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VELKOMMEN TIL 
LATERNA MAGICA

Vi ønsker velkommen til den 27. Laterna Magica film-
festival. Hovedmålgruppen for festivalen er barn og 
ungdom, men også voksne er velkommen som publikum. 
Vi er glade for at festivalen Laterna Magica fortsatt 
inspirerer mange unge filmskapere til å levere film til  
vår filmkonkurranse. 

For de unge filmskaperne i Vesterålen, er det Filmfes-
ten som er høydepunktet under festivalen. Her deler 
vi ut priser, og vinnerfilmene og klipp fra alle innsendte 
filmer vises. Det hele vil bli satt sammen i et sceneshow 
regissert av sceneinstruktør Tom-Stian Lenningsvik. 

I år er Film i hundre tema for Laterna Magica, og temaet 
er valgt fordi det er 100 år siden første kinofilm ble 
vist på Sortland. 

Festivalen synes det er viktig å holde kontakt med 
filmskapere fra Vesterålen som har flyttet fra regio-
nen. Derfor har vi invitert Kristian Arntzen Karijord fra 
Øksnes til årets festival. Han har blant annet jobbet 
med to barnefilmer som er vist på kino i høst. Kristian 
vil besøke to skoler for å dele sine erfaringer.

Tidligere år har Film i friluft  vært godt besøkt. Vi håper 
like mange besøker arrangementet når vi i år inviterer 
familier til å tilbringe mer tid i en lyssatt Bjørklundpark, 
der film vil være ett av flere kulturinnslag.   

God fornøyelse!

Vibeke Suhr, 
daglig leder i Kultursamarbeidet
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LATERNA MAGICA 
betyr trollykt og 
er navnet på ei 
lampe som på 

1500-tallet ble 
brukt i Italia for 
å lage levende 

skyggebilder på 
et lerret. 

2018

FILMFESTEN 2018

ÅPNING
Mandag 12. november kl. 18.00 

i forbindelse med filmfesten

Mandag 12. november kl. 18.00 i Møysalen
Gratis

Prisutdeling i tre aldersklasser og spesialpriser. I år har 
vi spesialpriser for beste temafilm Film i hundre og jury-
ens spesialpris. Vi samarbeider med Nordisk ungdoms 
Filmfestival i Tromsø, og gir vinner i klasse III mulighet 
til å delta på workshop under NUFF i 2019.

Elever fra musikklinja og Sortland kulturskole står for 
sceneshowet, men først og fremst blir det vist utdrag 
fra alle filmene som er sendt inn. Vinnerfilmene vises 
i sin helhet. 

Sceneinstruktøren i Vesterålen, Tom-Stian Lenningsvik, 
har regien for sceneshowet. Produsent er Kultursamar-
beidet i Vesterålen.
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«UNG SCENE» – ELEVKONSERT

SAMTALE OG FILMKLIPP

«UNG SCENE» 
KUNSTUTSTILLING
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Åpning tirsdag 13. november 
kl. 17.00. Galleri Ariblå, Kulturfabrikken
Åpningstider: 14.–20. november; følger 

bibliotekets åpningstider. Åpent for alle
Gratis

Sortland kulturskoles kunstelever stiller ut arbeider 
de har jobbet med i undervisningen. Kunstlærer er 
Tina Aslaksen.

Tirsdag 13. november kl. 18.00
Store studio, Kulturfabrikken

Gratis

Sortland kulturskoles elever presenterer stort 
og smått som de har jobbet med i undervisningen.

Tirsdag 13. november for Medielinja,  
Stokmarknes

Onsdag 14. november, Myre skole

Det har blitt en tradisjon at Laterna Magica inviterer 
filmskapere fra Vesterålen som arbeider profesjonelt 
med film til festivalen.

I år er vi så heldige å få Kristian Arntzen Karijord hjem 
til Vesterålen for å fortelle om filmprosjekter han har 
jobbet med. De siste 2 årene har Kristian Karijord vært 
involvert i flere store norske filmproduksjoner som: 
• Askeladden – I Dovregubbens hall
• Elias og Storegaps Hemmelighet
• Ekspedisjon Knerten
• Månelyst i Flåklypa
• Kutoppen

«UNGDOMSFABRIKKEN»
FILMKVELD

BASERT PÅ EN SANN HISTORIE

Onsdag 14. november kl. 17.00
Hermetikken, Kulturfabrikken

Ungdomsfabrikken inviterer til filmkveld, med smake-
biter fra årets Laterna Magica festival i Hermetikken. 
Filmer fra lokale ungdommer. Gratis popcorn og topp 
stemning!

Onsdag 14. november kl. 19.00
Nordnorskavdeling, Kulturfabrikken

Kr 100,- Gratis for skoleelever og barn/ 
ungdom under 18 år.

Arrangør: Sortland museum
 
Gjennom hele filmhistorien har det blitt laget film 
basert på historiske hendelser. Også på Sortland 
lages det slike filmer, med kortfilmen «Stille» som det 
ferskeste eksemplet.

• Kaptein Sabeltann og den magiske diamant

Kristian vil vise klipp og gi dere et lite innblikk 
i de visuelle effektene og animasjonen som 
blir laget på slike filmer.

Om Kristian: 
Kristian Arntzen Karijord (f. 1991) er fra Gisløy i Øksnes. 
Han utviklet tidlig en interesse for fotografi, som førte 
han til Medielinja på Hadsel VGS. Hvor han og noen 
medelever blant annet vant en pris på Laterna Magica 
i 2009. Han har en internasjonal bachelorgrad i 3D og 
VFX fra New Zealand, hvor han spesialiserte seg til å 
jobbe med visuelle effekter i film. Etter studiene har han 
blant annet jobbet for NRK, Clockwork, Varg Studios og 
befinner seg nå hos Qvisten Animation i Oslo.
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Men hvor historisk korrekte er slike filmer, 
og er det i det hele tatt mulig å overføre 
virkeligheten til filmlerretet?
 

Sortland Museum inviterer til paneldiskusjon om fil-
mens forhold til historien, og spør:
Hva skjer når virkelige personer og faktiske hendelser 
blir film?
 
Deltakere:
Hermann Henriksen, regissør av «Stille».

Mattis Mathisen, leder Sortland Historielag.

Espen Mowinckel Pettersson, nyhetsredaktør 
og filmanmelder Vol.

Marianne Hansen, museumskonsulent Museum 
Nord.

Diskusjonen ledes av Ane Høyem, enhetsleder 
Sortland Museum.

FILM I FRILUFT 

Torsdag 15. november 
kl. 17.30-19.30. Bjørklundparken

I samarbeid med, Kulturfabrikken, Vesterålen frilufts-
råd og Bjørklundparkens venner arrangerer vi film i 
friluft i Bjørklundparken. Oppmøte i Bjørklundparken, 
litt sør for Sortland sentrum. Mulighet for parkering 
ved Blåbyhallen. 

I år inviterer vi familier til å tilbringe lengre tid i Bjør-
klundparken. Ta gjerne med matpakke/bålmat og kos 
deg et par timer ute. Sammen med barn i barnehage, 
vil vi lyssette Bjørklundparken denne ettermiddagen. 
Det vil bli et par kulturinnslag, og mulighet til å rusle 
rundt for å se nærmere på lysinstallasjonene. Siste 
kulturinnslag for ettermiddagen, vil være den tradi-
sjonelle film i friluft: Snømannen ca. kl. 18.45. Det vil 
være bål ute og inne i lavvoen, og det blir servert varm 
saft til ungene.     

Kle deg godt og ta med sitteunderlag og kveldsmaten. 
Ved dårlig vær vil arrangementet bli avlyst. Følg med 
på Facebook/Laternafilm

Om filmen: Snømannen er en animasjonsfilm som 
er basert på Raymond Briggs bok med samme navn. 
Den handler om den lille gutten James som lager en 
snømann utenfor huset sitt. Når han skal legge seg for 
kvelden er han så oppspilt at han har vanskelig for å 
sove, og sniker seg ut for å se hvordan snømannen har 
det. Og tenk, - den har blitt levende! Dette er starten 
på et spennende eventyr sammen.

Arrangementet er for barn i følge med voksne. 



9

Grinchen
Tirsdag 13. november kl. 18.00

Det er aldri for tidlig å grue seg til julen! Skaperne av 
Grusomme meg, Minions og Kjæledyrenes hemmelige 
liv er tilbake med en ny, herlig animasjonsfilm. Den 
gretne Grinchen hater alt som har med julen å gjøre og 
vil helst bare være alene. Det topper seg når innbyg-
gerne i byen går i gang med å arrangere den største 
julefeiringen noensinne. Grinchen legger en slu plan om 
å stjele julen. Men de blir kanskje han selv som lærer 
seg noe viktig om den sanne juleånden.

The Girl in the Spiders Web
Tirsdag 13. november kl. 20.00

Fortiden glemmer aldri. Lisbeth Salander er tilbake på 
kinolerretet i en ny, spennende thriller.

Den unge datahackeren Lisbeth Salander og journa-
listen Mikael Blomkvist vikles inn i et nett av spioner, 
cyberkriminelle og korrupte statsmenn.

Norgespremiere: 
Fabeldyr: Grindelwalds forbrytelser

Onsdag 14. november kl. 19.00
Fredag 16. november kl. 19.00
Søndag 18. november kl 20.00

Den mektige trollmannen Gellert Grindelwald er blitt 
tatt til fange av MACUSA (Magical Congress of the 
United States of America), ved hjelp av Salamander 
Fisle. Men Grindelwald klarer å unnslippe og setter 
seg et mål om å lage en hær med kun fullblods, for å 

FILMPROGRAM SORTLAND 
KINO 12.–18. NOVEMBER

FOREDRAG: VR 
(VIRTUAL REALITY)

VR-VERKSTED 
(VIRTUAL REALITY)

www.arthaus.no  www.arthaus.no  
NORSKE STEMMER!
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Fredag 16. november kl. 17.30–18.30
Hermetikken, Kulturfabrikken

Gratis
 
Laterna Magica og Ungdomsfabrikken har invitert 
Bjørn Giswold fra Tvibits Kreativ teknologi-avdeling 
til og holde et foredrag om VR. Han vil presentere VR-
teknologien og hvordan Filmveksthuset Tvibit jobber 
med VR og spill.

Kort om Filmveksthuset Tvibit: Filmveksthuset 
Tvitbi er et regionalt senter (Nord-Norge) for ungdoms-
film. De har filmgrupper, gjennomfører workshops, 
har utlån av filmutstyr og støtter filmprosjekter. De 
fungerer som ressurs- og støttespiller for filmskapere 
og helt eller delvis uavhengige institusjoner i lands-
delen. Deres primære nedslagsfelt er film-, foto- og 
spill-interesserte i alderen 15 til 30 år.
 

 
Lørdag 17. november kl. 10.00–15.00

Medielinja, Stokmarknes
Gratis, lunsj inkludert

 
Opplev en fascinerende ny måte å produsere medieinn-
hold i VR! Bjørn Giswold fra Tvibits Kreativ teknologi-
avdeling vil lede et VR-verksted med bruk av Mind-
show. Mindshow er et spennende nytt program for å 
produsere animasjoner ved og selv være karakterene!

Verkstedet passer for aldergruppa 10–16 år. Maks 
antall deltakere er 15.

Påmelding: https://rkkv.no/kursportal
(du må lete opp VR-verksted på lista)
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UTFORMING AV 
FORSIDE-ILLUSTRASJON

SKOLE- OG BARNEHAGE-
FORESTILLINGER
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Månelyst i Flåklypa 
1.–3. klasse: tirsdag 13. nov. kl. 10.00

Barnehagene: torsdag 15. nov. kl. 10.00
Filmlengde: 1 time og 20 minutter

Tillatt for alle

Hotell i Transylvania 3
4.–7. klasse: onsdag 14. nov. kl. 10.00

Filmlengde: 1 time og 37 minutter
6 års sensur

Mirakel  
8. klasse Sortland ungdomsskole og 

ungdomstrinnet Holmstad skole  
torsdag 15. november kl. 12.00

Filmlengde: 1 time og 53 minutter
Tillatt for alle

BLACKkKLANSMAN  
Sortland videregående skole

Tirsdag 13. november kl. 12.00
Filmlengde: 2 timer og 15 minutter

12 års sensur

herske over alle ikke-magiske vesener. I et 
forsøk på å ødelegge Grindelwalds planer, 
etterlater Albus Humlesnurr sin tidligere 
student Salamander Fisle, som er villig til 
å hjelpe, uvitende om de farene som ligger 

i vente. Kjærlighet og lojalitet testes, selv blant de 
sanneste venner og familie, i en stadig mer splittet 
trollmannsverden.

Nabospionen
Fredag 16. november kl. 17.00

Søndag 18. november kl. 18.00

Agathe Christine er 10 år gammel og kalles AC blant 
venner og familier. Hun ser på seg selv som privatde-
tektiv og bryr seg slettes ikke at alle synes hun er sær 
og nerdete. Det passer godt i hennes profil som den 
ensomme detektiv. AC får et oppdrag fra en lokal kjøp-
mann, det stjeles i hans butikk. Men så møter hun sin 
nye nabo, den jevnaldrende Vincent. Det er noe mystisk 
med ham. AC kjenner et sug i magen og tar det som en 
advarsel. Så hun legger sitt oppdrag til side og setter 
alle krefter inn på en total overvåkning av naboen.

I samarbeid med Hadsel videregående skole, Stok-
marknes, har vi en plakatkonkurranse for 1. klassen 
på medielinja, der elevene får komme med forslag til 
utforming av årets Laterna Magica plakat. Mats Foss-
heim ble kåret til vinner av årets plakatkonkurranse. Vi 
har også valgt å bruke hans illustrasjon på forsiden av 
programmet, og på vinnerdiplomet i filmkonkurransen.



PROGRAM FOR LATERNA MAGICA 2018
Mandag 12. november
Kl. 18.00 Åpning av Laterna Magica
Kl. 18.00 Filmfest i Møysalen
 Film av ungdom – premiering – sceneshow 
  
Tirsdag 13. november
Kl. 10.00 Skolefilm 1.-3. klasse: Månelyst i Flåklypa
Kl. 12.00 Skolefilm vgs: BlackkKlansman
Dagtid Samtale og filmklipp med Kristian A. Karijord for Medielinja, Stokmarknes
Kl. 17.00 Ung scene - Utstillingsåpning
Kl. 18.00 Ung scene – Elevkonsert
Kl. 18.00 Kino: Grinchen
Kl. 20.00 Kino: The Girl in the Spiders Web

Onsdag 14. november
Kl. 10.00 Skolefilm 4.-7.klasse: Hotell i Transylvania 3
Dagtid Samtale og filmklipp med Kristian A. Karijord for Myre skole
Kl. 17.00 Ungdomsfabrikken: Filmkveld
Kl. 19.00 Basert på en sann historie
Kl. 19.00 Kino: Fabeldyr: Grindelwalds forbrytelser

Torsdag 15. november
Kl. 10.00 Barnehagefilm: Månelyst i Flåklypa
Kl. 12.00 Skolefilm ungdomskolen: Mirakel
Kl. 17.30 Film i friluft i Bjørklundparken 

Fredag 16. november
Kl. 17.00 Kino: Nabospionen
Kl. 17.30 Ungdomsfabrikken: Foredrag om VR
Kl. 19.00 Kino: Fabeldyr: Grindelwalds forbrytelser

Lørdag 17. november
Kl. 10.00 VR-verksted på medielinja

Søndag 18. november
Kl. 18.00 Kino: Nabospionen
Kl. 20.00 Kino: Fabeldyr: Grindelwalds forbrytelser

Utstilling:
Kunstutstilling i Galleri Ariblå, Kulturfabrikken

Arrangører: 
Kultursamarbeidet 

i Vesterålen og 
Kulturfabrikken 

Sortland KF, 
Hadsel videregående 
skole – Stokmarknes, 

Vesterålen friluftsråd, 
Bjørklundparkens 
venner, Sortland 
museum, Scene-

instruktøren.

www.laternafilm.nowww.laternafilm.no

Utforming av forside-illustrasjon: Mats Fossheim. 
Layout: Reklamebyrået mål og mening.
Miljømerket trykksak fra K. Nordahls Trykkeri, Sortland, t: 76 11 09 80 


