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ÅRET 2010

- A good picture has to have
defects. It has to have
mistakes in it, like life, like
people.
Federico Fellini

Nye utfordringer
Året 2010 har markert en positiv
utvikling for nordnorsk filmbransje. En
utvikling som vil gi bransjen muligheter
og Nordnorsk Filmsenter nye
utfordringer. 2010 ble året da de kommersielle mulighetene for den nordnorske bransjen ble mer konkret.
Spillefilmer og TV-serier både på
fiksjon og dokumentar blir nå utviklet
og realisert i landsdelen. Flere
nordnorske filmfond er i start-gropen.
Filmsentret hilser disse prosjektene og
filmfondene velkommen og ser at
kommersiell produksjon som dette gir
helt nødvendige utviklings-muligheter
for den nordnorske bransjen.
Nordnorsk Filmsenter ønsker å være
en del av denne utvikling gjennom en
tydelig filmpolitikk og et aktivt
samarbeid med kommende nye
kommersielle filmfond i landsdelen.
Nord
Nordområdene er ressursrike områder
som vil bli utforsket, hvor grenser ikke
er trukket opp og mulighetene for
konflikter er store. Hva kan vel
motvirke og bygge ned kommende
konflikter mer enn kulturutveksling.
Kunst er et av de viktigste verktøyene
for mennesker til å forstå og fortolke
sin samtid. Dette stiller krav om en
aktiv og våken filmbransje som bør få
muskler nok til å spille en rolle i
endringa av Nord-Norge. NNFS har
dessuten et særlig ansvar for å ivareta
uttrykksmulighetene til både
minoritetsbefolkninger og urfolk i nord.
Kulturpolitisk organisasjon
Nordnorsk Filmsenter er den sentrale
filminstitusjonen i Nord-Norge.
Regjeringens satsing på regional
filmproduksjon har gitt oss økte
ressurser og mulighet til å drive en mer
aktiv filmpolitikk i nord. Vår viktigste

Kjell Are Johansen
styreleder!
!

Forsidebilde: STEMPELRIDDEREN
Trond Brede Andersen/Originalfilm
Foto: Arild Brun Kjeldås

oppgave er å dyrke fram og stimulere
til økt kvalitet og økt omfang på
nordnorsk filmproduksjon. Vi har et
særlig ansvar for kort-og dokumentarfilm, for bransjeutvikling og for tiltak for
barn og unge.
Resultater
I 2010 finansierte vi utvikling av 25
filmer, produksjon av 23 filmer og 18
filmer ble ferdigstilt. Totalt ble det
bevilget 6.6 mill til Utvikling og
produksjon, 1.7 mill til Kompetanse,
457.000,- til tiltak for Barn og Unge og
100.000 til Distribusjon.
Vi konsentrerer vår virksomhet omkring
den uavhengige kunstneriske filmen.
Den nordnorske filmbransjen er spredt
og dermed også til dels skjør.
Bransjeutvikling er viktig for NNFS,
både gjennom kurs og kompetanseutvikling og målretta satsing mot de
nye talentene.
Vår talentutvikling på kortfilm fremmer
på sikt også målet om å få til en større
spillefilmproduksjon i nord. Vi har hatt
et spesielt ansvar for å stimulere og
støtte samisk filmproduksjon og vi har
et aktivt samarbeid med Internasjonalt
Samisk Filmsenter i Kautokeino
Film produsert i Nord-Norge utgjør en
viktig del av det totale filmbildet i
Norge. Med dette som utgangspunkt,
arbeider styret i Nordnorsk Filmsenter
AS for å forme et filmsenter som
gavner filmmiljøet i nord. Et styrket
filmsenter betyr ikke bare en utvidelse
av staben. Vi har også foreslått å flytte
filmsentret fra Honningsvåg til Tromsø,
ut fra faglige begrunnelser.
Styret takker for samarbeidet med
eiere og brukere av senteret i 2010 og
ser fram til videre utvikling av
forbindelsene i kommende år.

Britt Kramvig
nestleder!!

Mona Steffensen
styremedlem! !

!
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Åsa Simma
styremedlem! !

John Arne Andersen
styremedlem
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INNLEDNING
Marte Vold/Camilla Figenschou
DET BEGYNTE Å BLI INGEN NATT

Nordnorsk Filmsenter fordeler støtte til utvikling og produksjon av kortfilm og
dokumentarfilm og har ansvar for kompetanseutvikling, samt tiltak for barn og
unge. Denne rapporten vil forsøke å anskueliggjøre hele aktiviteten til senteret.
Vi presenterer målsettinger, resultater og utfordringer framover. Regnskap med
balanse og oversikt over bevilgninger er inkludert i denne beretningen

OM NORDNORSK FILMSENTER
Nordnorsk Filmsenter er landets eldste filmsenter. Etter en 2 års prøveperiode
ble senteret stiftet i 1980 og kom i ordinær drift i 1981.
Fra 1995 ble Nordnorsk Filmsenter knutepunktinstitusjon for film.
Fra 1997 har filmsenteret hatt fast tilknyttet filmkonsulent på lik linje med Norsk
Filmfond og fra 2000 ble styresammensetningen endret ved at
brukerorganisasjonene (Norsk Filmforbund avd. Nord-Norge, Samisk
Filmforbund og Produsentforeningen) ble representert.
Staten har sagt opp avtalen om NNFS som knutepunktinstitusjon. Fra 2010 står
derfor eierne alene om ansvaret for driften av NNFS. Staten opprettholder sitt
engasjement med tilskudd til produksjon og utvikling, kompetansetiltak og tiltak
for barn og unge

ORGANISASJONEN
EIERE

NORDNORSK FILMSENTER AS

Nordkapp kommune

Troms fylkeskommune

Eier 25% Finansierer 10%

Eier 25% Finansierer 30%

Finnmark fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Eier 25% Finansierer 16,67%

Eier 25% Finansierer 43,33%

NORD
Se oftere mot nord. Gå mot vinden,
du får rødere kinn.
Finn den ulendte stien. Hold den.
Den er kortere.
Nord er best.
Vinterens flammehimmel, sommernattens solmirakel.
Gå mot vinden. Klyv berg.
Se mot nord.
Oftere.
Det er langt dette landet.
Det meste er nord.
	


Rolf Jacobsen

Senteret eies av Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og
Finnmark fylkeskommune og Nordkapp kommune som vertskommune. Eierne
eier 25 % hver, men finansierer driften i henhold til folketall, se figur over.
Nordnorsk Filmsenter AS er en av institusjonene som omfattes av den
nordnorske kulturavtalen. Film er ett av satsingsområder i utvikling av
kulturavtalen. Filmsenterets administrasjon ligger i Honningsvåg.

ANSATTE
Stilling
Filmfaglig direktør
Adm.konsulent
Innleid konsulent
og vikar under sykdom

Navn
Eva Charlotte Nilsen
Gøril Vian

Tiltrådt/sluttet
23.10.08 – d.d
31.10.94 -- d.d

Hans Eirik Voktor

01.08.08 – d.d

Renhold leies av BarentsRent AS
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STYRET
Styret har følgende sammensetning etter Generalforsamling 22. juni 2010:
Leder:

Kjell Are Johansen

Nestleder: Britt Kramvig

Fylkeskomm. repr.
Fylkeskomm. repr.

Medlem: John Arne Andersen Nordkapp Kommune
Medlem: Åsa Simma
Medlem: Guro Saniola Bjerk
Medlem

Mona Steffensen

1. vara

Marit Rolstad

2. vara

Inger-Anne Dokken

3. vara

Martin Næss

Samisk Filmforbund
Personlig vara: Silja Somby
Norsk Filmforbund avd. Nord-Norge
Personlig vara: Torfinn Iversen
Produsentforeningen
Personlig vara: Tomas Evjen

- I find myself longing to see a
film with a well-told story
Francois Truffaut

Styret i Nordnorsk Filmsenter er at aktivt styre der medlemmene bistår
filmsenteret innenfor sine kompetanseområder.
Styret har avholdt 5 møter i 2010 og behandlet 39 saker. 3 av møtene har
vært avholdt på telefon, 2 fysiske møter.
Styret har behandlet budsjett og regnskap, fortløpende tilsagn til produksjon
og utvikling, samt personalsaker. Styret har også behandlet spørsmål knyttet
til forslag om å flytte filmsenteret fra Honningsvåg.

DET VIL BLI OLJE
Frode Myhra Skog

GENERALFORSAMLINGEN FOR 2010
Nordnorsk Filmsenter avholdt generalforsamling 22. juni 2010 på Høgskolen
i Harstad
Eiersiden var representert med følgende personer:
Nordland Fylkeskommune :
Nina Badendyck (etter fullmakt) 1 aksje
Troms Fylkeskommune:
Mariam Rapp (etter fullmakt) 1 aksje
Finnmark Fylkeskommune:
Mariam Rapp (etter fullmakt) 1
aksje
Nordkapp kommune:
Mariam Rapp (etter fullmakt) 1 aksje
Fra styret møtte:
Kjell Are Johansen, styreleder og Eva Charlotte Nilsen, filmfaglig direktør
Generalforsamlingen godkjente årsberetning, resultatregnskap, balanse,
styrets og revisors beretning, og anvendelse av overskudd. Styret framla
som del av årsberetningen resultatrapporten for 2009. Generalforsamlingen
valgte også nytt styre for filmsenteret.
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INFORMASJON OG KONTAKT

FILM I NORD

!

Filmsenteret opprettet i 2010 nye hjemmesider www.nnfs.no med nyheter og
elektroniske søknadsskjemaer. Bloggen www.#ilminord.net er nå integrert i
hjemmesida og er en viktig kommunikasjonskanal mellom bransjen, filmfaglig
direktør og styret. Filmsenteret distribuerer dessuten informasjon per e-post til
filmarbeidere, produsenter, samarbeidspartnere og media.
Produksjonstildelingene blir publisert ved pressemeldinger.
Utlysning av midler til produksjon, utviklingsmidler og stipend og andre tiltak blir
annonsert i de største avisene i landsdelen og i filmtidskrift.
SAMARBEIDSPARTNERE
Nordnorsk Filmsenter AS har gjennom sin mangeårige drift, tilknyttet seg mange
nære samarbeidspartnere, som fungerer som nettverk både faglig - og i regulær
drift. Under vil en omtale de organisasjoner og institusjoner senteret har hatt
mest samarbeid med i 2010
Bransjen

Norsk Filmforbund avd. Nord-Norge
Samisk Filmforbund
Norsk Produsentforening, avdeling Nord-Norge

Eierne

Finnmark fylkeskommune v/ kultur og idrettssjefen har på vegne av eierne
"kontaktansvaret" ovenfor Nordnorsk Filmsenter AS mellom hver
generalforsamling.
Nordkapp Kommune er vertskommune for filmsenteret
Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner

Staten

Kulturdepartementet
Norsk Filminstitutt og Norsk Filmutvikling
Nasjonalbiblioteket avd. Rana/ NorskFilminstitutt

Nordnorske
aktører

Festivaler

FilmCamp Målselv
Kunst og filmfagskolen i Kabelvåg
Høgskolen i Finnmark
Universitetet i Tromsø
Ungdomshuset TviBit i Tromsø
TIFF – Tromsø Internasjonale FilmFestival
Nordkapp Filmfestival
Samisk Filmfestival
Festspillene i Nord-Norge, Harstad

Ungdomsfilmfestivaler

NUFF, Tromsø
Laterna Magica, Vesterålen
Filmfest Salten

Regionalt
samarbeid

FILMREG
- Samarbeidsorgan mellom alle de regionale filmsentre og filmfond i Norge

Nordiske
samarbeidspartnere

Filmpool Nord i Luleå og POEM i Oulu
EDN i København, aktiv samarbeidspartner på Below ZERO
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FILMSENTERETS ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

SKALLAMANN
Maria Bock/NOR

FORHOLDET MELLOM DRIFSKOSTNADER OG PENGER TIL
FILMFORMÅL
2007 - 2010
9
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Nordnorsk filmsenter utførte i 2008 en snuoperasjon som førte til at et større
beløp er overført fra administrasjonsbudsjettet til produksjonspotten. Dette har
gitt mer penger til filmproduksjon i nord
Samtidig har Kulturdepartementet de siste par årene satset mer på
filmproduksjon i regionene og NNFS har fått økte midler til fordeling på
produksjon og kompetanse. NNFS er ikke lenger en knutepunktinstitusjon og
eierne våre har derfor måttet overta statens andel av driftskostnadene. For
2009 og 2010 ble det ingen reell økning av tilskuddet til administrasjon, samtidig
som oppgavene og arbeidsmengden økte, og NNFS driver nå med en svært
liten bemanning.

SLIK BLE MIDLENE FRA STATEN BRUKT I 2010
I 2010 fikk Nordnorsk Filmsenter tilsammen 8.417 mill kr.til
fordeling til nordnorsk film. Pengene ble anvendt slik fordelt
på våre 5 virksomhetsområder:

UTVIKLING
PRODUKSJON
KOMPETANSE
BARN OG UNGE
DISTRIBUSJON

5 %2 %
15 %
19 %

kr 1.370.000
kr 5.285.000
kr 1.765.000
kr 457.000
kr 100.000

58 %
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RESULTATER
Institusjonens samlede aktivitet fordeler seg på følgende
virksomhetsområder
1.
2.
3.
4.

Støtte til produksjon og utvikling av kortfilm og dokumentarfilm
Kompetanseheving og bransjeutvikling
Barn og unge
Distribusjon og formidling

Nordnorsk Filmsenter fikk en etterlengtet økning i produksjonsmidler til nordnorsk
film både i 2009 og i 2010. Dette har gjort oss i stand til å realisere flere av våre
mål og til å bli en mer aktiv støttespiller for nordnorsk filmbransje.
Ut av dette ble det gitt tilsagn til 48 ulike filmprosjekter.
Totalt utgjorde søknadssummen i 2010 til filmsenterets produksjonsfond kr
21.863.977.
Vi beskriver resultatene for NNFS i forhold til vår egen formålsparagraf,
intensjonene i Veiviseren og målene for Regional filmsatsing i St.prp.nr1
(2009-20010) som er referert i tilsagnsbrevet av 4/3-2010

resultatbeskrivelser relatert til nasjonale mål

JOMFRUDANS
Anstein Mikkelsen/Siivet

Målet er et mangfold av film- og fjernsynsproduksjoner basert på norsk
språk, kultur og samfunnsforhold, som er anerkjent for høy kvalitet,
kunstnerisk dristighet og nyskapning, og som utfordrer og når et stort
publikum i Norge og internasjonalt. Dette skal nås gjennom 4 hovedmål:

Mål 1. Styrket produksjon
Økte produksjonsmidler til fordeling kan gi økning i antall produksjoner. Men ikke
nødvendigvis. NNFS har valgt å fordele midlene slik at hvert enkelt prosjekt får et
høyere tilskuddsbeløp istedet for å spre midlene altfor tynt ut. Vi mener dette gir
en bedre måloppnåelse ved at de gode prosjektene får større mulighet til å bli
realisert.
I 2010 hadde 17 nordnorske filmer premiere. Det er en økning på 2.
Av disse var 4 større TV-dokumentarer hvorav en også ble kinodokumentar,
4 kulturdokumentarer til bruk i museer etc, 2 dokumentarfilmer, 4 kortfilmer og en
animasjon. Dessuten 2 kortfilmer laget av unge talenter.
NNFS satser spesielt på talentutvikling av yngre regissører og følger spesielt opp
unge talenter og kvinner.
Utvikling i tallet på kort-og dokumentarfilmproduksjoner som har fått
produksjonstilskudd fra Nordnorsk Filmsenter AS fra 2000 til 2010
-00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10
Antall
bevilgninger
Herav samiske

DET BEGYNTE Å BLI INGEN NATT
Camilla Figenschou
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Mål 2. Solid publikumsoppslutning
Nordnorsk kort-og dokumentarfilm har sjelden ordinær kinovisning. Likevel
har flere av våre kortfilmer blitt satt opp som forfilmer og eller distribuert i
spesialprogram på kino. Festivaler og TV er våre sikreste rom for kontakt med
publikum. I 2010 var 9 nordnorske filmer juryert til visning på TIFF, en som
forfilm til premierefilmen og resten til Film fra Nord-programmet. Film fra Nordvisningene er svært populære programposter under festivalen.
Nordnorsk film har også distribusjon via DVD-salg og bibliotekbruk.
Ved alle tilskuddsvurderinger i NNFS blir det tatt henyn til om filmen har en
distribusjonsplan. Det er et krav hos oss at filmene skal bli vist.
NNFS har også satt igang en ordning med tilskudd til DVD produksjon og
DCP støtte for spesielt viktige filmer som trenger støtte til å bli distribuert.
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Mål 3. Kvalitet og mangfold
Målet er et mangfold i uttrykksform, produksjonskostnad og
målgrupper, basert på sterke filmmiljøer i alle landsdeler
NNFS har som mål å få fram gode prosjekter innen alle sjangre. En periode
satset vi spesielt på utvikling av kortfilm for å få fram manus- og regitalenter med
tanke på spillefilmproduksjon.
I 2010 satset vi i tillegg på å løfte dokumentarfilmproduksjonen til et
internasjonalt nivå. Vi arrangerte dokumentafilmforum og utviklingsopplegg for
flere regissører/produsenter. Dette fortsetter vi med i 2011 og 2012.
16 dokumentarprosjekter har fått utviklingsstøtte og 13 har fått
produksjonstilskudd i 2010. 8 fiksjonsprosjekter har fått støtte til utvikling og 10
har fått produksjonstilskudd.
Vi har i søknadsbehandlingen bl.a. lagt vekt på å støtte filmer som belyser
nordnorsk minoritetskultur, spesielt gjennom samiske og kvenske temaer.
Vi har støttet to animasjonsprosjekter i arbeidet for å få opp en egen
animasjonsproduksjon i landsdelen. Vi har også støttet prosjekter i
skjæringspunktet mellom film og forskning.
Kvinnenandelen
Det nasjonale målet for kvinners innsats i norsk film er 40% kvinner i sentrale
funksjoner. I Nordnorsk filmsenter fordeler kvinneandelen seg slik:
Utviklingsprosjekter: produsent 36% regi 40% manus 40%
Produksjonstilskudd: produsent 32% regi 36% manus 44%
NNFS legger vekt på å få fram gode prosjekter som kvinner står bak.

CUJAJU
Gustav Kvaal/Sonar Film

Mål 4. Filmkultur for alle
For NNFS er det viktig å satse på tiltak som får filmene vist for publikum Vi
setter krav til distribusjonplan for dokumentarer, vi motiverer produsenter
gjennom reisestipend for å vise filmene på festivaler og vi har innført et
tilskudd til DVD-produksjon for å lette tilgangen på utlån.
NNFS markerer sitt 30 års jubileum i 2011 og til jubileumsåret har vi gjort et
løft for den nordnorske filmarven, ved å lage en dobbel DVD med de viktigste
filmene fra filmsenterets historie. Dette skal også settes opp som to egne
jubileumsprogram og blir første gang vist under TIFF 2011.
Vi har dessuten satset på å gjøre filmer tilgjengelige i digitalt kinoformat for
den nye kinoteknologien.

RESULTATER relatert til filmsentrenes formål
De regionale filmsentrene er filmfaglig og filmkulturelt forankret, og har som
formål å utvikle en regional filmkultur. De regionale filmsentrene er viktige for
å bygge opp talenter regionalt, utvikle en regional bransje, samt øke interessen
for filmkultur lokalt. De regionale filmsentrene bør også ha en viktig funksjon i
forhold til barn og unge.

Filmfaglig forankring
Nordnorsk Filmsenter har lagt vekt på å rekruttere filmfaglig personale i de mest
sentrale stillingene. Da vi omorganiserte administrasjonen i 2008 kuttet vi ut en
administrende direktørstilling til fordel for en filmfaglig direktør som står
ansvarlig både for administrasjon, vurdering av prosjekter og kontakt med
bransjen.I tillegg har vi en konsulent på avtale som bistår direktøren bl.a.i
søknadsbehandling. Vår faste sekretær har administrert kontoret i Honningsvåg.
Det er ikke lenger noe filmfaglig miljø i Honningsvåg, og det har vært svært
vanskelig å rekruttere ledelse med filmfaglige kvalifikasjoner til stillinger her.
Administrasjonen har fremmet en sak om å flytte filmsenterets kontor til et sted
med mer filmaktivitet og kompetanse. Det har vist seg vanskelig for våre fire
eiere å enes om dette. Administrasjonen argumenterer med at et filmsenter må
kunne høste av de synergieffektene som en aktiv bransje, et teater-og
filminteressert publikum og andre faglige ressurser kan bidra med.
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AT BYGGE ET MINNESMERKE
OVER SIG SELV
David Kinsella

Å utvikle en regional filmkultur
ved å gjøre film tilgjengelig
Støtte til DVD-utgivelser og kinoversjonering
NNFS har satt igang et prøveprosjekt med støtte til DVD-utgivelser og Digitale
kinoversjoner av nordnorske filmer. Vi satser på å stimulere til samle-DVDer av
kortfilmer og utgivelse av spesielle filmer som er verdifulle filmhistorisk eller i den
generelle nordnorske debatt. I år har vi også samlet de 8 viktigste nordnorske
filmene i en DVD som vil bli distribuert til kinoer, bibliotek, skoler og brukere i
hele landsdelen.

Å utvikle en regional bransje
Dette er den viktigste oppgaven og den største utfordringen for Nordnorsk
Filmsenter. Bransjen i Nord-Norge kjennetegnes av mange små produsenter
som bor angt fra hverandre.
De siste årene har det vokst fram større produsentmiljøer, særlig i Tromsø og
Bodø. Det er nå klart at det blir et stort og utvidet samarbeid mellom de mest
markante produksjonsmiljøene i Tromsø og Bodø, noe som også markerer et
unikt bransjesamarbeid over fylkesgrensene.
Vi stimulerer bransjen gjennom kurs, bransjetreff, seminarer etc.
Men den viktigste måten å bygge opp en bransje på, er gjennom økte tilskudd
som fordeles etter strenge kriterier. NNFS setter krav til produsentene og driver
gjennom det en opplæring som vi mener er veldig viktig.
KAPITALBEHOVET I DEN NORDNORSKE BRANSJEN
En oversikt over omsøkt og innvilget beløp tre siste år:
Søknadssum
Innvilget beløp Totalbudsjett for innkommende søknader
Prod og Utvikling 2008 14.609.676
4.462.700
55.026.555
Prod og Utvikling 2009 16 339 692
Prod og Utvikling 2010 21 863 977

5 930 000
6 655 000

81 233 395
124 752 137

ANSVARSOMRÅDET til Nordnorsk Filmsenter

Spredning av
nordnorske
produsenter i de
tre nordligste
fylkene.
Det er 1.680 km
mellom den
sørligste og den
nordøstligste
filmprodusenten
innenfor NNFS
sitt dekningsområde.
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Å bygge opp talenter
Talentutvikling har vært en prioritert oppgave for Nordnorsk Filmsenter i flere
år. Vi har stimulert ved hjelp av manuskonkurranser, kurs og særlige tiltak.
Vi holder øye med de unge talentene og sørger for å prioritere dem når det
utlyses kurs for målgruppen regionalt eller sentralt. Vi fanger talentene opp
allerede i 15-16 års alderen, gjennom samarbeid med TVIBIT om unge
talenter, med Amandus Talent og med andre tiltak lokalt og regionalt. Vi har
selv initiert begrepet SPRINGBRETTFILM som en del av vår satsing på Barn
og Unge. Her får unge filmskapere mulighet til å søke midler i et profesjonelt
system og lære seg alle faser i en profesjonell filmproduksjon.
Vi har også gitt rekrutterings-stipend slik at talenter får hospitere på større
produksjoner. NNFS holder kontakt med unge fra vår landsdel som utdanner
seg inne filmfaget og følger opp søknader fra talentfull ungdom for å hjelpe
dem inn i en profesjonelt filmbransje.
Av de 17 ferdige produksjonene i 2010 er det 4 ordinære prosjekter som er
laget av debutanter og ett springbrett-prosjekt.
Det er gitt utviklingsmidler til 6 debutanter og produksjonsstøtte til 4
debutanter i 2010.

Å stimulere barn og unge
I 2010 støttet vi følgende tiltak for barn og unge:
SPRINGBRETTFILM
KIKI
FIRERNE
BURSDAG

Readhead Productions
Morrdi Production
Nor AS

TILTAK UNDER FESTIVALER
NUFF/TVIBIT
Filmidekonkurranse
NORDKAPP
KOMMUNE
Honnywood

kr 100.000,kr 140.000,kr 50.000,kr 50.000,kr 25.000,-

KURS OG OPPLÆRING
TVIBIT
Sounddesignkurs
SANIOLA
PRODUCTIONS Filmfantomene

kr 30.000,-

UTVIKLINGSTILTAK
TVIBIT
TVIBIT

kr 30.000,kr 12.000,-

Dokfilmfangst
reisestøtte Dokfilmfangst

kr 20.000,-

Totalt støttebeløp til stasingen Barn og Unge
kr 457.000
Til våre tiltak på dette området fikk vi tilskudd fra Film og Kino på kr 200.000,-
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KIKI
Opptak med Eilif Bremer Lansend

KOMPETANSE og UTVIKLING

DOKFILMKURS
med Mikael Opstrup fra EDN

NNFS har de siste årene satset sterkt på å utvikle ulik type kompetanse i den
nordnorske filmbransjen. Særlig har vår tre-årige satsing på manus og
produksjon av kortfilm gitt resultater. I 2010 har vi prioritert å styrke kompetanse
på dokumentarfilmfeltet ut fra et ønske om å få fram flere sterke og viktige
dokumentarer og få nordnorske dokumentarister ut på det internasjonale
marked. Her har vi engasjert sentrale lærekrefter fra EDN, European
Documentary Network, som vi også bruker som veiledere på Below Zero.

KURS OG SEMINARER
Et godt samarbeid mellom filmsentrene, NFI, Tvibit og andre aktører muliggjorde
realiseringen av en rekke kurs i Nord-Norge og for nordnorske deltakere.
Det er avholdt følgende kurs og seminarer i 2010:
Dokumentarfilm satsing Fase 1 – Festspillene i Harstad 21-23 juni .
Målet var å rendyrke noen gode prosjekter fram mot ferdig
dokumentarpresentasjon. Hovedlærer var Mikael Opstrup fra EDN.
17 deltakere og 3 observatører.
Dokumentarfilm samling Fase 2 - 6-8 oktober i Tromsø.
Oppfølgings kurs for de prosjektene som var kommet videre.
10 personer deltok.
Filmseminar om digital filmteknologi (DCP) i Bodø 28 september
Målet var å utvikle en distribusjon av nordnorsk film på DCP til nordnorske kinoer.
35 personer deltok.
Dokfilmfangst i Tromsø, 4 workshop samlinger – Et samarbeid mellom
Nordnorsk Filmsenter, Film og Kino og Tvibit
Workshopleder: Gunhild Asting og prosjektleder: Liv Ragnhild Kjellman
Dokfilmfangst ble til gjennom et ønske om å utvide interessen for dokumentarfilm
blant nordnorsk ungdom, og å slippe til stemmer som kunne fortelle historier vi
ikke hadde hørt eller sett før.
8 personer ble valgt som deltakere etter innsending av manusforslag.
Kurs i kampteknikk og stunt for filmskapere med Kristoffer Jørgensen Kurs i samarbeid med Tvibit i Tromsø 17-19 desember 2010
10 personer deltok.
I samarbeid med FILMREG deltok nordnorske filmarbeidere på:
Kurs med David Freeman i Stavanger 5-6 juni. 5 deltakere fra nord.
2-dagers masterclass på Filmens Hus i Oslo med den prisbelønte iranske
filmregissøren Shirin Neshat 5. - 6. oktober.
Pitchekurs med Mike Robertsen i Stavanger – 8-9 mars, vi dekket reise og
opphold for 3 filmskapere fra landsdelen.
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STIPEND
Stipend er et viktig virkemiddel i kompetanseheving. Vi deler ut stipend til
filmfolk som vil gå på kurs, reise på festivaler, hospitere på produksjoner,
delta i faglige sammenhenger i inn-og utland. Stipendier ble delt ut for
deltakelse i bl.a Clermont-Ferrand, Cannes, Thessaloniki, London,
København, USA og Vilnius.
Som en del av vår bransjeutvikling gir vi også stipend til alle nordnorske
filmarbeidere som deltar på faglige arrangement under Tromsø
Internasjonale Filmfestival.
Stipendmidler 2000 – 2010
Årstall
-00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10
Antall
bevilgninger

0*

15

34

33

28

28

33

23

37

44

54

Til sammen ble det bevilget kr. 235 094,- i stipend i 2010
Det ble også delt ut 5 manus-stipend på tilsammen kr. 45.000 til utvikling
av kortfilmmanus i forbindelse med kortfilmkonkurransen

BRANSJETILTAK
NNFS legger vekt på å bruke alle anledninger til å få til samarbeid og
utveksling på arenaer der filmfolk treffes. Nordnorsk Filmsenter arrangerer
hvert år bransjetreff under TIFF. Her samles hele den nordnorske bransjen
med representanter for NFI, MediaDesk og øvrige samarbeidspartnere. I år
var også samtlige filmelever fra Kunst-og filmfagskolen i Kabelvåg med.
Det arrangeres også andre treff-punkt for bransjen med kurs og seminarer,
arrangert av Filmforbundet, filmfestivalene og andre, der NNFS deltar og
støtter.

FJELLFINNHUA
Guro Saniola Bjerk/Saniola Productions

Aktiviteter under Tiff 2010:
•
•
•
•
•
•
•

Film fra Nord – åpningsarrangement med utdeling av
manuspriser og produksjonspriser
NFI møter dokumentarfilm-bransjen
TEMA - Dokumentarfilm.
Hvor står vi - hvor går vi
8 premierer av nordnorske filmer
2 spesialvisninger
Bransjetreff
Below ZERO

I tillegg hadde NNFS presentasjon og møter med Den kulturelle
skolesekken i Troms, Innovasjon Norge, eiermøte og styremøter
OM HUNDRE ÅR ER ALLTING GLEMT
Anders Alterskjær/Morrdi Produksjoner

KOMPETANSE OPPSUMMERT
Kompetansetiltak er det viktigste
satsingsområdet for NNFS. Her
samarbeider vi med mange ulike aktører.
Det er viktig med samlet og koordinert
innsats overfor bransjen.
NNFS har brukt kr 1.765.000- på de
samlede kompetanse-og bransjehevende
tiltak i 2010. I dette ligger også øremerkede
produksjonstilskudd som brukes som priser/
stimulering på konkrete filmprosjekt.
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BELOW ZERO
Below ZERO er Nordnorsk Filmsenters nyeste tiltak for å arbeide for
kvalitetsheving og internasjonalisering av dokumentarfilm. Forumet er en ny
arena for co-finansiering, nettverksbygging og bransjeutvikling innenfor
internasjonal dokumentarfilm, med tematisk fokus på livet nord for polarsirkelen.
Arrangementet er en møteplass mellom produsenter og det internasjonale
distribusjons-, TV og finansieringsmarkedet.
Nordnorsk Filmsenter og European Documentary Network (EDN) sto som
arrangører sammen med Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) og FilmCamp
for det andre arrangementet i januar 2010.
19 deltakere med til sammen 11 prosjekter fra 10 land deltok på workshopen
som ble ledet av tutorene Carmen Cobos(Spania/Nederland), Kees Rijninks
(Nederland), Mikael Opstrup (Danmark) og Hanne Skjødt (Danmark).
Deltakerne representerte følgende nasjoner: UK, Canada, Armenia, Island, USA,
Danmark, Nederland, Norge, Russland og Lithauen.
11 finansiører/distributører av dokumentarfilm deltok.
Disse representerte medieselskaper i Norge, Belgia, Tyskland og Russland
4 observatører fulgte hele kurset og 15 personer observerte selve pitch-sesjonen
lørdag.
Flere prosjekter oppnådde produksjonsavtaler og distribusjon og det ble knyttet
bånd mellom de internasjonale og de nordnorske produsentene i form av coproduksjonsavtaler.

BELOW ZERO
Stefan Kloos og
Reinhard Lohmann ARTE/ZDF
EDN er de fremste eksperter på denne typen møter mellom filmprodusenter og
det internasjonale markedet. Below ZERO er, som et permanent tiltak med fast
tilholdssted, det første av sitt slag i Norden. De øvrige steder for slike fora er
Amsterdam, Thessaloniki og Barcelona. I tillegg arrangeres Nordisk Forum hvert
år i turnus mellom de nordiske land.
Below Zero finansieres av TIFF, Kulturdepartementet, FilmCamp,
Barentssekretariatet og Nordnorsk Filmsenter
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FERDIGE PRODUKSJONER I 2010
Tittel

Produsent/regissør

Ailo GaupStempelridderen
Gutten fra Myra

Originalfilm/Trond Brede Andersen

Jakten på Soria Moria

Siivet/Anstein Mikkelsen

GUTTEN FRA MYRA
Hans Gundersen/Nordland Film

Nordland Film/Hans Gundersen/Ivar Hartviksen

At bygge et minnesmerke Nordland Film/David Kinsella
over sig selv
Sjøsprøyt
JAB Film/
Faddersplatter

Hansen Informasjon

Gammel vil du aldri bli
(Fra Labbetuss til
kjærlighetspoet)
Midnight Sun Cup

News on Request/Tomas Evjen og Cathrine Sørensen

Min elskede

JAB Film/Hilde Korsæth

Rytme

Grape Film/Bård Grape

Strengt hemmelig
(Skuddene på Karl
Martinsen)
Det begynte å bli ingen
natt
KIKI

Orvung Film/Benedicte Orvung

Cujaju

Sonar Film/Gustav Kvaal

Zakariassen må dø

Mirmar Film Production/Magne Pettersen

Skallamann

Fiksjonsforsyninga/Maria Bock

Konsert for Maria

Mirage Film/Torfinn Iversen

ADHD Film/

Silja Espolin Johnsen/Camilla Figenschou
Readhead Productions/Eilif Bremer Landsend

MIN ELSKEDE
Hilde Korsæth/JAB film
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NORDNORSK FILM UT I VERDEN
Noen ekspempler på priser og distribusjon til nordnorske filmer:

KILLING GIRLS
David Kinsella vinner pris i Saratov

NORDLAND FILM
David Kinsella: KILLING GIRLS
2010 Thessalonoki International Documentary Film Festival
2010 Beograd Short & Documentary Film Festival, Serbia
2010 Flying Broom Int. Womens Film Festival, Ankara, Turkey
2010 Vilnius Documentary Festival
2010 Prvi Kadar International Festival for Documentary and Short Film, Sarajevo
2010 Killing Girls won prize Saratov Sufferings International
documentary film festival, in Saratov Russia.
Killing Girls won the Prize of the head of the Saratov administration
"From Saratov with love" The main award from the Saratov state for best film.
2010 NORDOX Nordic Documentary Film Festival in Beijing China
David Kinsella: AT BYGGE ET MINNESMERKE OVER SIG SELV
Premiere ved Hamsunsenteret 3. august 2010.
"NORTHERN CHARACTER" i Murmansk, pris som beste kulturfilm.
Filmen fikk også pris for beste klipp.
Hans Gundersen: GUTTEN FRA MYRA.
Filmen skal ha premiere under TIFF 2011
GOVAS/ Harry Johansen
KASTA PÅ LAND
2010. Skabmagovat: Inari Finland
2010: Sámi filmfestival Kautokeino
2010: ImaginNTAIVEfilm: Toronto Canada
Čorvvuš prisen for beste film Samisk filmfestival 2010
SIIVET / Anstein Mikkelsen
Äitin sanat / Mors ord - portrett av den kvenske forfatteren Alf Nilsen-Børsskog
- Vist fem ganger på NRK 1 og 2 i 2009 og 2010 - seertall tilsammen vel 500.000
- Skábmagovat - urfolk filmfestival i Inari i Finland 2010
- Kvensk filmfestival i Børselv 2009
- Kvensk filmdag i Alta (Nordkalottarrangement) 2010
- Baski festivalen - kvensk festival flere steder i Nord-Troms
- Visning i Oslo i regi av Qven Østlandet 2009
- Formidles av biblioteker
- Kommer på DVD
Jakten på Soria Moria - kvensk ungdomsdokumentar om kontakt over
landegerensene i Barentsregionen
Regi: Monica Iren Hansen og Anstein Mikkelsen
- Kommer på NRK- TV i 2011
- Vises på Skábmagovat - urfolk filmfestibal i Inari i Finland januar 2011
- Kvensk filmdag i Alta (Nordkalottarrangement) april 2010
- Baski festivalen - kvensk festival flere steder i Nord-Troms juni 2010
- Visning i Oslo i regi av Qven Østlandet juni 2010
- Formidles av biblioteker
- Kommer på DVD

JAKTEN PÅ SORIA MORIA
Monica Iren Hansen og
Anstein Mikkelsen/Siivet

Guovssahasa nieida /Jomfrudans/Dancing virgin - samisk dansefilm
Regi: Anstein Mikkelsen - koreografi: Sunniva Huglen og Anstein Mikkelsen
- Premiere på Skábmagovat i Inari i Finland januar 2011
- Tampere Film Festival mars 2011
- Påmeldt til festivaler i Liverpool, Sapporo, Los Angeles og andre festivaler i
2011/2012
Anstein Mikkelsen fikk i april 2010 Norske Kveners Forbunds kulturpris for sin
produksjon av kvenske filmer.
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NEWS ON REQUEST
FEST/Maria Bock
Forfilm til åpningsfilmen TIFF 2010
Trond Eliassen
Å PUSTE UT MUSIKK («Exhaling Music»).
Tromsøpalmen, Publikumsprisen under TIFF 2010
Dawson City Int. Short Film Festival, Canada / OFFICIALSELECTION, Feb-10
DocMiami, Florida, USA / OFFICIAL SELECTION, Mai-10
Mexico International Film Festival / winner of SILVER PALM AWARD, Mai-10
Park City Film Music Festival, Utah, USA / winner of "SILVER MEDAL FOR
EXCELLENCE", Mai-10
Polar Film Festival, Turku, Finland / OFFICIAL SELECTION, Mai-10
DocUtah International Documentary Festival / OFFICIAL SELECTION, Sept-10
International Filmmaker Festival, UK / nominated BEST SOUNDTRACK, Okt-10
På festivalen DocUtah i USA ble filmen hedret med “Raven-statuetten" i klassen
for musikk-dokumentar.
PAPPA KOM HEM - OFFICIAL SELECTION TIFF, Jan-10
Nominert til Årets film PULS AWARD 2011
ORIGINALFILM
VARDE/Hanne Larsen. 7 festivaler i 2010, bl.a:
Int. Short Film Festival Psarokokalo
Saguenay Int Short Film Festival
Taiwan Int. Childrens TV&Film Festival
Leeds Young People Film Festival
Chicago Int Childrens Film Festival

FEST
Maria BockITomas Evjen/NOR

LILLE FRØ/ Hanne Larsen
Sarasota Film Festival, Florida
Atlantic Film Festival, Halifax: Best Live Action Short Film
MAGNE PETTERSEN
SØPLA
Vist på norsk TV2 og TV2 Filmkanalen flere ganger
Vist på Canal+ i Frankrike flere ganger
Med på NFIs DVD-utgivelse Kort009 med samling av beste norske kortfilmer
10th Circuito Off Film Festival i Venezia
26th Interfilm International Short Film Festival i Berlin
Representert i utlandet av det franske salgsagentselskapet Premium Films i
Paris, deriblant på Cannes Short Film Corner 2010.
PARAT
Vist på norsk TV2 og TV2 Filmkanalen flere ganger
11th Kinofilm Manchester European Short Film Festival (apr/mai 2010)
18th Curtas Vila do Conde International Film Festival i Portugal (juli 2010)
SANIOLA PRODUCTIONS / GURO SANIOLA BJERK
Fjellfinnhua vant pris for årets beste dokumentar på Den norske
dokumentarfilmfestivalen i Volda 2010
Fjellfinnhua har vært vist på en mengde festivaler i Norge (Sami
filmfestival, Nordkapp filmfestival, TIFF, Den norske
dokumentarfilmfestivalen) og utlandet (Russland, Sverige, Irland,
Ungarn og Slovenia). Fjellfinnhua var nominert i klassen beste
dokumentar under Barents Filmfestival i Murmansk. Den har
også blitt vist på en rekke arrangementer med påfølgende debatt,
bla. på flere museum og filmklubber.
MAGNAR MIKKELSEN
Vindenes Hus
TIFF 2010, EuroDok i Oslo, og i Alta, Honningsvåg, Leknes, Karasjok og
Varangerbotn. Den ble utgitt på DVD av Norsk Filminstitutt
REDHEAD PRODUCTIONS/EILIF BREMER LANDSEND
KIKI
North Energy pris for beste manus til kortfilm
Premiere på Nordkapp Filmfestival sept. 2010
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Guro Saniola Bjerk mottar pris for
FJELLFINNHUA, årets beste
norske dokumentar i Volda

DETALJERT OVERSIKT OVER TILSKUDD
Nedenfor følger en oversikt over utviklingstilskudd og produksjonstilskudd
bevilget i 2010.

UTVIKLINGSTILSKUDD 2010
En del av produksjonsmidlene avsettes årlig til utviklingsmidler/forprosjekt. Det
er i 2010 bevilget utviklingsmidler til 25 prosjekt hvorav 1 samiskspråklig
prosjekt. Samlet bevilgning kr 1 370.000,I 2010 ble det bevilget utviklingsmidler til følgende personer/prosjekt:
Prosjekt
”Det begynte å bli
ingen natt”
“Orfeus”
“Eventyrlandet”
“Kvinnen i 4 etasje”

Sjanger
K
K
D
K
K

IGOR SANGEN REDDET MITT LIV
Morten Conradi/NOR

“Lyset på yttersia”
“Hele verden på
D
gamlehjem”
D
”Profilverket”
D
”Familiebildet”
K
„Balansekunst“
„Aurora vokter sin K
tyrann“
„Child of two
D
worlds“
D
„På Berg“
D
„NY“
D
„Kinobåten“
D
„Arctic muslims“
„På Berg“ del 2
„Det skjulte
Finnmark“

D
Fiksjon

„Sameland“
„Igor – sangen
reddet livet mitt“

D
D

„ 3 liv – 3 verdener“
„Sviket –
D
arbeiderkamp“
D
„Kara the Movie“
K
„Obductio“
D
„Fata Morgana“
D
„The Fighters“
SUM

Produsent/regissør

Beløp fra
NNFS

Silja Johnsen/Camilla Figenschou
Espen Olaisen

30 000
30 000

Siivet AS/Anstein Mikkelsen

35 000

Elvar Ørn Kjartansson

30 000

Originalfilm as/Frode Eilertsen

30 000

Saniola Productions/Guro S. Bjerk

45 000

Nordland Film as/Ivar Hartviksen

60 000

Yvonne Thomassen

50 000

Manifestofilm/ Anniken Hoel

50 000

Egil Pedersen

15 000

David Kinsella Productions AS
Relation04 Media AS/Håvard
Jenssen

35 000

Gemfilm v/Gry Elisabeth Mortensen

60 000

Moving Motion/Torfinn Iversen

60 000

JAB Film/Kalle Rikardsen
Relation04 Media AS/Håvard
Jenssen

100 000

Govas ltd/Harry Johansen

25 000

85 000
40 000

Originalfilm/Nils Gaup

100 000

NOR AS/Morten Conradi

100 000

Filmklipperiet/Nilsen og Sem

75 000

NOR AS/Evjen og Eliassen

80 000

Grape Film/Bård Grape

80 000

Camilla Figenschou

60 000

Originalfilm as/Zaradasht Ahmed

35 000

Pomor Film/Svetlana Bokova

70 000
1 370 000
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PRODUKSJONSTILDELINGER 2010
Etter innstilling fra filmfaglig direktør, vedtok styret å bevilge produksjonsmidler
til 23 prosjekter for 2010, hvorav tre er samiske filmer, til et samlet beløp på kr:
5.285.000,I 2010 ble det bevilget produksjonsmidler til følgende prosjekt:
Prosjekt
Sjanger
Produsent/regissør
“Det begynte å bli K
Silja Johnsen/Camilla Figenschou
ingen natt”
“I enden av tauet” K
Fiksjonsforsyninga as/ Stein Elvestad

«Jo mer jeg trengte inn i joikens
Beløp
nnfs
270 000
300 000

“Viagra Falls”

K ANIM Kvaal Productions/Gustav Kvaal

150 000

“Med mørket
kommer flyene”

D

Siivet AS/Anstein Mikkelsen

250 000

“Pikefossen”

K

Originalfilm as/Nils Gaup

400 000

“Drømmedama”

D

Råe ryper på ræk/Liland og Persen

120 000

“The Nomads
trail”
”Kvinnekamp”

D

Kautokeino Film as/Yossi Somer

200 000

D

NOR AS/ Tomas Evjen

350 000

“Gzim Rewind”

D

Pomor Film/Knutte Wester

150 000

“Samefolket 30 år D
etter”tilleggs støtte
“Ailo Gaup D
stempelridderen”
“Hjemkomsten” K

Siivet AS/Alf Johansen

100 000

Originalfilm as/Trond Brede Andersen

100 000

NOR AS/Stein Elvestad

400 000

“Cujaju”

K

100 000

“Zakariassen må
dø”
“Skallamann”

K

Sonar Film/Gustav Kvaal og Rachel
Andersen
Mirmar Film AS/Magne Pettersen

K

Fikjsonsforsyninga AS/ Maria Bock

400 000

“Vi som strikket
landet”
“Familiebildet”

D

Flimmer Film/Johnny Holmvåg

200 000

D

Alligator as/ Yvonne Thomasse

150 000

”JOIK”

D

Kautokeino Film as/Maj Liss Skaltje

200 000

”Arktisk
surfelivsstil”
”Fortielsen”

D

70 000

D

Weggefilms/ Inge Wegge og Jørn
Rarum
TV produsenten AS/ Jørn B. Nyvoll

350 000

”Konsert for
Maria”
”Orfeus”

K

Mirage Film/Torfinn Iversen

200 000

K

Film Fandango/Espen Olaisen

350 000

The global people D
project

Sonar Film

5 285 000
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Hva	
  har	
  skjedd	
  med	
  samefolket?	
  
Er	
  drømmene	
  og	
  målse7ngen	
  
oppnådd?	
  Eller	
  er	
  samisk	
  språk,	
  
kultur	
  og	
  livsform	
  fortsa<	
  truet?
SAMELAND	
  -‐	
  30	
  ÅR	
  ETTER

400 000

75 000

SUM

vesen desto mer har jeg fengslets
av hvor den anvendes i hverdagen
for å gi allmennheten ett løft, gi livet
en hyllest»
JOIK

SAMEFOLKET 30 ÅR ETTER
Alf Johansen og
Anstein Mikkelsen/Siivet

DET VIL BLI OLJE
Frode Myhra Skog

TILDELINGSKRITERIER

NNFS har en programpolitikk. Vi ser ikke bare etter nordnorske historier, vi leter
etter de viktigste nordnorske historiene
11	
  Juli	
  1972	
  inntreﬀer	
  en	
  av	
  
norgeshistoriens	
  verste	
  ﬂyulykker.	
  En	
  
militær	
  Twin	
  O<er	
  med	
  17	
  personer	
  
om	
  bord	
  styrter	
  på	
  Grytøya	
  i	
  Troms.	
  
Alle	
  omkommer.	
  Havarirapporten	
  blir	
  
stemplet	
  ”fortrolig
	
  FORTIELSEN

Vi har også konkrete produksjonskrav hvor vi ser på:
★ Kvalitet på ide og manus
★ Gjennomføringsevne hos produsent og regissør
★ Distribusjon
★ Finansieringspotensiale
★ Prosjektets betydning for utviklinga av den nordnorske filmbransje
Vi vurderer også fordeling mellom kjønn, befolkningsgrupper og
representasjonen av etnisk kultur som kvænsk og samisk.
Det vil alltid være gjenstand for skjønn hvor stort beløp som skal bevilges i
forhold til søknadsbeløp og annen finansiering. Vi ønsker å støtte våre
prosjekter med tilstrekkelig penger til at filmene kan bli realisert i
samfinansiering med andre. For lave bevilgninger pr prosjekt skaper ofte stor
frustrasjon og fører filmfolk ut i en meningsløs runddans på jakt etter penger. For
NNFS vil det være klart mål i framtida i større grad å kunne fullfinansiere
prosjekter alene eller sammen med andre nordnorske aktører. Dette vil særlig
gjelde prosjekter med stor viktighet i den nordnorske virkeligheten.

…	
  Om	
  100	
  år	
  er	
  allPng	
  glemt.	
  Filmen	
  
handler	
  om	
  to	
  gu<er	
  på	
  ﬂukt	
  i	
  et	
  
fremPdig	
  okkupert	
  og	
  krigsherjet	
  
Nordland.
	
  OM	
  HUNDRE	
  ÅR	
  ER	
  ALLTING	
  GLEMT

En	
  krig	
  er	
  ikke	
  allPd	
  over	
  når	
  
freden	
  kommer.	
  For	
  et	
  barn	
  som	
  
opplever	
  krigen,	
  slu<er	
  den	
  
kanskje	
  aldri.
OM	
  NATTEN	
  KOMMER	
  FLYENE
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De sentrale hovedutfordringene for Nordnorsk
Filmsenter i 2011 og fremover
NNFS som bindeledd i en nordnorsk filmpolitikk
Filmlandskapet i Nord-Norge er i endring. Konkrete planer om nye filmfond i
landsdelen er lansert av fylkeskommunene. NNFS ønsker nye initiativ og nye
institusjoner velkommen, samtidig som vi ser behov for samordning og
samarbeide. Vi vet i dag ikke om fondsstrukturen i Nord-Norge blir tre, to eller
ett fond. Filmsentret har derfor gått aktivt ut og foreslått at NNFS blir den
filmfaglige institusjonen som er bindeleddet mellom de nye institusjonene. En
slik organisering vil uten tvil styrke ideen om en felles nordnorsk filmpolitikk og
styrke både den kommersielle og den frie filmen som er NNFS sitt felt. En
styrking av Nordnorsk filmbransje betyr også å få til en vekselvirkning mellom
den frie kunstneriske filmen og de kommersielle produksjonene.
Styrking av bransjen gjennom samfinansiering i nord
Dette kan gjøre det mulig å få opp en spillefilmproduksjon i Nord-Norge som kan
utvikle fagfunksjonene og profesjonaliteten til den nordnorske bransjen. Dette vil
også åpne for finansiering av TV-serier produsert av nordnorske aktører
NNFS ønsker i sitt strategiarbeide å utvide sin rolle som bindeledd mellom de
enhetene som arbeider mot den kommersielle produksjonen og de som jobber
med den frie filmen. Dette strategiarbeidet skal sluttføres i 2011.

En	
  forte<et	
  historie	
  om	
  et	
  ungt	
  
kjærestepar	
  og	
  deres	
  
skjebnesvangre	
  sommerna<	
  i	
  en	
  
gammel	
  bunkersruin	
  fra	
  2.	
  
verdenskrig.
DET	
  BEGYNTE	
  Å	
  BLI	
  INGEN	
  NATT

Filmen	
  handler	
  om	
  damer	
  i	
  
KjølleTord	
  som	
  har	
  drømmer.	
  
DRØMMEDAMA

Styrking av bransjen gjennom kompetanse
Nordnorsk bransje er en spredt og tildels skjør bransje hvor kompetansearbeidet
blir svært viktig. Strategien er å utvikle et sett av virkemidler til bruk overfor
produsentene i ulike faser av produksjonene. I 2011 ønsker vi å veilede
påbegynte produksjoner for i enda sterkere grad å delta i utviklingen av
prosjektene. Det er særlig viktig å styrke forståelsen av selve historiefortellingen.
Vi ønsker å fortsette og videreutvikle det arbeidet vi har begynt med
fiksjonssatsing i nord, og for 2010 og fremover vil det bli utviklet en tilsvarende
tre-årig satsing på dokumentarfilm. I den forbindelse vil vi videreføre Below
ZERO og arbeide for å kvalifisere nordnorske produsenter for deltakelse i dette
og andre internasjonale finansieringsfora.
Styrking av Nordnorsk Filmsenter
Økt fokus på kompetanseutvikling krever økt bemanning. Nordnorsk Filmsenter
har de siste tre årene arbeidet med en minimumsbemanning på 2 faste stillinger.
Samtidig er arbeidsoppgavene og ansvarsfeltet økt. Vi ser det som viktig å få på
plass en administrasjon med noe økt bemanning og kompetanse for å kunne
videreføre det ansvaret vi i 2010 har hatt for bevilgninger, veiledning,
kompetanseutvikling, barn og unge, og distribusjon.
Hvis NNFS skal ha en ny og utvidet rolle i det nordnorske filmlandskapet, vil det
også stille krav om en slik styrking av bemanningen. Men arbeidsoppgaver
for fond eller andre vil selvsagt måtte finansieres direkte av disse fondene.
Samisk film vil fortsatt være en del av ansvarsområdet til NNFS i et aktivt
samarbeid med Internasjonalt Samisk Filmsenter i Kautokeino.
I 2011 har Nordnorsk Filmsenter 30 års jubileum. Vi ønsker å benytte dette
jubileet til å sette spesiell fokus på den nordnorske filmen, på utviklingen fra
scenografi til bransje. Dette fokuset ønsker vi å skape gjennom å få jubileumsdvd-ene ut i kommunene, både i skoleverket og i kulturinstitusjonene. Vi har
også laget digitale kinokopier som kan vises på festivaler og som vi også håper
å få opp på vanlige kinovisninger.

NNFS er inne i en spennende tid
og vi håper vi får eiere og
tilskuddsgivere med på denne
viktige utviklingen.
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Filmen	
  beskriver	
  et	
  
kjærlighetsforhold	
  på	
  godt	
  og	
  vondt,	
  
mellom	
  en	
  ung	
  fransk	
  kvinne	
  og	
  en	
  
meksikansk	
  gitarist	
  som	
  begge	
  søker	
  
e<er	
  forståelse	
  og	
  Pllit	
  hos	
  den	
  
andre.
KONSERT	
  FOR	
  MARIA

KONSERT FOR MARIA
Mirage Film/Torfinn Iversen

RESULTATREGNSKAP
Det	
  her	
  er	
  ei	
  fortelling	
  om	
  to	
  urfolk	
  
der	
  årsPder,	
  klima	
  og	
  kultur	
  styrer	
  
livet.	
  Ved	
  første	
  blikk	
  virker	
  de	
  to	
  
verdener	
  å	
  stå	
  langt	
  fra	
  hverandre,	
  
men	
  under	
  ørkenens	
  hete	
  sol	
  og	
  
den	
  arkPske	
  kulde	
  er	
  de	
  mer	
  like	
  
enn	
  man	
  kan	
  foresPlle	
  seg
THE	
  NOMAD	
  TRAIL

Driftsinntekter
Driftsinntekter	
  fra	
  dep.
Tilskudd	
  fra	
  eierne
Annen	
  inntekt	
  	
  	
  	
  	
  
Leieinntekter	
  bygg

Not Regnskap	
  2010
er
1
2

Sum	
  driftsinntekter

Regnskap	
  2009

0
2563500
823
48000

1289000
1195286
1141
32000

2612323

2517427

Driftskostnader

”Kvinnekamp”	
  er	
  fortellingen	
  
om	
  den	
  poliPsk	
  bevisste	
  jenta	
  
fra	
  et	
  lite,	
  nordnorsk	
  småbruk	
  
som	
  smadret	
  mannsbasPonen	
  
på	
  Youngstorget	
  
KVINNEKAMP

Målet	
  er	
  å	
  skape	
  en	
  interakPv	
  
online	
  installasjon	
  -‐	
  hvor	
  vi	
  
møter	
  mennesker	
  fra	
  hele	
  
verden	
  som	
  utrykker	
  tanker	
  om	
  
sentrale	
  menneskelige	
  verdier
THE	
  GLOBAL	
  PEOPLE	
  PROJECT

Tjenesteyting/administrasjon
Lønn	
  sosiale	
  utgifter	
  
Konsulentbistand/innleid	
  hjelp
Arbeidsgiveravgift
Pensjonsutgifter
Refusjon	
  sykepenger/div.	
  lønn
Reiseutgifter	
  ansatte
Rekrutteringskostnader
Opplæring	
  ansatte
Styret
Honorar
Representasjon-‐møter	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Reiseutgifter	
  
Drift
Kontorutgifter	
  
Porto
Telefon	
  	
  
Internett,	
  web
Kunngjøringer/markedsføringer	
  	
  	
  	
  	
  
Tidskrifter/kontingenter	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Husleie/strøm	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Brendsel/lys/renhold	
  	
  	
  
Kommunale	
  avgifter
Vedlikehold	
  	
  	
  
Forsikringer
Faste	
  serviceavtaler/IT	
  konsulentbistand
Regnskap
Revisjon
Arbeidsmiljøtiltak
Filmreg
Diverse
Velferdsmidler	
  ansatte
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3

946270
369779
30305
3	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  165477
-‐376992
171187
0
0

886667
127225
28899
97059
-‐24120
224291
0
0

8 86000
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  15451
126579

140810
41389
126220

33622
6630
55920
167411
25269
25082
60000
51636
17344
10338
23228
44402
76188
35000
872
27125
4446
3777

28753
4260
70166
89391
57306
35258
70950
36007
16386
15436
27593
43228
72953
24750
1632
45000
10828
2629

Utgifter	
  distribusjon
Frakt/porto
Bittelitt/FINN
Aktiviteter	
  TIFF
Tromsøpalmen/samisk
Diverse	
  (Kort	
  og	
  godt	
  fra	
  Nord)
Inventar/utstyr
Kontorinventar
Kontorteknisk	
  utstyr
Film/videoteknisk	
  utstyr
Inventar/utstyr/avskrivninger	
  	
  	
  
Avskrivninger	
  bygg

Regnskap	
  2010
0
20250
73084
0
6946

0
19597
0
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0
	
  
43000

Regnskap	
  2009
0
0
76346
21050
850

0
41167
0
0
43000

Utgifter	
  ved	
  utleie
Frakt
Vedlikehold
Tekniske	
  forbruksvarer

0
0
0

0
0
0

Kompetanseheving	
  (utøvere)
Kurs/seminarer
Stipend
Utgifter	
  Prosjektarbeid/Produksjonstøtte
Sum	
  driftsutgifter

0
0
0
2365223

0
0
0
2465759

Driftsresultat

247100

51668

FINANSPOSTER
Renteinntekter
Rentekostnader
Sum	
  #inansposter

7928
23136
-‐15208

5899
31995
-‐26096

Årsresultat

231892

25572

OVERFØRINGER
Overført	
  annen	
  Egenkapital
Sum	
  overføring

231892
231892

25572
25572

Gjennom	
  thrillersjangerens	
  
fortellergrep	
  presenteres	
  den	
  te<e	
  
og	
  drivende	
  historien	
  om	
  det	
  alle	
  kan	
  
kjenne	
  seg	
  igjen	
  i	
  –	
  nemlig	
  
Pdsklemmen.
HJEMKOMSTEN

En	
  nordnorsk	
  versjon	
  av	
  Orfeus	
  -‐	
  
	
  en	
  dukkeanimasjonsﬁlm	
  basert	
  på	
  
den	
  greske	
  myten	
  om	
  ”Orfeus	
  og	
  
Eurydike”,	
  men	
  med	
  en	
  egen	
  vri.	
  
ORFEUS

Zakariassen	
  må	
  dø	
  er	
  en	
  ﬁlm	
  
om	
  menneskets	
  manglende	
  
evne	
  Pl	
  å	
  se	
  seg	
  selv.
ZAKARIASSEN	
  MÅ	
  DØ

ZAKARIASSEN MÅ DØ
Magne Pettersen/Mirmar Film
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11 Balanse pr. 31.12
Eiendeler

Noter

Forr.bygg Øvergt.1 01.01.10
- Avskrivninger 2010
Vi følger to utrydningstruede
kvinneforeninger på to ulike
steder i landet, og ser hvordan de
trass gikt og høy alder, kjemper
for å fortsette med
dugnadsarbeidet.
VI SOM STRIKKET LANDET

Gzim	
  er	
  fortellingen	
  om	
  en	
  
liten	
  gu<	
  som	
  vokste	
  opp	
  Pl	
  
en	
  ung	
  man	
  på	
  ﬂukt	
  fra	
  hat,	
  
krig	
  og	
  immigrasjonspoliPkk.	
  
GZIM	
  REWIND

Inventar/utstyr 01.01.10
+ Tilgang driftsm. 2010
- Avskrivninger 2010
Kundefordringer/andre fordringer
Forskudd lønn/reiser
Sparebanken Nord-Norge (drift)
Sparebanken Nord-Norge(produksjon)
Sparebanken Nord-Norge (produksjon/fond)
Sparebanken Nord-Norge (visa)
Sparebanken Nord-Norge 11.00044
(skattetrekk)

2010

2009

731000

774000

0
0
0
720755
3182997
5168409
32249

0
22668
0
94063
1202804
6122437
21928

72735

84834

9908145

8322734

100000
908495
291221
613058
60694
63871
157800

100000
676603
403183
76135
79920
82754
105200

698903
8066836 7713006

6798939

9908145

8322734

6

774000
43000

4

0
0
0

Sum eiendeler
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital
Annen Egenkapital
Pantelån Spb. Nord-Norge
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Skattetrekk
Skyldig feriepenger/etterlønn
Produksjonstilskott overført fra 2009
Produksjonstilskott mottatt fra dep. 2010
PUK tilskott/annen inntekt mottatt fra andre
2010
PUK bevilgninger (utbet.)

7
9
5

Sum egenkapital og gjeld

6798939
8282000

________________________
Regnskapsfører

______________________
Revisor

________________
Styreleder
Kjell Are Johansen

______________________
Styremedlem
Britt Kramvig

_____________________
Styremedlem
John Arne Andersen

!

________________
Styremedlem
Åsa Simma

_______________
Styremedlem
Guri Saniola Bjerk
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_____________
Styremedlem
Mona Steffensen

12 Noter til regnskapet 2010
1

2

Tilskott fra eierne
Nordland fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Nordkapp kommune
Til sammen

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1110000
769000
428100
256400
2563500

Annen inntekt
Inntekter distribusjon/salg utstyr
Prosjektinntekter
Leieinnt. bygg

kr.
kr.
kr.

823
0
48000

Surﬁng	
  i	
  arkPske	
  strøk	
  er	
  noe	
  
helt	
  spesielt,	
  og	
  de	
  vil	
  strekke	
  det	
  
Pl	
  det	
  mest	
  ekstreme.	
  Fokuset	
  vil	
  
ligge	
  på	
  prosjektets	
  historie,	
  med	
  
hardt	
  vær,	
  fantasPsk	
  natur	
  og	
  
iskaldt	
  vann
ARKTISK	
  SURFESTIL	
  

3

Lønn
Utbetalt lønn direktør i 2010 :
kr
529009
Gjennomsnttlig antall ansatte 2 personer
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har tegnet
For selskapets ansatte. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. Premien kostnadsføres
løpende, og det er i 2010 betalt kr 165.477 i premie vedr. tjenestepensjon. Det er 2 personer med i ordningen.
4

Inventar/utstyr/avskrivninger
Nyanskaffet utstyr har en levetid på 3 - 5 år for NNFS`s vedkommende, og er avskrevet med kr65000

5

6

7

Driftsmidler/Inventar/utstyr
Anskaffelseskost
Akk. Avskrivninger
Bokført verdi 1.01.10
Tilgang i året 10
Sum

kr
kr
kr
kr
kr

195050
195050
0
0
0

Årets avskrivninger
Bokført verdi 31.12.10

kr
kr

0
0

Annen kortsiktig gjeld
Påløpne renter
Påløpne honorarer/Forsk.bet.inntekter
Påløpne kurs/stipend
Skyldig arbeidsgiveravgift / kontigent

kr
kr
kr
kr

1600
20000
0
39094

Til sammen

kr

60694

Forretningsbygg/avskrivninger
Forretningsbygg avskrives i takt med nedbetaling (avdrag)
På lånet. Levetid er på 25 år.
Foretningsbygg
Anskaffelseskost
Akk. Avskrivninger
Bokført verdi 01.01.10
Årets avskrivninger
Bokført verdi 31.12.10

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1202643
428643
774000
43000
731000

Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Aksjekapitalen pr. 31.12.2010 består av følgende: Antall aksjer Pålydende
4
25000
Eierstruktur
De største aksjonærene pr. 31.12.2010 var:
Aksjer
Nordkapp kommune
1
Finnmark fylkeskommune
1
Troms fylkeskommune
1
Nordland fylkeskommune
1

Balanseført
100000

Eierandel
25%
25%
25%
25%

8

Det er utbetalt kr. 35000 inkl.mva i revisjonshonorar og kr. 86 000 i honorar til styret for 2010.

9

Pantestillelser
2009
2008
Av selskapets bokførte gjeld
7546.131
4603.970
Er sikret ved pant
403.183
506.923
Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjeld er :
Forretningsbygg
774.000
817.000

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12 i år kroner 0
og pr 31.12 i fjor kroner 0
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  I	
  1944	
  ble	
  hun	
  drevet	
  på	
  ﬂukt	
  av	
  
tyskerne	
  fra	
  si<	
  hjem	
  i	
  Finnmark	
  
med	
  3	
  små	
  barn.	
  I	
  tre	
  uker	
  ﬂyktet	
  
de	
  i	
  en	
  liten	
  sjark	
  på	
  åpent	
  hav.	
  I	
  
dag	
  preges	
  familien	
  av	
  taushet	
  og	
  
avstand.
FAMILIEBILDET

revisjonsrapport

27

Årsberetning 2010
for
Nordnorsk Filmsenter
Org.nr 959844852
Virksomhetens art og lokalisering
Selskapet driver Nordnorsk filmsenter, et kompetanseselskap for
filmbransjen i Nord-Norge. Selskapet er eiet av de tre nordnorske
fylkeskommunene, samt Nordkapp kommune. Selskapet er lokalisert i
Nordkapp kommune.
Resultat og balanse
Selskapet hadde et driftsoverskudd for 2010 på kr 231.892
Balanse og noter er beskrevet i selskapet årsrapport for 2010
Rettvisende oversikt
Selskapets omsetning består av driftsmidler fra eierne. I tillegg forvalter
selskapet statens produksjonsmidler til filmproduksjon i Nord-Norge.
Selskapet vil fortsette sin drift 2011 og årene framover. Selskapets likviditet
er bra.
Arbeidsmiljø/ytre miljø
Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Det er ikke iverksatt
spesielle tiltak for arbeidsmiljøet. Ansatte i selskapet har ikke vært utsatt for
ulykker eller skader i forbindelse med utførelse av arbeidet.
Det er ikke innmeldt sykefravær som er relatert til virksomhetens oppgaver.
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø
Likestilling
Bedriften har to ansatte som er kvinner. Styret består av 6 medlemmer
hvorav 4 er kvinner.
Andre forhold
Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets
utgang som har betydning for selskapets stilling og resultat.
Honningsvåg 31 mars 2011
Styret i Nordnorsk Filmsenter AS

Kjell-Are Johansen
styreleder
Åsa Simma
styremedlem

Britt Kramvig
styremedlem

Guro Saniola Bjerk
styremedlem

John Arne Andersen
styremedlem

Mona Steffensen
styremedlem
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