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Velkommen til Laterna Magica 2021
”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.”

Hva skjer:
Åpningsarrangement:
Filmfest med prisutdeling og sceneshow i
Møysalen mandag 15. november kl 18.00.

Filmvisninger:
Ved Bøhallen kino, Hurtigrutens hus og Kulturfabrikken i
samarbeid med Vesterålen Filmklubb.

Film i friluft:
I Bjørklundparken lørdag 20. november kl 17.00

Åpning av kunstutstilling med kulturskoleelever:
I Galleri Ariblå, tirsdag
23. november kl 17.00

Se programmet på neste side
eller scan QR-koden til
vår hjemmeside.
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Vi ønsker velkommen til den 30. Laterna Magica filmfestival. 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 Filmfesten som er største
høydepunktet under festivalen. Her
deler vi ut priser til vinnerne i hver
klasse. Vinnerfilmene og klipp fra alle
innsendte filmer vises. Det hele vil bli
satt sammen i et sceneshow regissert
av vår sceneinstruktør Iso Porovic hvor
ungdommer deltar både på og bak
scenen.
I år markerer vi 30 år med regional
filmsatsing i Vesterålen. Siden den
mer analoge starten i 1991 har det
skjedd en revolusjon innenfor film
og mediefaget. Laterna Magica har
vært med på hele utviklingen og har
gjennomgått stor forandring i forhold
til hvordan vi tenker og jobber med
audiovisuelle utrykk. Vi ønsker å utvide
vårt nedslagsfelt til å både omhandle
filmfaget og mediefaget. De fleste
ungdommer er allerede aktive kortfilmskapere på flere digitale sosiale
plattformer, det rommet skal vi også
delta i fremover.
Vi feirer 30 år med mer film. Vi
øker mengden filmvisninger denne
uka. I samarbeid med flere kinoer i

Vesterålen. Vesterålen filmklubb har
kuratert vårt filmprogram sammen
med kinoene. Vi har et tett samarbeid
med utdanningstilbudet IKT Hadsel,
Deadline Media og Vesterålen filmklubb
i arbeidet med å forme Laterna Magicas
film og medietilbud. På den måten skal vi
kunne satse på film fra vugge til profesjon.
Siste oppfordring, legg av tid denne
uka, og se masse film sammen med
oss. Vi åpner opp verden og folk
gjennom lerretet.

God fornøyelse!

Anette Tunheim Jakobsen,
Leder Vesterålen Kultursamarbeid
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PROGRAM

PROGRAM

Laterna Magica 2021
Mandag 15. november

Fredag 19. november

Kl 18.00
Kl 18.00

Kl 12.00
Kl 14.00
Kl 17.00		
Kl 19.00
Kl 19.45
Kl 20.00
			

Åpning av Laterna Magica
Filmfest i Møysalen | Kulturfabrikken Sortland

				 Film av ungdom – premiering – sceneshow

		

Tirsdag 16. november
Kl 10.00 FILM : Barnekortfilmer med Russiske perler
				Møysalen, Kulturfabrikken Sortland

FILM : Telegrafisten | Hurtigrutens hus, Stokmarknes
FILM : Telegrafisten | Lanterna, Kulturfabrikken Sortland
FILM : Tre nøtter til Askepott | Lanterna Kulturfabrikken Sortland
FILM : Rettferdighetens ryttere | Hurtigrutens hus, Stokmarknes
FILM : Venom: Let there be Carnage | Lanterna, Kulturfabrikken Sortland
FILM : Dinner in America | Bøhallen kino, Bø I Vesterålen

Kl 11.30 		 FILM : Lunana, A yak in the classroom | Møysalen, Kulturfabrikken Sortland
Kl 15.00 Lag din egen t-skjorte | Sortland Bibliotek (for ungdom)
Kl 19.00 FILM : Samiske kortfilmer- presenteres i samarbeid med Vesterålen- 		
				og omegn sameforening | Lanterna, Kulturfabrikken Sortland

Lørdag 20. november

Onsdag 17. november

Søndag 21. november

Kl 09.30
Kl 12.30		
Kl 13.00
Kl 18.00
Kl 17.30		
Kl 19.00
Kl 20.00

Kl 12.00 FILM : Det levende slottet | Skagen Kino, Bøhallen
Kl 17.00		 FILM : Tre nøtter til Askepott | Lanterna, Kulturfabrikken Sortland
Kl 19.15		 FILM : Venom: Let there be Carnage | Lanterna, Kulturfabrikken Sortland

FILM : Sangen fra Havet | Møysalen, Kulturfabrikken Sortland (for barn)
FILM: Dinner in America | Møysalen, Kulturfabrikken Sortland (for ungdom)

Lag din egen t-skjorte | Sortland biblioteket (for ungdom)
Filmkveld ved Ungdomsfabrikken | Teket, Kulturfabrikken Sortland
Animasjonsfilm: Det levende slottet | Lanterna, Kulturfabrikken Sortland
FILM : Dinner in America | Hurtigrutens hus, Stokmarknes
FILM : Flukt | Lanterna, Kulturfabrikken Sortland

Kl 11.00		 Lag din egen t-skjorte | Biblioteket (for barn)
Kl 14.00 FILM : Kamel m/regissør | Lanterna, Kulturfabrikken Sortland
Kl 17.00 FILM i friluft | Bjørklundparken, Sortland

Tirsdag 23. november

Kl 17.00		 Ung Scene - Utstillingsåpning | Ariblå, Kulturfabrikken Sortland		
Kl 18.00 Ung Scene - Elevkonsert | Kulturfabrikken Sortland

Torsdag 18. november

Utstilling:

Kl 12.00
Kl 15.00
Kl 18.00

Kunstutstilling med kulturskolen | Galleri Ariblå, Kulturfabrikken
I perioden 23.11.-21.12.21

FILM : Om hester og menn | Lanterna, Kulturfabrikken Sortland

Lag din egen t-skjorte | Biblioteket (for barn)
FILM : Trøffeljegerne fra Piemonte (FØRPREMIERE)

				Lanterna, Kulturfabrikken Sortland

Kl 20.15

Side 4

FILM : Rettferdighetens ryttere | Lanterna, Kulturfabrikken Sortland
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L AT E R N A M A G I C A

ÅPNING v/ Caroline Meier- Egga Utvikling
Vi har fått Nord-Norges beste gledesspreder til å åpne filmfesten.
Caroline heier på Vesterålen, på folk, på ungdom, på gode historier
og er generelt gøy å følge både in person og gjennom ulike kanaler
på SoMe! Mottoet er: LEVVA LIVET! Så da skal vi gjøre akkurat dette,
bare på rød løper for anledningen.

L AT E R N A M A G I C A

Elever fra musikklinja, elever fra Sortland ungdomsskole, elever fra Sortland
kulturskole samt elever fra Øksnes kulturskole står for sceneshowet, men først
og fremst blir det vist utdrag fra alle filmene som er sendt inn. Vinnerfilmene vises
i sin helhet.
Det er ungdomsbandet Posing Woods som står for musikkinnslagene på
filmfesten. De er elever ved Sortland ungdomsskole og noen av dem går på
Sortland kulturskole. I tillegg har musikklinja ett musikkinnslag på filmfesten.
Regien for sceneshowet er ved Sceneinstruktøren i Vesterålen: Iso Porovic.
Kolbjørn Hoseth Larssen har ansvaret for den audiovisuelle produksjonen.
Produsent er Kultursamarbeidet i Vesterålen.

Lag din egen t-skjorte!
Tirsdag 16. 11. kl. 15 - 19 (for ungdom)
Onsdag 17.11. kl. 13 - 20 (for ungdom)
Torsdag 18.11. kl. 15 - 19 (for barn)
Lørdag 20.11. kl. 11 - 15 (for ungdom)
Biblioteket, Kulturfabrikken | Gratis
Lyst til å lage din egen t-skjorte?

FILMFESTEN 2021

Mandag 15. november kl. 18.00 | Møysalen, Kulturfabrikken | Gratis

Har du en t-skjorte eller tøyveske som
trenger litt pynt? Kom innom biblioteket
og slipp kreativiteten løs. Med vinylkutter kan du lage bokstaver og bilder
som kan strykes på tøy.

Prisutdeling i tre aldersklasser samt utdeling av Juryens spesialpris
Juryen for filmkonkurransen i år består av Tord T. Olsen (juryleder), Pelone Wahl
og Margareta Orkan.
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Hva med å lage et sitat fra favorittfilmen din, eller et symbol fra et spill

du liker å spille? Vi hjelper deg å finne
riktig farge, skrift og motiv slik at du kan
lage noe ordentlig kult!
Ta med en blank t-skjorte/tøyveske til å
stryke vinylmerket på, eller få med deg
kunstverket hjem til senere bruk. Det er
gratis å delta. Ingen påmelding.
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Årets filmprogram presenteres i tre ulike tematiske
programbolker. Legg merke til hvor visningene går siden
vi har tre ulike visningssteder.

NORTHERN ESCAPE

Kamel

NORTHERN ESCAPE
Samiske kortfilmer | Lanterna, Kulturfabrikken Sortland
Giitu | Tirsdag 16. nov kl 19.00
En kvinne returnerer hjem til sin far og
barndomshjemmet i en liten samisk
bygd som hun flyttet fra for tjue år
siden. Hensikten med besøket er å
overlevere beskjeden om at hennes
mor har gått bort. Men hun forstår
raskt at kommunikasjonen mellom
henne og faren blir vanskelig. I et kammerspill med vakker norsk natur som
rammeverk, ser vi Nils Utsi i en av sine
siste roller i denne stillferdige kortfilmen.

Språk: Norsk
Produksjonsår: 2017, Norge
Varighet: 18 minutter
Sjanger: Kortfilm, Drama
Regi: Olve Aslaksen

Ealát | Tirsdag 16. nov kl 19.00
”Så lenge reinen eksisterer her, gjør
vi også det.” Gjennom filmskaper Elle
Márjá Eiras øyne følger vi hennes familie
gjennom flere årstider med reinflokken
deres. Ealát er en historie om å leve og
overleve for en samisk familie og deres
dyrehold gjennom en merkelig tid.
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Språk: Samisk (norsk tekst)
Produksjonsår: 2021, Norge
Varighet: 32 minutter
Sjanger: Kortfilm, Dokumentar
Regi: Elle Márjá Eira

med besøk av filmskaper
Karl Emil Rikardsen
Lørdag 20. november kl 14.00
Lanterna, Kulturfabrikken Sortland

Den sanne historien om verdens
nordligste kameler.
På en stor øy lengst nord i Norge
bor Torarin (9) og søsteren Svalin (12).
De har flyttet fra byen sammen med
foreldrene sine, og ønsker å leve tett på
naturen, havet og dyrene. Da søsknene
ønsker seg en hest, kjøper foreldrene
to baktriske kameler i stedet. Familien
oppdager snart at kameltrening ikke
er for amatører. Derfor bestemmer
de seg for å dra til Mongolia for å finne
en ekte kameltrener. Og etter mange
fantastiske opplevelser og møter med
folk og dyr, finner de en kandidat dypt
inne i den store Gobiørkenen. Men de
er ikke helt forberedt på mongolske
treningsmetoder. Vil han klare å få
skikk på Bor og Bestla?
(Omtale: Tour de Force)

Språk: Norsk med norsk tekst
Aldersgrense: Tillatt for alle
Produksjonsår: 2019, Norge
Varighet: 75 minutter
Sjanger: Familiefilm, Dokumentar
Regi: Karl Emil Rikardsen
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NORTHERN ESCAPE

NORTHERN ESCAPE

Telegrafisten | Fredag 19. november

Om hester og menn

Kl 12.00 | Hurtigrutens hus, Stokmarknes kino
Kl 14.00 | Lanterna, Kulturfabrikken Sortland

Torsdag 18. november kl 12.00
Laterna, Kulturfabrikken Sortland

Rundt året 1900 er telegrafist Rolandsen
er en sjarmerende og driftig ungkar med
oppfinnerhjerte som flørter med damene
i det lille fiskeværet mens han drømmer
om finne opp et fiskelim som kan gjøre
ham rik. Hvis han blir rik ser han muligheten til å gifte seg med datteren til
stedets nessekonge, nemlig selveste
Mack. Men Mack har andre planer for
sin vakre datter og er lite interessert i
frifanten og oppfinneren Rolandsen
sine fantasier og svermerier.
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Telegrafisten er en flott spillefilm
laget i 1993 basert på Knut Hamsun sin
berømte roman "Sværmere". Utrolige
flotte omgivelser filmet på Kjærringøy
utenfor Bodø, en virkelig fin filmopplevelse med Bjørn Floberg, Marie
Richardson, Jarl Kulle, Ole Ernst og
Kjersti Holmen i gode roller.
Språk: Norsk, Svensk
Aldersgrense: 15 år
Produksjonsår: 1993, Norge, Danmark
Varighet: 102 minutter
Sjanger: Drama, Komedie
Regi: Erik Gustavson

Dette har Norsk Filmklubbforbund å si
om ”Om Hester og Menn”, eller ”Hross í
oss” som den heter i hjemlandet:
”Publikumsfavoritten OM HESTER
OG MENN er en romantisk komedie
som vever sammen en rekke skrøner
om et lite islandsk bygdesamfunn og
de menneskene – og hestene – som
bor der. Menneskene virker minst like
ledet av sine dyriske instinkter som
sine firbeinte venner i denne humoristiske filmen. Man får se uforglemmelige, lidenskapelige scener mellom
hingst og merr, mann og kvinne og ikke
minst noen flasker russisk vodka.”
Prisbelønnet både i Tromsø, Tokyo
og Tallinn, ”Om Hester og Menn” er
merkelig, minneverdig, mørk, og ikke
minst: ”Filmen er ofte hylende morsom
og litt sørgelig nesten på samme tid,
samtidig som den forteller sannferdig om mellommenneskelige – og
mellomhestelige – relasjoner.”, skrev
Filmpolitiet da filmen kom ut, til en
femmer på terningen.

Språk: Islandsk (norsk tekst)
Aldersgrense: 11 år
Produksjonsår: 2013, Island
Varighet: 80 minutter
Sjanger: Drama, Komedie
Regi: Benedikt Erlingsson
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GODBITENE

GODBITENE

Lunana: A Yak in the Classroom | Tirsdag 16. november kl 11.30
Møysalen, Kulturfabrikken Sortland

Dinner in America
Onsdag 17. november kl 12.30 | Møysalen, Kulturfabrikken Sortland
Onsdag 17. november kl 19.00 | Hurtigrutens hus, Stokmarknes kino
Fredag 19. november kl 20.00 | Bøhallen kino

Simon er en rebelsk punkrocker som
gjemmer seg for politiet etter en ildspåsettelse. Akkurat i det politiet skal
til å fange ham, reddes han tilfeldigvis
av Patty, en sjenert ung kvinne som
akkurat har fått sparken fordi hun ikke
er pen nok(!). Patty inviterer Simon på
middag hos sine foreldre, og tilbyr ham
opphold der. Simon virker kanskje
som en arrogant og kynisk tøffing,
men det uventede møtet med Patty
vekker den omsorgsfulle siden i ham.
Med punkrocken som gnist, vekkes
eventyrlysten i den unge duoen, og
de oppdager at de har mer til felles
enn musikken.
Dinner in America er en uvanlig
rom-com, full av rebelsk humor og med
fokus på et snodig par. Med en hyppig
klippestil og et energisk soundtrack
feirer den nittitallets punk, sett gjennom
øynene til en usannsynlig duo. Filmen
ble vist på blant annet Sundance og
Tromsø Internasjonale filmfestival.
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Aldersgrense: 12 år
Språk: Engelsk (norsk tekst)
Produksjonsår: 2020, USA
Varighet: 106 minutter
Sjanger: Komedie, Drama
Regi: Adam Rehmeier

Ygyen er en nyutdannet lærer med en
haug av drømmer – ikke én av dem
involverer undervisning eller klasserom. Som innbitt rockefan planlegger
han å flytte til Australia og bli en kjent
sanger. Men planene blir satt på vent
når han blir sendt for å undervise ved
en av verdens mest avsidesliggende
skoler. Landsbyen Lunana i Himalaya
har bare 56 innbyggere, og ligger ved
en isbre en ukes gange fra nærmeste
vei. Definisjonen på luksus her er saker
som elektrisitet, papir, skolebøker
og tavle. I filmen møtes moderne
sivilisasjon med enkel levestandard og
buddhistisk tankegang. Gjennom sin
reise blir læreren Ygyen selv en elev,
beveget av lokalbefolkningens åndelige styrke i møte med vanskeligheter.

Filmen er både filmet i og satt til
en av verdens mest utilgjengelige
landsbyer i det bhutanske Himalaya.
Alle i landsbyen Lunana bidro til
innspillingen, hvor de har spilt seg selv
i sine egne omgivelser. Dette er en
vakker og sjelden filmopplevelse med
utrolig sjarmerende karakterer. Filmen
er også en hyllest til verdens viktigste
yrke – det å være en lærer.
(Omtale: Film fra sør, TIFF)

Aldersgrense: tillatt for alle
Språk: Orignal (Dzongkha) med
engelsk tekst
Produksjonsår: 2019, Bhutan
Varighet: 110 minutter
Regi: Pawo Choyning Dorji
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GODBITENE

GODBITENE

Rettferdighetens ryttere
Torsdag 18. november kl 20.15 | Lanterna, Kulturfabrikken Sortland
Fredag 19. november kl 19.00 | Hurtigrutens hus, Stokmarknes kino

Trøffeljegerne fra Piemonte
(FØRPREMIERE )

Torsdag 18. november kl 18.00
Lanterna, Kulturfabrikken, Sortland
En humoristisk og uimotståelig sjarmbombe av en film om gamle gubber,
lojale hunder, vin og mat, og om et liv
i harmoni med naturen. Kritikerroste
“Trøffeljegerne fra Piemonte” er en
ekte kjærlighetserklæring til Italia!
Dypt inne i skogen i den italienske
regionen Piemonte vandrer en gruppe
menn i 80-åra på leting etter verdens
dyreste ingrediens. Sammen med sine
lojale, firbente bestevenner jakter de
dag og natt på den hvite Alba-trøffelen
– en jakt som viser seg å være både
farlig og totalt avhengighetsskapende.
”Trøffeljegerne fra Piemonte”,
regissert av Michael Dweck og
Gregory Kershaw, lar fokuset hvile på de
dedikerte trøffeljegerne – de siste av sin
sort – som har nedarvet kunnskapen
gjennom generasjoner, men som er
hemmelighetsfulle når de blir bedt
om å dele hvordan de finner trøflene.
Vi får også oppleve hvordan sleipe
mellommenn tjener skyhøye summer
på å selge trøflene videre til butikker og
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gourmetsultne ganer ettersom tilbudet
stadig blir mindre og etterspørselen
bare øker.
Publikumsfavoritten og vinner
av selveste Auroraprisen fra årets
filmfestival i Tromsø tar de eldre
herremennene og hundene deres på
alvor. På samme tid har dokumentaren
en god porsjon humor, blant annet i
portretteringen av forholdet mellom
eier og trofast hjelper, som får kongelig
oppvartning når det kommer til stell
og mat. Det er bare å lene seg tilbake og
nyte denne lille lekkerbiskenen av en film.
(Omtale: Filmweb.no)
Aldersgrense: Tillatt for alle
Språk: Italiensk med engelsk tekst
Produksjonsår: 2020, USA, Hellas, Italia
Varighet: 86 minutter
Sjanger: Dokumentar
Regi: Michael Dweck, Gregory Kershaw

Markus er en profesjonell og erfaren
soldat som plutselig må dra hjem til
sin datter i Danmark etter hans kone
omkommer i en tragisk togulykke. Vel
hjemme og klar til å takle både sorg
og sin nye rolle som alenefar ringer
det på døren. Utenfor står en mann
som var passasjer på det samme
toget som Markus sin avdøde kone.
Mannen hevder at det definitivt ikke
var en tragisk ulykke, men derimot et
planlagt attentat. Hevn og rettferdighet
blir med ett det viktigste i Markus sitt
liv der sannheten skal frem, koste hva
det koste vil. En kamp mot de skyldige
snur seg fort til en kamp for livet, både
for Markus og alle involverte...

Dette er en forrykende og vellaget
action-film av beste danske sort.
Regissør Anders Thomas Jensen gir
oss her nok en gjennomført og mektig
filmopplevelse, han har tidligere regissert Blinkende Lykter, Adams Epler
og De Grønne Slakterne for å nevne
noen. I rollen som Markus ser vi den
eminente Mads Mikkelsen, men også
de andre gode rollene innehas av flere
kjente danske skuespillere.

Aldersgrense: 15 år
Språk: Dansk med norsk tekst
Regissør: Anders Thomas Jensen
Produksjonsår: 2020, Danmark
Varighet: 116 minutter
Sjanger: Action, Drama, Thriller
Regi: Anders Thomas Jensen
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ANIMASJONSFILM

Barnekortfilmer: Russiske perler
Tirsdag 16. november kl 10.00 | Møysalen, Kulturfabrikken Sortland

Åtte morsomme, poetiske og overraskende kortfilmer til de minste!
Alle filmene er russiskproduserte og bruker ulike animasjonsteknikker.
De er alle håndplukket fra internasjonale filmfestivaler:

Ugla og stjerna

Den gretne bjørnen

En ugle bor oppe i skyene og passer
på stjernene. En dag faller en av
stjernene ned fra himmelen, og rett i
hendene på noen nysgjerrige barn.

En gretten isbjørn bor alene i en igloo.
En dag, får han besøk av fetteren sin,
brunbjørnen. Vil du åpne igloen din for
noen som vil helt andre ting enn deg?

ANIMASJONSFILM

Ikke lett å være musketer!

En gaupe i byen

En musketers jobb er aldri ferdig! Det
er drager å kjempe mot, prinsesser
å redde, og onde hekser som hører
på heavy metal må han også hamle
opp med.

En natt tar kjempestore gaupa seg en
tur til storbyen. Der er det mye for et
kattedyr å leke med, men hva skjer når
menneskene ser den?

Hvor mye veier en sky?

En elefant finner en sykkel til salgs,
og gjør alt han kan for å tjene nok til å
kunne kjøpe den.

En vitenskapsmann måler skyer. En
dag, kommer det en sky, som ikke lar
seg måle!

Hittegods
Hva skjer med leker som blir glemt
igjen på bussen?

Elefanten og sykkelen

Aldersgrense: Tillatt for alle
Språk: Ingen
Varighet tilsammen: 54 min
Sjanger: Animert, Kortfilm

Reno-Vest, vi vil være best
På gjenvinning og miljø,
oppgavene står i kø!
Papir, plast, bokser og avis,
resirkuleres og blir til nye bevis.
På at det nytter når alle gjør sitt,
når jeg gjør mitt og du gjør ditt.
På hjemmesiden forteller vi,
om det du vil kaste- og hvilke poser det skal i.

Ånden i epletreet
En gammel mann har et vakkert epletre i hagen. En dag bestemmer et magisk
plantevesen seg for å bosette seg i treet.
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www.reno-vest.no
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ANIMASJONSFILM

ANIMASJONSFILM

Det levende slottet | Onsdag 17. november kl 17.30
Lanterna, Kulturfabrikken Sortland

Sangen fra havet | Onsdag 17. november kl 09.30
Møysalen, Kulturfabrikken Sortland

En "selkie" er halvt sel, halvt menneske. Hva ville du gjort hvis du fant ut at
søsteren eller broren din er en selkie?
For Ben er det starten på et eventyr i
en verden med alver, kjemper, myter og
magi. Hans stumme lillesøster Saoirse
er den siste selkien i verden, og hun
må finne stemmen sin - for det er hun
som skal synge havets sang, og redde
alvefolket for å gå under for alltid.
Filmen går ned i havet, men ble rost
opp i skyene da den kom ut. Den ble
nominert til Oscar for beste animasjonsfilm, og ikke uten grunn, skal man
spørre anmelderne i Aftenposten:
"Det som skiller Sangen fra havet
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ut fra det meste av det du kommer til å
se av tegnefilmer i år, er den fantastisk
fargerike og fantasirike animasjonen.
Den er håndtegnet med en utrolig
detaljrikdom, kreativitet, overskudd og
fargerike nyanser. Bens møte med den
store Seanachaí kan gi assosiasjoner til
Nøkken og vår egen Theodor Kittelsen."

Fra Filmweb: ”Piken Sofie blir forhekset
til en gammel kvinne og virvles inn i et
vidunderlig og spektakulært eventyr
med en ung, kjekk trollmann, en tykk
heks, en ilddemon, en kortpustet
hund, en brutal krig, litt kjærlighet og
sist, men ikke minst et omstreifende,
levende slott!”
Klisjeen om Hayao Miyazaki og
Studio Ghibli er at de er Japans Disney.
Filmene som kommer derfra er, med
få unntak, filmer som både passer for
voksne og barn - men de lener seg ofte
i den ene eller den andre retningen.
”Prinsesse Mononoke” er mer av
den voksne typen. ”Min Nabo Totoro”

er mer barnefilm. ”Det Levende Slottet”
er blant de mest Disney-eske filmene
i Ghiblis filmografi: Den plasserer seg
fint midt i mellom. Her finner du folk
som er mer enn bare gode og slemme.
Her finner du både hjerte og action, og
spektakulære bilder - ikke bare i slottet
som gir filmen tittelen, men i et magisk
klimaks som bør oppleves.
”Det Levende Slottet” er basert
på ungdomsromanen ”Howl’s
Moving Castle”.
Aldersgrense: 6 år
Språk: Norsk
Produksjonsår: 2004, Japan
Varighet: 120 minutter
Sjanger: Animert
Regi: Hayao Miyazaki

Aldersgrense: 6 år
Språk: Norsk
Produksjonsår: 2014, Belgia / Danmark / Frankrike / Irland / Luxembourg
Varighet: 93 minutter
Sjanger: Animert
Regi: Tomm Moore
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ANIMASJONSFILM

Flukt | Onsdag 17. november kl 20.00
Lanterna, Kulturfabrikken Sortland

Flukt er en vellaget og sterk animasjonfilm der vi tar del i historien til
Amin Nawabi. Som 11-åring måtte han
flykte fra borgerkrigen i Afghanistan
sammen med moren og søstrene etter
at faren ble arrestert og forsvant. Han
forteller om flukten som tok dem til
Russland, om mislykkede forsøk på
å komme seg til Europa, om frykten
og usikkerheten og de harde valgene
de måtte gjøre i håp om å oppfylle
drømmen om et bedre og tryggere liv
før han til slutt ender opp i Danmark.
Historien han forteller er ærlig
fortalt uten å søke sympati, men både
formen filmen er laget i og fortellingen
i seg selv gjør at man virkelig føler med
hovedpersonen. Her blandes flott
animasjon og ekte bilder sammen
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til en mektig og kraftfull fortelling om
hvordan det er å være 5 år på flukt
og kanskje fremdeles være på flukt,
mentalt sett.

FILM I FRILUFT

Lørdag 20. november kl 17.00-18.00
Bjørklundparken | Gratis

I samarbeid med Vesterålen filmklubb,
Vesterålen friluftsråd, Bjørklundparkens venner og Deadline Media,
arrangerer vi Film i friluft i Bjørklundparken. Det er et arrangement som
passer for hele familien. Oppmøte i
Bjørklundparken, litt sør for Sortland
sentrum. Mulighet for parkering ved
Blåbyhallen.
Ta gjerne med matpakke/bålmat,
varm drikke og kos deg en time ute.
Vi vil ha filmvisning av 2 animerte
kortfilmer for barn. Filmvisningen
starter ca. kl. 17.15. Vi fyrer opp bål og
lager god stemning.
Kle deg godt og ta med sitteunderlag. Ved dårlig vær vil arrangementet
bli avlyst. Følg med på Facebook/
Laternafilm ettersom eventuell
avlysning vil bli annonsert der.

Den magiske tiden (2013)
Regi: Kine Aune, 9 min.

Fortellingen om den lille reinkalven
som kommer bort fra mora si er basert
på samisk kultur, på eventyr, legender
og myter. Det er en filmfortelling om å
bli født, forandre seg, leve, dø og se livet
blomstre opp igjen, på nytt og på nytt.

Morgenfugl og Murmeldyr
på vinterferie (2014)
Regi: Annette Saugestad Helland, 8 min.

Det er sommer, men det pøsregner.
Mathilde kjeder seg. Hadde det
vært vinter ville regnet falt som snø.
Mathilde vil på vinterferie med en gang.
Heldigvis er fantasivennene Morgenfugl og Murmeldyr så små at de kan
dra på vinterferie i fryseren. Det blir litt
av et eventyr.

Aldersgrense: 12 år
Språk: Dansk, engelsk, fransk, russisk
og dari med norsk tekst
Produksjonsår: 2020, Danmark, Norge
Varighet: 89 minutter
Sjanger: Animert, Dokumentar
Regi: Jonas Poher Rasmussen

Arrangementet er
for barn i følge med
voksne.
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”Ungdomsfabrikken“ - Filmkveld
Onsdag 17. november kl. 18.00 | Teket, Kulturfabrikken | Gratis

Ungdomsfabrikken inviterer til filmkveld i Teket i forbindelse
med årets Laterna Magica. Vi blir å vise lokale kortfilmer
laget av ungdommer. Det begynner klokka 18:00 og det vil
være gratis popcorn. Velkommen innom!

”Ung scene“ - Kunstutstilling
Åpning tirsdag 23. november kl 17.00 | Galleri Ariblå, Kulturfabrikken
Åpningstider: fra 24. november – 21. desember; følger Bibliotekets åpningstider
Åpent for alle | Gratis

Sortland kulturskoles kunstelever stiller ut arbeider de har jobbet med i undervisning.
I løpet av utstillingsperioden vil elevarbeidene bli del av «Pepperkakelandsbyen»
Kunstlærer er Mari Bajonett Nielsen-Grøn.

”Ung scene“ - Elevkonsert
Tirsdag 23. november kl 18.00 | Møysalen, Kulturfabrikken | Gratis

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

L AT E R N A M A G I C A

Historikk om Laterna Magica
Laterna Magica startet i 1992 som et filmarrangement støttet av Norsk
kulturråd. Det inngikk som del av prosjektet Kulturliv - skole som Hilde J.
Hansen ledet. Ideen kom opp etter at det var blitt arrangert et videokurs
på Stokmarknes sammen med Nordland videoverksted. En rekke profilerte filmskapere som Eva Isaksen, Petter Næss, Espen Torsteinson og Ivo
Caprino, kom til Laterna Magica og besøkte vesterålskommunene.
Laterna Magica har etter 1992 vært arrangert hvert år med hovedvekt på
filmkonkurransen, den store filmfesten, etter hvert skolefilmvisninger og andre
arrangementer med film som tema.
Laterna Magica har vært en filmfestival med barn og unge som hovedmålgruppe.
Det er i tillegg en festival der de unge gjør mange forskjellige arbeidsoppgaver med
festivalen, noe som gir dem nyttige erfaringer som de kan ta med seg videre.
Laterna Magica har også bidratt til å stimulere enkelte unge til et yrkesvalg.
Flere av de ungdommene som i oppveksten laget filmer og vant priser i vår årlige
filmkonkurranse, har valgt film- og mediefag som utdanningsvei og som yrke.
Tord T. Olsen juryleder for filmkonkurransen og Herman Henriksen som har holdt
våre filmverksteder, er begge eksempler på det. Vi bør også applaudere Kolbjørn
Hoseth Larsen og Stein Inge som begge er og har vært drivende krefter for
Laterna Magica, samt for å bidra til det profesjonelle nivået i vår region. Dette er
kompetanse vi trenger for å vise frem alle mulighetene og styrkene i Nord-Norge.
Vårt hovedfokus i festivalen, har vært å gi unge mennesker i Vesterålen et
aktivt og skapende forhold til filmmediet. Dette fokuset skal vi fortsette å ta med
oss i vårt videre arbeid med Laterna Magica. I tillegg så er vi godt i gang med å
utvide vår andre satsning på en regional filmfestival for Vesterålen. Sammen med
Vesterålen filmklubb og våre gode samarbeidspartnere ønsker vi å invitere alle
aldersgrupper til å se masse film sammen denne uka. Husk at film fortsatt er best
på kino. Det er noe magisk med å se film sammen med andre og kunne snakke
om opplevelsene etterpå. Vel møtt i kinosalen!

På bildet: bandet Posing Woods
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Arrangører og medarrangører:
Kultursamarbeidet i Vesterålen, Vesterålen filmklubb, Kulturfabrikken
Sortland, Hadsel videregående skole –Stokmarknes, Vesterålen friluftsråd,
Kubimedia, Deadline Media, Sceneinstruktøren: Iso Porovic.
→ L AT E R N A F I L M . N O

Bøhallen
kino

