
 
   Datum:  
   4 september 2018 
 
   Plats:  
   Lokstallarna, Prinsgatan 43,  Karlshamn 
    
   Anmäl dig på www.filmregionsydost.se senast 30/8!        
   Evenemanget är kostnadsfritt.   
 
   Filmregion Sydost i samarbete med Region Blekinge och  
   Svenska Filminstitutet.      
 
          Se programmet på nästa sida! 

http://www.filmregionsydost.se


Program 
8.30 Anmälan, kaffe och macka 

9.00 Inledning och presentation av dagen 
Malena Sandgren, Region Blekinges kulturchef, Svenska Filminstitutet och Filmregion Sydost. 

9.15 Två kortfilmer - “Noratanten” och “Grannar” ur RÖST-projektet inför valet 
 
9.30 En bild säger mer än tusen ord - Anna Tornberg, Statens medieråd 
 
Presentation av det demokratistärkande materialet “Propaganda och bilders makt” samt 
“Könsnormer i bildspråket”, som Statens medieråd har tagit fram för skolan.  

10.00 Filmriket - Lianna Hallsenius, projektledare 
Filmriket lanserar en gratis webbresurs  för lärare som är kopplad till läroplanen.  

ca 10.15 Kort paus 

10.30 Delaktighet och representation ur en filmares perspektiv - Clara Bodén, filmare 
 
Om behovet av att som ung kunna känna igen sig i de bilder som omger en, samt varför det är viktigt 
att olika röster från olika miljöer får höras. Clara har bland annat gjort den Guldbagge-nominerade 
filmen ”Lgh+bil+allt jag har och äger”. 

11.00 Bilder av den andre - Sanjin Pejkovic, Linnéuniversitetet 
 
Sanjin Pejkovic är filmforskare vid Linnéuniversitetet och filmskribent. Han belyser stereotypernas 
historia på den vita duken och hur de fortfarande påverkar oss.  

12.00-13.00 Vi bjuder på lunch i Lokstallarna 

13.00 Kaoskompaniet  – från prestation till passion - Anna Söderberg, Anna Campbell Midhag och 
Alexander Lewin 
 
Kaoskompaniet i Ronneby är en arbetsplats för arbetslösa unga, där de under tre månader tar sina 
idéer till verklighet. Ta del av deras filosofi och erfarenheter! 

13.30 Teater 16 - “Vi vill förankra våra kulturuttryck i samhället”- Jonas Jansson och Edwin 
Klaesson 
 
Teater16 i Ljungby är ett kulturellt nav med ett hundratal medlemmar mellan 16-25 år. Konst, film, 
teater, dans, spel och musik - allt görs tillsammans och utgår från medlemmarna själva. Edwin visar 
sin nya kortfilm om valet där ungdomarna medverkat. 

14.00 Ett skrik från den svenska bakgården - verklighetens folk på film - Peter Grönlund  
 
Guldbaggebelönade regissören Peter Grönlund (”Tjuvheder”) berättar om sitt arbete med den nya 
filmen ”Goliat” som är inspelad på den östgötska landsbygden, med enbart amatörer.  

14.30 Fikapaus  
 
14.50 Summering av dagen  
 
15.00-16.30 Förhandsvisning ”Goliat” av Peter Grönlund


