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Hvordan selge PIRATJEGERNE til et internasjonalt
marked?
Piratjegerne hadde nylig premiere på TV2 og ble sett av over 500.000, og hadde
en markedsandel på hele 32 prosent. Dette er historien om de somaliske piratene,
som de siste årene har terrorisert internasjonal skipsfart. Få med deg scener fra
Piratjegerne og hør hvordan Flimmer Film skal posisjonere dokumentaren for et internasjonalt marked. Hvilke grep vil Flimmer Film gjøre i den internasjonale versjonen
som skal lande på 60 minutter.
Produsent: Lars Løge, regi: Øystein Bogen, fotografer: Åge Aune og Christer Fasmer,
klipp: Geir Ørnholt. Regissør Øystein Bogen og produsent Lars Løge presenterer
prosjektet.
Ferske opptak og inntrykk fra Moldova
Corax Film har mottatt midler fra EUs MEDIA program for å utvikle dokumentaren Europas Bakgård. I Moldova møter vi Eva, Katalina, Olga og Veronica. De er fire kvinner
med fire svært ulike skjebner. De er alle ved en skillevei i livet, og skal ta valg som vil
påvirke deres hverdag i lang tid framover. Ved å bli kjent med disse kvinnene, blir vi
kjent med hverdagen i Europas fattigste land. I filmen vil vi gjennom enkeltmennesker
se hvordan hverdagen er i en postsovjetisk stat, blant et stolt folkeslag som må lære
å være seg selv igjen etter mange år i Sovjetunionens klamme tak.
Rett fra Moldova til Filmskapere på Vei kommer regissør Ida Kleppe med ferske opptak
og inntrykk.
Regissør: Ida Kleppe, produsent:Magne Sleire, fotograf: Silje Birknes.
Kom i julestemning med “Svingennissen”
Filmskaperne har laget en pilot om “Svingennissen og nissen på bakken” som skal gi
grunnlag for en større animert film basert på materiale av Geirdis Bjørlo som tidligere
har vært presentert som muntlig fortelling, deretter som figurteater og senere som
bok. Dette er en historie om en fattig nisse og en rik nisse, om en barnefamilie og en
gammel enke og om hvordan alt vender seg til det beste når de samarbeider. Forteller
er Finn Tokvam.
Produsent: Pål Terje Nygård, manus/regi, Geirdis Bjørlo, animatører Gustav Kvaal og
Tom Erik Brudvik
SNIKPREMIERE – BRØDRE
Filmen kretser rundt forholdet mellom to brødre, hvor lillebror konstant er ute etter
storebrors bekreftelse. De havner i en dramatisk situasjon, hvor lillebror ikke bare
redder dagen en, men to ganger. Brødrene overlever den farlige situasjonen, styrker
båndet mellom seg og har en hemmelighet for livet.
Produsent: Trude Refsahl - Alligatorfilm AS, manus/regi: Morten Evelid, fotograf/klipp:
Sjur Aarthun. 8 min.

