Nye tildelinger
I Vestnorsk filmsenters styremøte 16. juni ble det gjort følgende 14 tildelinger: 4 kortfilmer og 1
dokumentarserie fikk produksjonsstøtte. Det ble videre bevilget utviklingsstøtte til 9 prosjekter
fordelt på 5 dokumentarfilmer, 1 dokumentarserie, 2 spillefilmer og 1 dramaserie. Totalt ble det
bevilget NOK 3 155 000 i årets 3.runde.
Oversikt tildelinger:
PRODUKSJONSSTØTTE
Kortfilm
«Å høre deg synge», 5 min
Zarepta Film Production as v/ Siv Aksnes (tlf. 950 35 284)
Manus og regi: Jade Hærem Aksnes
Tildelt: 350 000
95 år gamle Thoras 17. mai-feiring forstyrres av minnene fra 17. mai 1945 da hun var kjent som
en såkalt tyskerjente.
Konsulent Kalle Løchen uttaler: Et utmerket kortfilmprosjekt på ca. fem minutter som skal skape
spørsmål om begreper som frihet og rettferdighet knyttet til to situasjoner i henholdsvis 1945 og
2022, på nasjonaldagen 17. mai. I nåtid sitter 95 år gamle Thora på sykehjemmet for å feire,
men minnene om hvordan hun ble behandlet som tyskerjente i 1945, og utsatt for overgrep,
overvelder henne. Sømløst skal kortfilmen bevege seg i tid mellom den unge og den eldre
Thora, med tonene av «Ja, vi elsker» i kulissene. Et sterkt kortfilmprosjekt om en overlever av
stigmatiseringen av begrepet «tyskertøs». Regissør Jade Hærem Aksnes har laget flere gode
kortfilmer tidligere.
«Alrik», 8 min
Kompendium as v/ John Kaare Hoversholm (tlf. 416 62 605)
Manus og regi: Simon Eidesvik
Tildelt: 250 000
Filmen begynner med tre personer i tjueårene som har en uhørlig krangel. Plutselig blir de stille;
det kommer en fjerde person, Fillip, som skal bli med dem på fjelltur. Det fremstår som god
stemning, men på turen opp mot Vidden kommer hint om at gjengen har en mørk fortid, de
andre mener at Fillip må betale. Stemningen blir mer og mer amper ettersom de nærmer seg
toppen. Vennene krangler om hva de skal gjøre med Fillip. Når de kommer opp er de blitt enige.
Fillip er lurt inn i en dødelig felle.
Konsulent Kalle Løchen uttaler: Dette kortfilmprosjektet fokuserer på et nytt ungt talent i

bergensregionen, Simon Eidesvik. Prosjektet «Alrik» handler om tre venner i 20-årene som tar
med seg en fjerde person på fjelltur. De beveger seg inn på en sidesti opp mot Ulriken, og
gradvis kommer det fram at de tre vennene har en utspekulert plan for å gjengjelde en
urettferdighet begått av den fjerde personen noen år tilbake. Filmen skal spilles inn med et aktivt
kameraspråk for å speile relasjonene mellom de unge menneskene, og vil kreve et
gjennomarbeidet arrangement mellom stab og skuespillere. Prosjektet har en erfaren
linjeprodusent med seg på laget som produsent, og prosjektet kan være realiserbart med støtten
fra Vestnorsk filmsenter.
«Tyrannen», 14 min
Mer Film i Vest as v/ Gary Cranner (tlf. 918 34 641) og Oda Kruse (tlf: 970 76 497)
Manus: Kristin Jess Rodin
Regi: Eirik Svensson
Tildelt: 350 000
Tyrannen har drept alle innbyggerne i landet sitt og oppnådd fenomenal suksess. Hun er på
toppen av karrieren, men likevel er det noe som mangler i livet. Den store kjærligheten. Filmen
er basert på Kristin Jess Rodins one-woman-show og skal i Eirik Svenssons regi bli en kortfilm
som boltrer seg i filmatiske virkemidler og ukonvensjonelle former. Tematikken er lynende
aktuell, og filmen skal bli både satirisk, humoristisk og pompøs på samme tid.
Konsulent Kalle Løchen uttaler: «Tyrannen» er et veldig spennende kortfilmprosjekt, fritt basert
på et scenestykke av og med Kristin Jess Rodin. Filmen handler om Tyrannen som har drept
alle innbyggerne i landet sitt og oppnådd fenomenal suksess. Hun er på toppen av karrieren,
men likevel er det noe som mangler i livet. Den store kjærligheten. Det er til en viss grad
eventyr, til en viss grad karakterdrama, men kanskje aller mest en allegorisk speiling av
storpolitiske tilstander som ligger tett til vår tid.
«Puls», 6 min
Blinkfilm as v/ Njål Lambrechts (tlf: 900 69 801)
Manus og regi: Lars Skorpen
Tildelt: 300 000
Kortfilm på 6 minutter, en dansefilm med unge dansere satt til musikk av Steve Reich.
Konsulent Kalle Løchen uttaler: Dansefilmen «Puls» skal utspille seg i et realistisk bymiljø. Fem
venner oppdager en mann som ligger flatt ut på gaten, uten at man vet om han er død eller
ruset. Vennegjengen agerer ulikt mot hendelsen, inntil mannen våkner. Dansen har som ide å
kretse rundt empati for lidelse, eller et ønske om ikke å se den, eller engasjere seg. Filmen skal
skifte mellom realistiske bevegelser og tydelig dans, understøttet av musikkstykket til Steve
Reich, som har vært en avgjørende inspirasjonskilde for prosjektet. Prosjektet utvikles videre
sammen med koreografen Marcello Raciti og danserne. Dette har gode forutsetninger for å bli
en engasjerende og sosialt relevant liten kortfilm.
Dokumentarserie
«Eksponert», 6-8 x 22 min
Screen Story Film og TV as v/ Anders Hereid (tlf: 908 64 432)
Manus og regi: Heidi Kysnes Høyheim
Tildelt: 500 000

For at Nikolai Schirmer skal kunne leve av å være skikjører på fulltid kreves prestasjoner i
verdensklasse. Både på fjellet og i sosiale medier. Hverdagen handler om å balansere potensiell
livsfare med visninger, likes og profilbygging. Vi får ta del i livet til en åpen og uredd utøver også
utenfor fjellet; hva er historien bak fasaden?
Konsulent Kalle Løchen uttaler: Et veldig spennende prosjekt. Serien følger skikjøreren Nikolai
Schirmer i løpet av et par års tid, siden han fikk utmerkelsen European Skier of the Year i 2020.
Den skal fortelle om hans liv, hans lidenskap, hans utfordringer av risiko, hans miljøbevissthet
og hans formidlings- og forretningstalent. Han produserer jevnlig videoer som publiseres på
sosiale medier, og han er ettertraktet av sponsorer. Og han har en kjæreste ...
Dette er en spektakulær serie som kommer til å ha et bredt nedslagsfelt, ikke bare i skimiljøer,
men også blant folk flest. Ganske enkelt fordi hovedpersonen så godt gir av seg selv!
UTVIKLINGSSTØTTE
Dokumentar
«Havfolket», 75 min
Aldeles as v/ Elin Sander (tlf: 917 81 028) og Elisabeth Kleppe (tlf: 922 46 985)
Manus: Elin Sander, Elisabeth Kleppe og Henrik Hylland Uhlving
Tildelt: 300 000
Havfolket er en frisk og medrivende arkivbasert dokumentarfilm som tar for seg livet langs
norskekysten mot Nordsjøen, verden og alle odds. Menneskene her lever tett på vær og vind og
uregjerlig natur, langt fra maktens sentrum. Hva gjør dette med lynne, levesett, fellesskap og
livskraft? Har havets folk en egen identitet som skiller seg fra innlandsfolk?
Konsulent Kalle Løchen uttaler: Dette prosjektet er i en tidlig utviklingsfase av produsentteamet
bak arkivfilmsuksessen «Bergen - i all beskjedenhet». Dokumentarprosjektet «Havfolket» skal
skape fortellinger knyttet til mennesker som levde av, for og i nærheten til havet, basert på
arkivfilmmateriale fra hele kyst-Norge (med fokus på områdene fra Sørlandet til Finnmark). Man
har et langt geografisk område å søke etter historier i, og man forventer å finne veldig ulike
stemmer og historier i dette prosjektet. At kystfolket skiller seg fra innlandsfolket kan kanskje
være en selvfølgelighet, men hvordan skiller kystfolket seg fra hverandre, fra sør til nord?
«Havfolket» skal utvikles som en kinodokumentar på samme måte som «Bergen - i all
beskjedenhet», og teamet bak filmen har høstet mye erfaringer fra jobben med det foregående
prosjektet. Prosjektet har definitivt potensiale til å bli en kulturhistorisk nasjonal perle, også med
muligheter for internasjonal distribusjon.
«Ka no?», 70 min
Screen Story Film og TV as v/ Thorvald Nilsen (tlf: 995 85 456)
Manus og regi: Stian Servoss
Tildelt: 150 000
Lars Vaular er overalt. Han spiller biroller i tv-serier på NRK samtidig som han lager musikk. Og
lager musikk til tv-serien han er med i, faktisk et helt album. Han er Norges største rapper, og
har gjort det meste. Ordene skapes i turbofart i alle kanaler. Parallelt har han små barn og et
vanlig liv. Hva er det som får han til å fortsette å skrive og skrive, hvor kommer inspirasjonen og
ordene fra?
Konsulent Kalle Løchen uttaler: Dette prosjektet er i en tidlig fase. Det skal være et

dokumentarisk portrett av artisten, dikteren og mennesket Lars Vaular. Produsent og regissør
har tidligere jobbet med et lignende prosjekt om Aurora Aksnes («Once Aurora»). Lars Vaular
har vært framtredende på den norske musikkscenen i 15 år, i utgangspunktet innenfor
musikkgenrene rap og hiphop, men hele tiden med evnen til å utvikle og fornye seg i uttrykket.
Han har alltid stått fast på at vil bruke sitt eget språk i tekstene. Teamet bak dette prosjektet
ønsker å følge Vaular i det neste året, ny plate og nye opptredener. Regissør Stian Servoss
ønsker å skape et filmatisk uttrykk som utfordrer og gjerne bryter med en del dramaturgiske
konvensjoner (i stil med artisten). Prosjektet skal i en første fase finne fram til hvordan prosjektet
kan bli best mulig. Et solid og spennende prosjekt!
«The Hemp Farmer», 60 min
Goodtime Pictures as v/ Vincent Gustav Saunders (tlf: 930 77 068)
Manus og regi: Christer Fasmer
Tildelt: 100 000
«The Hemp Farmer» er den medrivende historien som river inn i selve fiberen i moderne
marihuanaforbud. Vi følger en person som kjemper mot systemet og er villig til å gjøre hva som
helst for å få plantasjen sin legalisert. Dette er et moralsk dilemma for de fleste nasjoner etter at
de første landene legaliserte kontrollerte hampgårder. Hva skjer egentlig og hvor langt må du gå
for å få det til?
Konsulent Kalle Løchen uttaler: Gregory Ricker er en finansmann som har lykkes i sitt miljø,
men de siste tre årene har han bodd i Den Dominikanske Republikk med et framtidig ønske om
å bygge opp en farm for produksjon av «industrial hemp», marijuana tenkt for å produsere
legemidler, ikke som narkotika. Hans kamp handler om å legalisere produksjonen som kan bli en
enorm økonomisk suksess. Regissøren har gjort et intervju med hovedpersonen som viser en
selvsikker amerikaner som tror på sitt prosjekt, men som samtidig er nesten skruppelløs i sitt
forhold til hvordan han skal jobbe i et gjennomkorrupt samfunn som i Den dominikanske
republikk. Prosjektet kan gå flere veier i sitt portrett av Greg Ricker, og hans vilje til å
gjennomføre sin drøm. Og det er her prosjektet søker utviklingen i sin første fase. Prosjektet
støter naturlig nok på flere utfordrende etiske problemstillinger.
«Kunst på gateplan», 58 min
Pandora Film as v/ Trude Refsahl (tlf: 934 27 513) og Elise Søfteland Iversen
Manus og regi: Anders Teig
Tildelt: 175 000
Du har sett det, blitt provosert av det eller likt det. Men lurer du på hvem de er? Hvem skjuler
seg bak sprayboksene som tryller frem kunst i byen om natten? Jaget av politiet. Uglesett av det
etablerte kunstmiljøet, men samtidig hyret inn av private og kommunale foretak. Denne
dokumentaren inviterer deg inn i en lukket verden av spennende mennesker som utfordrer
myndighetene og ordensmakten for å få kunsten ut i gaten og prege bybildet.
Konsulent Kalle Løchen uttaler: En dokumentarfilm med flott visuelt potensiale, samt en
historie/fortelling om hvordan et tidligere kriminalisert miljø kan få opptre i mer organiserte
former. Dette miljøet tilhører fremdeles en spennende subkultur, og det er en flora av ulike
visuelle kunstnere og ulike uttrykk. Regissøren og produsentene har veldig god tilgang til et
nesten «organisert» miljø, med en form for hierarki, ledere i ulike posisjoner, og et stort antall
kunstnere (også tilreisende gjester). De maler ikke bare på stolper og vegger, men inviteres inn
til å dekorere skoler og andre offentlige bygg. Kunstnerne tilhører alle samfunnslag. Dette har et
fint potensial og prosjektets fortelling framstår som ganske tydelig!

«Politi for ei heil øy», 45 min
FIMfilm as v/ Anita Vedå og Frode Fimland (tlf: 916 03 739)
Manus og regi: Frode Fimland
Tildelt: 150 000
Erling Brekke var politibetjent på Askøy fra slutten av 2. verdenskrig og frem til han døde i 1968.
Like etter krigen fikk han tak i et 16 mm filmkamera av svært høy kvalitet og alt han filmet var
ment for de neste generasjonene som kom etter ham. Han var opptatt av å dokumentere
hvordan velstanden og levemåten i et lite samfunn endret seg i løpet av noen få tiår. På
folkemunne fikk han navnet lensmann Brekke, men han hadde tittel politibetjent og var svært
godt likt over hele øyen.
Konsulent Kalle Løchen uttaler: Dokumentarfilmen «Politi for ei heil øy» skal inn i andre
utviklingsfase. Det er et prosjekt om en viktig figur/karakter på Askøy i etterkrigstiden, Erling
Brekke var en politibetjent med et sterkt engasjement, høyt respektert, men også kanskje med
noen hemmeligheter. Prosjektet har så langt fokusert mye på Brekkes lidenskap for å bruke et
16mm-kamera for å dokumentere livet på Askøy. Samt å intervjue selvsagte tidsvitner som er i
live. Regissør Frode Fimland vil utvide sirkelen av personer som kan gi et bilde av Brekke, for å
styrke filmens fortelling om mennesket Erling Brekke. Filmen har tilsynelatende et veldig lokalt
perspektiv, men det er ikke vanskelig for et publikum utenfor Askøy å bli engasjert i en slik
fortelling.
Dokumentarserie
«Gullskipet», 4 x 45 min.
24000 Gylden as v/ Anita Norfolk (tlf: 949 82 169) og Bjørnar Fjeldvær
Manus og regi: John Kaare Hoversholm
Tildelt: 150 000
Som liten ville Håkon Reinertsen bli skattejeger. Nå, mange år senere, gir ledig tid under
pandemien Håkon endelig en mulighet til å realisere barndomsdrømmen og han begynner det
møysommelige arbeidet med å sammenligne historiske skriv, legender og myter. Sammen med
konen Linda og bestevenn og yrkesdykker Bjørn, finner de utrolig nok frem til et område der
selveste Kong Christian den 2s forliste skip må ligge. Dette markerer begynnelsen på en av de
største skattejaktene i Nord-Europas historie.
Konsulent Kalle Løchen uttaler: Dette dokumentarseriekonseptet er i sin første utviklingsfase.
Det er et spennende prosjekt om «jakten» på en mulig skatt som er skjult i et skip som Kong
Christian 2 seilte med, og som forliste utenfor Sørlandskysten i 1531. Prosjektet er stort og
omfattende, men produsent og regissør har laget en klar plan for utviklingen. I første omgang
skal de, i samarbeid med teknologi fra Kongsberg-gruppen, dokumentere søket etter skipet, som
høyst sannsynlig ligger under havbunnen. Da vil de kunne sette «krysset» på kartet som kan
igangsette skattejakten. Prosjektet ønsker å belyse denne historien fra tre ulike perspektiver i
utviklingsfasen; et personlig perspektiv, et historisk perspektiv og et vitenskapelig perspektiv.
Håkon Reinertsen er primus motor for fortellingen. Det er han som har satt i gang søket etter
skipet, sammen med sin kone Linda og hans beste venn Bjørn som er lidenskapelig dykker. Med
seg har de arkeologer og historikere som kan verifisere den historiske rammen for prosjektet. Et
prosjekt som helt klart bør finne interesse hos potensielle distributører av innhold.

Spillefilm
«Død og Oppstandelse», 110 min
Fuglefjellet as v/ Toivo Nilsen (tlf: 908 66 031)
Manus og regi: Bård Røssevold
Tilskudd: 150 000
Remi er i dyp sorg etter at hans kone, Oda, har gått bort. Han finner trøst i at hun kanskje ikke er
tapt for alltid. Oda deltok nemlig i et eksperiment med hjerneforskeren dr. Fors, som mener at
hun har løst bevissthetens gåte, og kan lagre menneskers tanker og følelser. Håpet forsvinner
for Remi da myndighetene stopper forskningen. Men en dag får Remi en utydelig tekstmelding
fra Odas gamle nummer. I desperasjon setter Remi i gang sitt eget arbeid for å vekke til live
kvinnen han elsker.
Konsulent Hanne-Lovise Skartveit uttaler: En kjærlighetshistorie som handler om å miste og om
å gi slipp, satt i Ålesund i nær fremtid og ispedd elementer av science fiction. Filmen tar opp
eksistensielle spørsmål og er kunstnerisk ambisiøs. Produsenten har lang produksjonserfaring
og ønsker med dette prosjektet å ta steget over i fiksjonen og også å løfte frem en talentfull
regissør fra regionen.
«Plastplaneten», 90 min
Aninaut Studios as v/ Dag-Erik Hansen (tlf: 988 85 837)
Manus: Thomas Smoor Isaksen
Tilskudd: 80 000
I en verden dekket av plast må Delrin og vennene hans krysse store landskap på jakt etter
et plastfritt land. Plastplaneten er en spillefilm som tar for seg et unikt univers hvor jorden har
blitt overfylt med plast og tar for seg temaer som håp, sorg, tilhørighet og vennskap. Filmen
vil være med å øke fokus på plastavfallhåndtering hos barn og være en tilspisset kommentar
til miljøproblem verdenssamfunnet står ovenfor i dag. Plastplaneten er en videreutvikling av
kortfilmen «Drømmen om Hawaii».
Konsulent Hanne-Lovise Skartveit uttaler: «Plastplaneten» er en animasjonsfilm for barn som
presenter en postapokalyptisk verden som flyter over av fargerik plast. Filmen har et sterkt
miljøbudskap, men unngår dommedagsstemning til fordel for en håpefull historie om sorg,
vennskap og mot som målgruppen kan engasjere seg i. Filmskaperne har tidligere vist at de kan
skape spennende visuelle verdener med sin animasjon.
Dramaserie
«Kokosbananas», 52 x 7 min
Den siste skilling as v/ Anita Norfolk og Kristine M. I. Knudsen (tlf: 483 51 638)
Manus og regi: Rolf Magne Golten Andersen
Tilskudd: 150 000
Kokosbananas er halvt kokosnøtt, halvt banan og 100 % genial oppfinner. Han bor i den lille
bygden Nøttvik med familien sin Mamma Banana, Pappa Kokos og lillesøster Baby Koko. I
oppfinnerskuret sitt lager Kokosbananas helsprø oppfinnelser, som alltid får ham opp i rare
situasjoner med mye komikk som er morsom for både store og små. «Kokosbananas» er en
animert TV-serie for førskolebarn basert på bøkene/lydbøkene av Rolf-Magne Golten Andersen.
Konsulent Hanne-Lovise Skartveit uttaler: En animert serie for førskolebarn som bobler av over

av fantasi, overskudd og ville påfunn. Målgruppen vil nok kjenne seg igjen i
hverdagsproblemene hovedkarakteren Kokosbananas havner opp i og fryde seg over hans
elleville forsøk på løsninger. Serien har potensial til å nå et stort publikum og bak står en solid
produsent med internasjonal erfaring som har dokumentert interesse for prosjektet i en tidlig
utviklingsfase.
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