskningsformidling for "Det Vestnorske Hellerprosjektet" ved Universitetet i Bergen.
Ved siden av jobben som avdelingsleder samarbeider hun med Pandora Film as.

Siden 2007 har Sigmund Elias Holm ledet arbeidet med Western Norway Film Commission, og markedsført
Vestlandet som innspillingssted og produksjonspartner for internasjonale film- og tv-prosjekter. Holm har studert
medie- og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, med delstudier på Wits Business School og
Universitat Autònoma de Barcelona. Han begynte sin karriere innen kultur og media som internasjonal
pressekontakt for en rekke norske musikk- og kulturfestivaler. Ved siden av arbeidet for Western Norway Film
Commission er han også engasjert som nestleder i Scandinavian Locations – et nettverk av 12 filmkommisjoner i
Norden.

Berit Høivik, er utdanna etnolog fra Institutt for kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Høivik arbeider som
avdelingsdirektør ved Kystmuseet i Sogn og Fjordane, en enhet i det konsoliderte museet: Musea i Sogn og
Fjordane. Før hun begynte på Kystmuseet i 2005 var hun ansatt ved kulturavdelingen i Fylkeskommunen sin
seksjon for kulturminnevern.

Øystein Jansen er geolog ved Universitetsmuseet i Bergen. Han har lang erfaring i formidling av geologi på ulike
arenaer - ved foredrag, omvisninger, ekskursjoner, utstillinger og publikasjoner. Jansen har vært programleder og
medansvarlig for manus i NRK-serien "Ut i naturen" for programmene ”Den gang Norge lå sør for ekvator”
(2008), ”Norges eldste fjell” (2010) og ”Sylan - naturens skattkiste” (2011). Han er medforfatter til boken
"Steinbyen Bergen"– en bok om stein og kultur.

Hanne Jones har en bachelorgrad i "Journalism, Film and Broadcasting" fra Cardiff University. Hun har også
studert personalpsykologi ved Universitetet i Bergen og har jobbet i Kirkens Bymisjon med kvinner i rus og
prostitusjonsmiljøet. I Flimmer Film har hun jobbet som produksjonsleder på dokumentarseriene "Med Bjarte på
rette staden" og "Glemte helter". I det transmediale prosjektet "Mine Dager" var hun produsent og regissør. For
tiden arbeider hun med dokumentarprosjektet "Rett fra hjertet" hvor hun samler livsminner fra eldre med
utviklingshemninger og som koordinator for nettverksarbeid i Røde Kors.

Eli Lea har hovedfag i historie og en mastergrad i interaktive medier fra University of the West of England. Hun er
også utdannet fotograf fra University of Wales. Hun har tidligere jobbet som produsent og utvikler i Bergens
Tidende. Eli har vært prosjektleder i Flimmer Film for dokumentarprosjektet "Digitale fortellinger" og det
transmediale prosjektet "Mine dager". For tiden jobber hun med å samle livsminner fra eldre med
utviklingshemninger i dokumentarprosjektet "Rett fra hjertet".

Irmelin Nordahl har over 20 års erfaring innen ulike deler av film – og mediefeltet. Hun er i dag direktør på
Vestnorsk filmsenter. Av tidligere arbeid kan nevnes festivalsjef for Nordiske Mediedager, daglig leder og
kulturmegler i Kulturmeglerne Vest, markedssjef for Bergen kino og distribusjon og internasjonal salgsagent for
BVIP.
Hun har en Bachelor of Business Administration og Master of Science degree i strategisk ledelse, e-handel og
prosjektledelse.

Jarle Sanden, har vært direktør ved Romsdalsmuseet fra 1994. Sanden har magister i etnologi fra UiO og han
har også arbeidet i Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune og i det lokale reiselivet. På 1980-tallet var
han ansatt i 8-9 år på museets avdeling: Fiskerimuseet på Hjertøya i Molde. Han har skrevet flere artikler om
lokal kystkultur.

Anita Solbakken er kultursjef i Flora kommune, og har jobbet med kulturspørsmål i offentleg sektor i over 20 år.
Hun har bl.a. vært kinosjef og kulturhusleder, og har arbeidet med kulturutviklingsoppgaver i fylkeskommunen.
Hun har også styreverv i UKM og Norsk Kulturforum. Solbakken er kulturkandidat fra Bø og har, i tillegg til
sosialantropologi og offentlig politikk og administrasjon, mastergrad i organisasjon og ledelse.

Randi Storaas er kulturviter, manusforfatter og regissør. Hun har vært ansatt som formidlingsleder ved Hardanger
Fartøyvernsenter, men har mest arbeidet på oppdrag for museum og nasjonalparksenter. Hun lager audiovisuelle
opplevelser knyttet til de tema som skal formidles, og samarbeider med ulike fotografer, lyddesignere og andre alt
etter prosjekt. Av maritime produksjoner har hun laga ”Nordlandsfarten” (1989), ”Då sjøen var vegen” (2004) og
”Kvinna ved havet” (2006) for Hardanger fartøyvernsenter, og ”Glimt frå fyr” (2009) for Kystverkmusea. Randi har
som mål å skape opplevelser for sansene, opplevelser som gir innlevelse, perspektiv, refleksjon og interesse.

Gunnhild Systad er avdelingsdirektør ved Sunnfjord Museum i Førde.
Hun er utdannet ved Universitetet i Bergen med magistergrad i folkloristikk og har naturlig nok et stort hjerte for
immaterielle kulturytringer. Systad har arbeidet i kulturminnevern og museum i hjemfylket hele tiden, har være litt
borti film men i all hovedsak drevet med ren muntlig formidling.

Ørjan Taule jobber i Unique Cinema Systems AS. Som Support og utviklings-sjef i UCS er han ansvarlig for drift av
over 1500 kinosaler i mer enn 5 land.
Sammen med norske kinoer har Unique Cinema Systems AS (UCS) vært en pådriver for distribusjon og
fremvisning av digital lyd og bilde og som ansatt i selskapet i 12 år har Taule fått tatt del i både utvikling og drift
av disse systemene.

Jon Tvilde, fra Voss, er kulturhussjef ved USF Verftet.
Tvilde er utdannet cand.mag. og har variert ledererfaring, blant annet som daglig leder for Vossa Jazz, PJP AS
(eget firma, konsulenttjenester, musikkformidling), avdelingsdirektør ved arbeidslivssenteret i Sogn og Fjordane,
helse- og sosialsjef i Granvin herad og fritidssekretær i Haugesund kommune. Tvilde er en ivrig kinogjenger, kan
skilte med særemne om den eldste årestua ved Voss folkemuseum og hadde ansvar for Granvin bygdetun et lite
år. Viktig kvalifikasjon for å væra konferansier, snakker Vossamål.

Ove Watne er rådgiver i Medietilsynet på området brukertrygghet, der arbeider han blant annet med
utredningsoppgaver og vurdering av film etter lov om film og videogram. Tidligere har Watne blant annet arbeidet
som barnefilmkonsulent i Film & Kino, og han er utdannet cand.philol. med filmvitenskap hovedfag.

Ruth Ørnholt har vært fylkesbiblioteksjef i Hordaland siden 2001.
Tidligere har hun bl.a. driftet bokbåten i Hordaland for fylkeskommunen, jobbet i Norsk Hydro, på
Universitetsbiblioteket i Bergen, på Bergen Offentlige Bibliotek og som bibliotekar og norsklærer på videregående
skole i Lofoten. Fylkesbiblioteket har ansvar for rådgivning og samarbeid mellom bibliotekene i fylket, utvikler
felles infrastruktur og gjennomfører utviklingsprosjekt i folkebibliotekene og i bibliotekene i videregående skole.

ETTERNAVN

FORNAVN

FIRMA / INSTITUSJON

Etternavn
Andersson
Apalset
Aune
Baltzersen
Berg
Birkeland
Bjelle
Blindheim
Børsheim
Brakstad
Brekke
Bysheim
Christophersen
Dahle
Dreyer
Dyrkorn Heierland
Eilertsen
Elsrud Hultgreen
Engebretsen
Eriksen
Eriksson
Erikstad
Evelid
Fjellheim
Frøysa
Furre
Gjems
Hagala
Hage
Haukeland
Haukeland
Hellevik
Herland
Hind
Høivik
Holm
Høyer
Hvoslef
Jansen
Jensen
Jones
Kirkbak
Kjepso
Krzywinski
Kutschera
Kvaal
Kvingedal
Larsen
Lea
Lien

Fornavn
Elin
Trygve
Anne
Bernt
Christian
Britt Åslaug
Mariann
Arvid
Ragnar
Hanne
Nils Georg
Ane
Bjørg
Thomas
Lisbeth
Ida
Tom
Anders
Erik
Skule
Erlend Haarr
Ingebjørg
Morten
Bjørn
Rolf
Gunnar
Richard
Yngvar
Gunnbjørg
Helge
Per Nikolai
Linda
Ole Geir
Erle
Berit
Sigmund Elias
Jo
Signe
Øystein J.
Marit Adelsten
Hanne
Nora
Helena
Knut
Lena Eikeland
Gustav
Torhild
Janicke
Eli
Åsmund

Firma/institusjon
Vestnorsk filmsenter
DKS, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
NRK
Norsk Bergverksmuseum
Kunstmuseene i Bergen
Eget firma / Den Norske Filmskolen
Møre og Romsdal fylkeskommune
Arkikon AS
Møre og Romsdal Fylkeskommune
Universitetet i Bergen
Arkikon AS
Museum Vest
Rauma kulturhus
Vestnorsk filmsenter/Ibis Film AS
Museumssenteret i Hordaland
Bull & Co Advokatfirma AS

E-POST

Epostadresse
adm@vestnorskfilm.no
trygve.apalset@sfj.no
anne.aune@hfk.no
bezett@online.no
cb@bvm.museum.no
britt.birkeland@kunstmuseene.no
mariannbjelle@yahoo.no
arvid.blindheim@mrfylke.no
ragnar@arkikon.no
Hanne.Brakstad@mrfylke.no
ngbrekke@gmail.com
ane.b@hjemme.no
bjorg@museumvest.no
thomas@raumakulturhus.no
lisbeth.dreyer@gmail.com
ida@muho.no
te@bullco.no
frostgrim@hotmail.com
Norsk Bergverksmuseum
ee@bvm.museum.no
Ibis Film AS
skuleeriksen@yahoo.no
Filmkollektivet
erlend@filmkollektivet.no
Sogn og Fjordane fylkeskommune
ingebjorg.erikstad@fj.no
evelid@broadpark.no
Musea i Sogn og Fjordane avd. Kystmuseet
bjorn.fjellheim@misf.museum.no
DataGuard AS
rf@dg.no
Museum Vest
gunnar@museumvest.no
Nasjonalbiblioteket
Richard.Gjems@nb.no
Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga yngvar.hagala@hfk.no
Semaforfilm
gunnbjorg.hage@semaforfilm.no
helge.haukeland@bluezone.no
Skírnir AS
per.nikolai@me.com
Semaforfilm
Linda.hellevik@semaforfilm.no
MediaKey AS
ole.geir@norskmediaservice.no
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, folkemusikkarkivet
erle.hind@sfj.no
Kystmuseet i Sogn og Fjordane, MiSF
berit.hoiv@misf.museum.no
Western Norway Film Commission
sigmund@wnfc.no
Universitetsmuseet i Bergen
jo.hoyer@um.uib.no
Hordaland fylkesarkiv
signe.hvoslef@hfk.no
Universitetsmuseet i Bergen
oystein.jansen@geo.uib.no
Museumssenteret i Havrå, avdeling Havrå
marit.adelsten.jensen@muho.no
Flimmer Film AS
hanne@flimmerfilm.no
nor-kir@online.no
Hardanger og Voss museum
helena@hardanger.museum.no
Uni miljø / Inst for Biologi Universitetet i Bergen knut.krzywinski@uib.no
Stiftinga Kystsogevekene
kystsogevekene@hfk.no
kvaal.gustav@gmail.com
Lyngheisenteret - Museumssenteret i Hordaland torhild@lyngheisenteret.no
Bymuseet i Bergen
janlar@bymuseet.no
Flimmer Film AS
eli@flimmerfilm.no
Oselvarverkstaden
aasmund@oselvarverkstaden.no

ETTERNAVN

FORNAVN

FIRMA / INSTITUSJON

E-POST

Lødøen
Loge
Løvfall
Lund
Lunde
Magnussen
Malde
Myklestad
Nordahl
Norheim
Offerdal
Olsen
Olsen
Pedersen
Ramsøy
Rasmussen
Refsahl
Richardson
Rise
Risvik
Røed
Rokstad
Rommetveit
Ruud
Sætre
Sandberg
Sanden
Sivertsen
Skjæveland
Sleire
Sletteland
Solbakken
Soldal
Stokke
Storaas
Systad
Taule
Thorsen
Trellevik
Tvedten
Tveten
Tvilde
Vik
Vindenes
Voss Sørhus
Watne
Westermann
Williamsen
Ørnholt
Østevik
Øvreås

Trond
Karen Marie
Linda
Eilert Munch
Bjørn Arve
Anne
Trine
Anne Elisabeth
Irmelin
Mariela
Morten
Hans Edv.
Thomas Bruen
Anette Friis
Ole Mikal Olsen
Kjersti
Trude
Heidi
Jan Ivar
Morten
Helge Willy
Tone
Knut
Oddvar
Gunhild
Kristin
Jarle
Agnete
Gry Elise
Magne Helge
Roar
Anita
Oddvar
Carina
Randi
Gunnhild
Ørjan
Åshild Sunde Feyling
Vidar
Johanne Øvstebø
Stine
Jon
Sølvi
Rune
Lars
Ove
Birgit
Odd W
Ruth
Elin
Morten

Universitetet i Bergen
trond.lodoen@bm.uib.no
Bergen Offentlige Bibliotek
karenm@bergenbibliotek.no
Baroniet Rosendal
linda@baroniet.no
Sjøfartsfilm AS
eml@eml.no
Sunnhordland Museum Stord
blu@sunnhordland.museum.no
Embla film AS
anne@emblafilm.no
Genesis Film
trine.malde@gmail.com
Hordaland fylkeskommune
anne-e.myklestad@post.hfk.no
Vestnorsk filmsenter
irmelin.nordahl@vestnorskfilm.no
Norsk Trikotasjemuseum
mn@muho.no
Pandora Film
morten@pandora.no
Hero Media
hansedv@online.no
Universitetsmuseet i Bergen
thomas.olsen@bm.uib.no
Hordaland fylkeskommune, avdeling for kultur og idrett
anette.friis.pedersen@hfk.no
Hordamuseet, Bymuseet i Bergen
oleols@bymuseet.no
Vestnorsk filmsenter
manusveiledning@vestnorskfilm.no
Alligator
trude@alligator.no
Hardanger og Voss museum
heidi.richardson@fartoyvern.no
Sogn og Fjordane fylkeskommune, næringsavd. jan.ivar.rise@sfj.no
Akershusmuseet avd. Fetsund Lenser
mr@fetsundlenser.no
De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum helge.willy.roed@misf.museum.no
Polykrom Film og Media
tone@polykrom.no
Museum Vest
knut@museumvest.no
Rauma Kulturhus KF
oddvar.ruud@rauma.kommune.no
NRK Møre og Romsdal
gunhild.satre@nrk.no
Svekon Film
tinnus@online.no
Romsdalsmuseet
jarle@romsdalsmuseet.no
Hardanger og Voss museum
agnete@hardanger.museum.no
Vestnorsk filmsenter
gry@vestnorskfilm.no
Corax Film
magne@corax.no
Vestnorsk filmsenter
roar@bek.no
Flora kommune
anita.solbakken@flora.kommune.no
Hardanger og Voss museum, Hardanger fartøyvernsenter
oddvar.soldal@fartoyvern.no
Møre og Romsdal fylkeskommune, kulturavdelinga carina.stokke@mrfylke.no
Randi Storaas Studio
randi.storaas@kvamnet.no
Sunnfjord Museum - Musea i Sogn og Fjordane gunnhild.systad@misf.museum.no
Unique Cinema Systems AS
taule@ucs.no
Norsk Trikotasjemuseum
aashildthorsen@muho.no
VPB Media
vidar@vpb.no
Sunnhordland Museum
jot@sunnhordland.museum.no
Vestnorsk filmsenter
stine@vestnorskfilm.no
Kulturhuset USF Verftet
jon.tvilde@usf.no
Museum Vest
solvi@museumvest.no
Gaia Studio AS
rune@gaia-studio.no
Norsk Trikotasjemuseum
lvs@muho.no
Medietilsynet
ove.watne@medietilsynet.no
Bergen Offentlige Bibliotek
birgitw@bergenbibliotek.no
Nordmøre museum
odd@nordmore.museum.no
Hordaland fylkesbibliotek
ruth.ornholt@hfk.no
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
elin.ostevik@sfj.no
morten.ovreas@gmail.com

DISSE STÅR BAK
Administrasjon
Vestnorsk filmsenter
www.vestnorskfilm.no

SAMARBEIDSPARTNERE
Sogn og Fjordane fylkeskommune
www.sfj.no

Hordaland fylkeskommune
www.hordaland.no

Møre og Romsdal fylkeskommune
www.mrfylke.no

PROGRAMGRUPPEN
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
Avdelingsdirektør, Kystmuseet i Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Anita Solbakken
Kultursjef i Flora kommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Irmelin Nordahl
Daglig leder, Vestnorsk filmsenter

Anne Magnussen
Filmskaper, Embla film As

Lisbeth Dreyer
Filmarbeider, Ibis film As/styremedlem, Vestnorsk filmsenter

ADMINISTRASJON-VESTNORSK FILMSENTER
Irmelin Nordahl
Daglig leder, Vestnorsk filmsenter

Elin Andersson
Prosjektleder, KJØL/Vestnorsk filmsenter

Roar Sletteland
Teknisk koordinator, KJØL

Stine Tveten
Vestnorsk filmsenter

Gry Elise Skjæveland
Vestnorsk filmsenter

AbOVO

TAKK TIL

