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N O R D I S K  F I L M  P O S T  P R O D U C T I O N
www.nordiskfi lm-postproduction.com

“The Cinevator Services was the perfect option for my animation short film because it could gather three very
specific demands: a high quality print, a small number of copies and a tight budget. The response was amazing,
I was really overwhelmed with the fidelity of colors and contrast, specially in a film with such rich textures and
so many details in dark areas. After seeing the final copy and realizing that all the four years work that me and
my crew had put on it were printed there, I was sure that I made the right choice."

Murilo Hauser, director, Brazil:

EN FILMKONSTPUBLIKATION
Ansvarig utgivare: Marit Kapla
Redaktör: Marit Larsdotter
Layout: Helena Bäckhed
E-post: draken@fi lmfestival.org
www.fi lmfestival.org
Tryck: Palmeblads Tryckeri AB
Draken produceras på Appledatorer som 
ställs till förfogande av Trifolium System AB

FESTIVALEN LIDER MOT sitt slut och 
känslorna är blandade. Åsa Bernlo, festiva-
lens vd, vet knappt om hon ens vågar känna 

efter.
– Det är vemodigt så klart, precis som varje år 

när festivalen närmar sig sitt slut. Det har varit så 
roligt. Jag är nästan lite rädd för att slappna av innan 
allt är klart men nu börjar en lättnad infi nna sig.

Marit Kapla, festivalens konstnärliga ledare, 
håller med om att festivalen varit fantastisk.

– Om jag sammanfattar mina känslor för årets 
festival skulle jag säga värme. Jag är jätteglad.

De har båda precis varit med om årets avslut-
ningsceremoni där man bland annat prisat volon-
tärerna.

– Det var en väldigt känslosam ceremoni. Det är 
fantastiskt roligt att kunna visa alla volontärer vår 
uppskattning. Utan dem hade festivalen inte varit 
möjlig. Jag fick riktigt anstränga mig för att inte 
darra på rösten, säger Marit.

Hon och Åsa är båda väldigt nöjda med festiva-
len överlag. Med satsningen på dokumentärer, på 
Turkiet och HBT. Med Studio Draken och det varma 
tältet. Det fi nns några saker på årets festival som de 
särskilt kommer att minnas.

– Jag kommer att ta med mig minnet av hur 
glada och generösa människor varit. En sådan 
fi lmglädje som funnits i år gör mig både rörd och 
berörd, säger Åsa.

– Ett starkt minne för mig är Roy Anderssons tal, 
säger Marit. Han påminde oss alla om hur viktigt 
konstnärens ansvar är. Det är på något sätt kärnan 
i allt vi gör. En viktig och allvarlig påminnelse, 
tycker jag.

Men, den avslutade festivalen för inte bara med 
sig vemod, nostalgi och lättnad. Den ingår i en 
framåtrörelse. 

Nu riktas blickarna mot nästa år.
– Jag är väldigt stolt över våra tre p:n, säger Åsa. 

Publiken, personalen och programmet. Nu börjar 
arbetet med att göra ett minst lika bra evenemang 
nästa år.

Även Marit har börjat fundera på nästa års fes-
tival.

– Än en gång kliar det i fingrarna, säger hon. 
Nu ska vi leta fram fantastiska fi lmer till publiken 
igen.

Om festivalen satt några rekord i år kan Åsa 
Bernlo bara spekulera i.

– Vi har inte sammanställt allt än, men det är 
inte omöjligt att vi slagit förra årets publikrekord!  
Då såldes 6 000 fl er biljetter än 2007 vilket var otro-
ligt bra. I år kan vi faktiskt ha slagit det.

TEXT: ANGELICA DIMAKIS

FOTO: OLA KJELBYE

32:A FILM-
FESTIVALEN:
Omkring 450 fi lmer från 
ett 70-tal länder har 
visats. 
Fem stora fester har 
arrangerats.
I dagarna åtta har 
Studio Draken bjudit 
spännande möten och 
upplevelser.
Håll utkik efter nästa 
festivals startdatum!

Tio dagars intensivt fi lmtittande, fi lmdiskuterande 
och fi lmnjutande är över. 
Och det ryktas om publikrekord.

De blickar framåt

Dagens fråga:  Vad vill du ha mer av i  nästa års festival?

Prisregn på festivalen
Vid den offi ciella avslutningsceremonin 

på Börsen i går blev en hel hoper 
fi lmare pampigt prisade. Det Nord-

iska fi lmpriset på 100 000 kronor 
gick till fi nske Jukka-Pekka Valkea-
pää för The Visitor. Fotografen av 

samma fi lm Tuomo Hutri (som 
Draken skrev om i går) tillde-
lades The Kodak Nordic 
Vision Award för sitt arbete 

med samma fi lm.
Svenska kyrkans fi lmpris på 50 000 

kronor gick till danska The Blessing av 
Heidi Maria Faisst för »dess känsliga 
skildring av en ung kvinnas svårighet 
att utforma sitt eget moderskap samti-
digt som hon har problem med att för-
hålla sig till sin egen mamma«. Även FI-
PRESCI-priset, den internationella 
kritikerjuryns pris, gick till The Blessing.

När The Ingmar Bergman Internatio-
nal Debut Award delades ut för tredje 
gången gick det till mexikanska Parque 
Vía i regi av Enrique Rivero.

Lorens-priset tilldelas en producent 
som har varit med och skapat en platt-
form som tar svensk fi lm till nya höjder. 
Priset består av gratis framkallning av  
producentens nästa långfi lm. Lycklig 
vinnare blev Erik Hemmendorff för De 
ofrivilliga och En enastående studie i 
mänsklig förnedring.

Slutligen – priset till bästa långfi lm, 
Publikens val, gick till Mommy is at the 
Hairdresser´s i regi av Léa Pool.

Plantor upphittade
Personalen på Chalmers låter hälsa på 
www.fi lmfestival.org att de i sin låda för 
upphittade saker har nio stycken hya-
cintplantor.

Tack för tålamodet 
Heder åt all publik som tålmodigt in-
väntade fredagskvällens visning av Det 
regnar alltid i Provence på Draken. In-
formationsdisken laddade med drivor 
av bjudkex för att blidka men det var i 
slutänden bara ett 30-tal som valde att 
lämna tillbaks sin biljett sedan det upp-
dagats att visningen skulle bli en halv-
timme sen. Tack för visat tålamod!

– Mera av tidningen Draken. Den är en 
viktig identitetsgrej för festivalen som för-
svunnit i år. När man går och bär på Draken, 
då är det festival.

– Tid till att se fl er fi lmer. Vi hade premiär på 
Stadsteaterns pjäs Hunger samma dag som fes-
tivalen invigdes, efter intensiva förberedelser. 
Därför har det bara blivit två fi lmer denna gång.

MICHAEL 
ROSENGREN
55 år, regissör/foto-
graf, Göteborg:

EMILIE 
STRANDBERG
32 år, skådespelare, 
Göteborg:

 8
är de miljoner som Patrick 
Casey slängde i sjön i sitt 
försök att göra världens 
bästa fi lm.

16
år är Josh i kanadensiska 
Yves Christian Fourniers de-
butfi lm Everything Is Fine.

6
fi lmer visas på festivalens 
allra sista dag, måndag.

»Guy Maddin 
är så skruvad 
att Lynch blir 
mainstream«
Guldbaggebelönade 
musikern Matti Bye om 
sin nyupptäckta stum-
fi lmshjälte.

Innan 2010 års fes-
tival drar igång har 
runt 40 000 elever 
mellan 6 och 19 
år inom ramen för 
Skolbio fått njuta av 
fi lm på Järntorgets 
sköna stolthet.
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