14. - 20.
november
2022

Velkommen til Laterna Magica
og Vesterålen Filmfestival 2022
Hva skjer:
Åpningsarrangement:
Mandag 14. november kl. 18.00
Filmfest med prisutdeling og sceneshow i Møysalen

Åpning av kunstutstilling med kulturskoleelever:
Tirsdag 15. november kl. 17.00 i Kulturfabrikken Sortland

Live musikk i kulturkaféen Sortland:
Tirsdag 15. november kl. 19.40 med Sortland nye Bøljeband Volume 3
Torsdag 17. november kl. 19.40 med Strømbrudd

Filmvisninger i samarbeid med
Vesterålen Filmklubb:
15.-20. november ved Bøhallen kino,
Stokmarknes kino og Sortland kino, Kulturfabrikken

Nå er det igjen duket for Laterna Magica, vår årlig filmkonkurranse og filmfest
for unge filmskapere i Vesterålen. I år
ønsker vi også å presentere nyheten
Vesterålen Filmfestival a.k.a. VÅFF.
En egen filmvisningsfestival der vi i
samarbeid med Vesterålen filmklubb
inviterer foran lerret både innendørs og
utendørs.

presenterer sin nyeste dokumentar i
førpremiere på VÅFF.
Laterna Magica og VÅFF feirer filmmagi ilag med noe for alle, store og små.
Vi vil oppfordrer deg til å legge av tid,
få med deg en du bryr deg om og kom
dere på festival sammen med oss.

Vi byr dermed på
to filmsatsninger:
1. Talentfilmutvikling
med filmkonkurranse og
filmfest 14. november

2. Vesterålen Filmfestival
Film i friluft:
Lørdag 19. november kl. 17.00 & kl. 17.45 Bjørklundparken Sortland
Søndag 20. november kl. 17.00 & kl. 17.45 Friluftsgalleriet Bø

Se programmet på neste side
eller scan QR-koden til
vår hjemmeside.

(VÅFF) med filmvisninger
en hel uke.

God fornøyelse!
Årets tema for Laterna Magicas filmkonkurranse er grenseløst vennskap.
Det er mange Vesterålinger som i
dag er profesjonelle filmskapere eller
jobber innenfor mediebransjen som
har startet sin karriere gjennom å delta
på Laterna Magica. En av disse er
Stian Indrevoll, som skal åpne Laterna
Magica filmfesten og seinere i uka,

Alexia Nys, prosjektleder Laterna
Magica & Vesterålen Filmklubb
Anette Tunheim Jakobsen,
Leder Vesterålen Kultursamarbeid
Hanne Fredheim, Gregor Kuppe,
Håvard Skogly Mækelæ og Håkon
Sandvold, Vesterålen Filmklubb

Program Laterna Magica og
Vesterålen Filmfestival 2022
Mandag 14. november
Kl. 18.00 Åpning av Laterna Magica
				 Filmfest med film av ungdom, premiering og sceneshow
				Møysalen, Kulturfabrikken

Tirsdag 15. november
Kl 17.00		 Åpning ’’Ung scene’’ kunstutstilling m/Sortland kulturskole
				Kulturfabrikken
Kl 18.00 Veien Videre
				Sortland Kino
Kl 19.40 Live musikk med Sortland nye bøljeband volume 3			
				Kulturkafeen, Kulturfabrikken
Kl 20.15		 Førpremiere: Hva skjedde med Torstein Raaby? m/regissør
				Sortland Kino

Onsdag 16. november
Kl 18.00 Filmkveld med lokale kortfilmer fra ungdom
				Teket, Kulturfabrikken
Kl 19.00 Skádja & Tystnaden i Sápmi
				Sortland Kino
Kl 19.00 Førpremiere: Hva skjedde med Torstein Raaby? m/regissør
			 Bøhallen kino
Kl 19.15		 John, den siste Norske Cowboy
			 Stokmarknes kino

Torsdag 17. November
Kl 12.00 Kjærlighetens kjøtere
				Stokmarknes kino
Kl 18.00 John, den siste Norske Cowboy
				Sortland Kino
Kl 19.00 Pan Stumfilmklassiker
				Melbu samfunnshus
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Kl 19.40 Live musikk med Strømbrudd
				Kulturkafeen, Kulturfabrikken
Kl 20.15 Ruben Brandt, Collector
				Sortland Kino

Fredag 18. november
Kl 19.00 Heavy Trip
			 Bøhallen kino
Kl 19.15		 Guns Akimbo
				Stokmarknes kino
Kl 19.15		 Vikingulven
			 Sortland Kino 		

Lørdag 19. november
Kl 14.00 Julenissens Datter – Den Magiske Tidsmaskinen
				Sortland Kino
Kl 17.00		 Film i friluft KORT OG SMÅTT for barn
				Bjørklundparken, Sortland
Kl 17.45		 Film i friluft KULT OG KORT for alle
				Bjørklundparken, Sortland
Kl 19.00 Heavy Trip
				Sortland Kino

Søndag 20. november
Kl 17.00		 Film i friluft KORT OG SMÅTT for barn
				Friluftsgalleriet, Bø i Vesterålen
Kl 17.00		 Historjá - Broderi for Sápmi
				Stokmarknes kino
Kl 17.00		 Teddybjørnens Jul
				Sortland Kino
Kl 17.45		 Film i friluft KULT OG KORT for alle
				Friluftsgalleriet, Bø i Vesterålen
Kl 19.15 Vikingulven
				Sortland Kino
Side 5

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

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

ÅPNING

v/ Stian Indrevoll – Filmskaper
Det er en ære å ha Stian Indrevoll,
regissør og klipper av dokumentarfilmer, født og oppvokst på Andøya, til
å åpne årets filmfest. Stian debuterte
selv med film under Laterna Magica
på 90 tallet! Nå i høst kommer hans
store livsprosjekt dokumentaren ”Hva
skjedde med Torstein Raaby? ” på norske kinoer. Selvsagt har den allerede
førpremierer i Vesterålen på Dverberg
bydgekino 23. oktober og under VÅFF.

Kom og ta turen på vår røde løper
og feir film i Vesterålen sammen
med Stian Indrevoll og årets unge
filmskapere.

FILMFESTEN 2022

Mandag 14. november kl. 18.00 | Møysalen, Kulturfabrikken | Gratis

Prisutdeling i fire aldersklasser samt utdeling av Juryens spesialpris og
temaprisen Grenseløst Vennskap. 		
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Jury for filmkonkurransen i år består av Andrea White Hveding
(juryleder), Arjun Acharya og Epsen Nomedal.
Elever fra musikk, dans, drama v/Sortland vgs, 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.
Regien for sceneshowet er ved Sceneinstruktøren i Vesterålen: Iso Porović.
Kolbjørn Hoseth Larssen har ansvaret for den audiovisuelle produksjonen.
Produsent er Kultursamarbeidet i Vesterålen.

’’Ung scene’’
– Kunstutstilling
Åpning tirsdag 15. nov kl. 17.00,
Kulturfabrikken.
Åpningstider: fra 15. – 22. november;
følger bibliotekets åpningstider. Gratis

Sortland kulturskoles kunstelever
stiller ut arbeider de har jobbet med i
undervisning. Tema for utstillingen er
„Grenseløst vennskap” Kunstlærer er
Mari Bajonett Nielsen-Grøn.

’’Ungdomsfabrikken’’
– Filmkveld med lokale
kortfilmer
Onsdag. 16. november kl. 18.00, Teket,
Kulturfabrikken, Gratis

Ungdomsfabrikken inviterer til
filmkveld med lokale kortfilmer
laget av ungdom!
Her vil det være gratis popcorn å få!
Filmene blir vist i Teket.
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Hva skjedde med Torstein Raaby?
– førpremiere m/ besøk fra
filmskaper Stian Indrevoll
Sortland kino: tir. 15. nov kl. 20.15
Bøhallen kino: ons. 16. nov kl. 19.00

15. - 20. november
Vesterålen filmklubb har kuratert årets VÅFF filmprogram. Sammen skal vi kose
oss med filmer innen mange sjangre, og filmer som ofte ikke blir satt opp for
vanlig kinovisning. Årets filmprogram presenteres i tre tematiske programbolker:
Northern Escape, Godbiter og Film i friluft. Vi forsøker å treffe bredt, og samtidig
utfordre litt. Gi deg selv en positiv overraskelse, og opplev god filmkunst sammen
med likesinnede i vintermørket. Legg merke til hvor visningene går siden vi har ulike
visningssteder: Sortland kino, Bøhallen kino, Stokmarknes kino, Bjørklundparken
Sortland og Friluftsgalleriet i Bø. Billetter til hver film kan kjøpes direkte hos
visningsstedene eller gjennom billettlinken på vår hjemmeside.
Billettpris: Voksen 80,					 Vesterålen filmklubb medlem, ungdom og honnør 50,					Film i friluft: Gratis

NORTHERN ESCAPE
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En spennende historisk dokumentar
om Norges mest gåtefulle krigshelt.
Torstein Raaby ble født på Andøya i
1918, og var radiooperatør, agent for
britiske Secret Intelligence Service
og Nord-Norges største krigshelt. Og
som om ikke dét var nok, var han med
på Kon-tiki som telegrafist i 1947, og
døde under en mystisk ekspedisjon til
Nordpolen i 1964. Man skulle tro at en
slik mann hadde satt dype spor etter
seg i norsk samfunnsliv og historie,
men historien om Torsteins liv er langt
på vei glemt.
Filmskaper Stian Indrevoll har i 25 år
vært på jakt etter sannheten om sin
barndoms store helt Torstein Raaby.
Vi har stor glede av å ønske Stian
Indrevoll velkommen til introduksjon
av filmen og samtale med publikum.
Han startet å lage sin første film om
Torstein Raaby i 1995 når han var 18
år gammel. Nå 27 år senere er han
endelig kinoaktuell.

Fun fact, store deler av handlingen er
spilt inn på Andøya.

Språk: Norsk, Engelsk, Tysk tale med
Engelske tekster
Aldersgrense: 9 år
Produksjonsår: 2022, Norge
Varighet: 82 minutter
Sjanger: Dokumentar
Regi: Stian Indrevoll
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Samiske filmer

Historjá - Broderi for Sápmi

Sortland kino: ons. 16. nov kl. 19.00
Samarbeid med Bárru samisk språk & kultursenter Sortland

Stokmarknes kino: søn. 20. nov. Kl. 17.00
Samarbeid med Bárru samisk språk & kultursenter Sortland

Skádja

En blendende vakker og gripende
dokumentar om den samiske kunstneren Britta Marakatt-Labba. Filmen
tar utgangspunktet i Marakatt-Labbas
hovedverk «Historjá», et 24 meter langt
broderi som skildrer motiver fra samisk
historie. Broderiet henger på universitetet i Tromsø. Med små sting maner Marakatt-Labba fram det samiske folkets
historie og mytologi, og forteller også
om kolonialisme, statsstøttet rasisme og
politisk strid. Etter tiår på barrikadene for
sitt folks rettigheter, med kunsten som
våpen, står hun nå overfor sin største
kamp, kampen mot klimaendringene.
Marakatt-Labbas familie driver med
reinsdrift og filmen skildrer hvordan
klimaendringene påvirker familiens virke.
Vil det være mulig for hennes sønn å
videreføre familietradisjonen?

To kvinner møtes i skogen. En av dem
bærer på en tung koffert, begge bærer
på traumer fra fortiden. Skádja, som betyr ekko på samisk, utforsker forholdet
mellom natur, spiritualitet, lidenskap og
bevegelse.
Aldersgrense: 15 år
Produksjonsår: 2022, Norge
Varighet: 17 minutter
Sjanger: Kortfilm
Regi: Eili Bråstad Johannessen

Tystnaden i Sápmi
Dokumentarfilmen handler om overgrep, psykisk helse og fortielseskultur
i Sápmi. Filmen tar tak i tabuer og
hendelser som har plaget mange unge
samer – i generasjoner. Overgrep er
ikke bare et samisk fenomen, det er uniSide 10

verselt og angår oss alle. Taushet har
vært en overlevelsesstrategi i mange
urfolkssamfunn.
De unge kvinnene Marion og Ida som
står frem i denne filmen, har erfart at
taushet ikke lenger gagner noen. «Nok
er nok». Deres barn skal ikke måtte
oppleve det samme som dem selv, og
de går i bresjen for å skape en endring.
I løpet av denne kampen møter de
begge på mye motstand – i tillegg til
sin egen indre kamp for å overleve, må
de takle utestengelse, baksnakking
og trusler, men på tross av dette gir de
seg ikke.

Språk: Norsk, Svensk og Samisktale
Aldersgrense: 15 år
Produksjonsår: 2022, Norge, Sverige
Varighet: 70 minutter
Sjanger: Dokumentar
Regi: Liselotte Wajstedt

« Kampen begynte da jeg ble født, for
i den samiske kulturen har vi alltid blitt
tvunget til å kjempe. Nå har vi en ny
kamp å føre, mot klimaforandringene.
Vinner vi ikke den kommer den til å bli
vår siste » - Britta Marakatt-Labba

Språk: Svensk med norske tekster
Aldersgrense: Tillatt for alle
Produksjonsår: 2022, Sverige
Varighet: 89 minutter
Sjanger: Dokumentar
Regi: Thomas Jackson
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Kjærlighetens Kjøtere

Heavy Trip

Stokmarknes kino: tor. 17. nov kl. 12.00

Bøhallen kino: fre. 18. nov kl. 19.00
Sortland kino: lør. 19. nov kl. 19.00

Vakker skildring av en brutal matkamp.
Det er 1925. Norges hovedstad har
skiftet navn. Lenin er død, og den unge
forfatteren Henrik Larsen har nettopp
fridd til kjæresten, Gertrude. Hun avslår,
ihvertfall for øyeblikket… Med sin store
livsapetitt melder Henrik seg på en
overvintring til Grønland som
fangstmann og forlater Gertrude.
Henriks opphold på Grønland blir et
møte med livets ekstremiteter og harde
realiteter. Det er et liv i en øde hytte,
sammen med vitenskapsmannen Holm
og den erfarne og vulgære fangstmannen Randbæk. Randbæk bruker alle
tenkelige triks for å ødelegge Henrik, og
oppholdet på Grønland blir etterhvert en
kamp for å overleve i isødet. Filmmusikken ved Terje Rypdal bidrar til å skape
den mørke stemningen i filmen.
Kjærlighetens Kjøtere regnes som en
av de mest feirede norske filmene fra
1990-tallet, både hjemme og ikke minst
ute. Filmen hadde premiere på filmfestivalen i San Sebastian i September 1995
hvor den mottok Juryens Spesialpris.
Den fikk Amandaprisen 1996.
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Språk: Norsk og Svensk tale
Aldersgrense: 15 år
Produksjonsår: 1995, Norge
Varighet: 110 minutter
Sjanger: Drama
Regi: Hans Petter Moland

I denne offbeat komedien fra Finland
sitter Turo fast i en liten landsby i Nord
Finland hvor det beste i livet hans er å
være vokalist for amatørmetallbandet
Impaled Rektum. Det eneste
problemet? Han og bandkameratene
har trent i 12 år uten å spille en eneste
konsert. Gutta får en overraskende
besøkende fra Norge – arrangøren for
en enorm heavy metal musikkfestival
– og bestemmer at det er nå eller aldri.
Etter en oppvarmings spillejobb setter
de av gårde i bandbilen mot festival i
Norge. Reisen inkluderer tungmetall,
gravrøveri, vikinghimmel og en væpnet
konflikt mellom Finland og Norge.
Språk: Finsk med Engelske tekster
Aldersgrense: 12 år
Produksjonsår: 2018 Finland
Varighet: 92 minutter
Sjanger: Komedie, Musikk
Regi: Juuso Laatio, Jukka Vidgren
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Ruben Brandt, Collector
Sortland kino: tor. 17. nov kl. 20.15

Veien Videre
Sortland kino: tir. 15. nov kl. 18.00

Vi møter en familie i en bil på
landeveien ut av Teheran; mor, far,
storebror, lillebror (en urokråke og
storsjarmør) og deres syke hund.
Stemningen i bilen er preget av både
lek og alvor, og etter hvert åpenbarer
turens mål og mening seg. Panah er
sønnen til filmskaper og dissident
Jafar Panahi (Taxi Teheran, Offside).
Og selv om vi kan se at eplet ikke har
falt langt fra stammen, har Panah
allerede en tydelig egen stemme.

Aldersgrense: tillatt for alle
Språk: Farsi tale med Norsk tekst
Produksjonsår: 2021, Iran
Varighet: 93 minutter
Sjanger: Drama
Regi: Panah Panahi
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Psykoterapeut Ruben Brandt hjemsøkes av mareritt der berømte kunstverk
spiller en brutal rolle. Hans fire pasienter, som heldigvis også er meritterte
mestertyver, bestemmer seg for å
stjele disse maleriene i et forsøk på å
hjelpe. Snart er den internasjonale jakten i gang etter den mystiske samleren,
som raider verdens kunstmuseer.
Animasjonsfilmen Ruben Brandt, Collector er et heftig actioneventyr, inspirert av alt fra heist-filmer som Ocean’s
11 og James Bond, til noir-klassikere
som The Big Sleep (1946). Animasjonene er utsøkte og proppfulle av
referanser til kunst og popkultur, og
soundtracket er herlig. Rett og slett en
visuell gavepakke av en film.

Aldersgrense: 15 år
Språk: Engelsk tale med Engelsk tekst
Produksjonsår: 2018, Ungarn
Varighet: 96 minutter
Sjanger: Action, Komedie
Regi: Milorad Krstić
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John, den siste Norske
Cowboy

Guns Akimbo

Stokmarknes kino: fre. 18. nov kl. 19.15

Stokmarknes kino: ons. 16. nov kl. 19.15
Sortland kino: tor. 17. nov kl. 18.00

Miles er fastlåst i en jobb uten fremtid,
og han er fortsatt forelsket i sin
eks-kjæreste, Nova. Det han ikke
vet er at en gjeng som heter Skizm
organiserer livsfarlige spill der tilfeldige
mennesker må kjempe for å underholde et online publikum. Miles blir fanget
i spillet og er nå tvunget til å ta del i en
kamp om liv og død. Miles uvane med
å løpe fra sine problemer kommer ham
nå til gode når han klarer å flykte fra
sin første motstander, men når Nova
blir kidnappet må han slutte å løpe og
møte frykten -og kjempe for å redde
kvinnen han elsker.

Gjennom Frode Fimlands stillfarne
portrett av ungkaren John, får vi et
innblikk i et levesett som tilhører
generasjonene før oss. Mye har endret
seg til det bedre de siste hundre årene,
men hva har vi mistet underveis? John
(94) er sønn av en norsk innvandrer og
driver sin enorme ranch i Montana på
gamlemåten, helt alene. Rikfolk står i
kø for å kjøpe eiendommen hans.
Hver dag snakker han med sin beste
venn, Jim. Deres vennskap går 75 år
tilbake, og de har ingen hemmeligheter
for hverandre. John er en forsiktig kar
som har lite erfaring med damer og
det søte liv. Jim har testet ut alt – «og
mer enn det», men tross ulikhetene
dem imellom er vennskapet sterkt, og
Jim er den viktigste personen John
har i livet.
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Aldersgrense: Tillatt for alle
Språk: Engelsk med Norsk tekst
Produksjonsår: 2021, Norge
Varighet: 90 minutter
Sjanger: Dokumentar
Regi: Frode Fimland

Aldersgrense: 15 år
Språk: Engelsk med Norsk tekst
Produksjonsår: 2019 Storbritannia,
Tyskland
Varighet: 93 minutter
Sjanger: Action, Komedie
Regi: Jason Lei Howden
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FILM I FRILUFT
I samarbeid med Vesterålen filmklubb, Vesterålen friluftsråd og Deadline Media,
arrangerer vi Film i friluft i Bjørklundparken Sortland på lørdagen og i Friluftsgalleriet Bø i Vesterålen på søndagen. Vi fyrer opp bål og lager god stemning. Husk
varme klær etter været! Ta gjerne med matpakke/bålmat/sitteunderlag/varm
drikke og kos deg ute. Ved dårlig vær vil arrangementet bli avlyst. Følg med på
Facebook/Laternafilm.no ettersom eventuell avlysning vil bli annonsert der.

Bjørklundparken Sortland: lør. 19. nov
Friluftsgalleriet Bø i Vesterålen: søn. 20. nov

Morgenfugl og Murmeldyr
på vinterferie
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.

Sjanger: Animert, Kortfilm
Regi: Annette Saugestad Helland
Varighet: 8 min
Produksjonsår: 2014 Norge

kl. 17.00 – 17.45: KORT OG SMÅTT
kl. 17.45 – 18.45: KULT OG KORT
KULT OG KORT er et arrangement som passer for ungdom og voksen.
Vi vil ha filmvisning av 2 kortfilmer. Filmvisningen starter ca. kl. 18.00.

KORT OG SMÅTT er et arrangement som passer for hele familien.
Vi vil ha filmvisning av 2 animerte kortfilmer for barn. Filmvisningen starter
ca. kl. 17:15. Arrangementet er for barn i følge med voksne.

Den magiske tiden
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.
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Sjanger: Animert, Kortfilm
Regi: Kine Aune
Varighet: 9 min
Produksjonsår: 2013 Norge

Menneskets Opprinnelse
Menneskets Opprinnelse forteller
historien om hvordan mennesker er
flyktninger fra et annet sted, en planet
som er firkantet som en boks. Når et
fiendtlig vesen truer planeten tvinges
innbyggerne til å evakuere, og deres
identitet og minner blir værende igjen.
Uten noe minne om sin fortid har
menneskene blitt rastløse og er alltid
på leting etter noe uten å helt vite hva.
Vi husker ikke lengre den firkantede
planeten, men fortsetter å bygge
firkantede bokser her på jorden.

Sjanger: Animert, Kortfilm
Regi: Pjotr Sapegin
Varighet: 13 min, Norsk tale
Produksjonsår: 2019 Norge, Sverige
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MUSIK ALSK INNSL AG
Untitled, burned rubber on
asphalt
I en avsidesliggende norsk landsby
(i Øksnes i Vesterålen) har veiene
blitt gjenstand for kontroverser.
Dokumentaren tar på seg rollen som
detektiv og undersøker de forvirrende
fenomenene med bilsklir og deres
mystiske utseende. De hypnotiserende
mønstrene avslører uventede gnisninger
i landsbyen som svinger, løkker, buer.
Noen merker glidemerkene som en
uansvarlig og farlig handling, mens andre
ser på de fascinerende merkene som en
form for kunst.
Sjanger: Dokumentar, Kortfilm
Regi: Tinja Ruusuvuori
Varighet: 20 min, Norsk og Finsk tale
Produksjonsår: 2018, Finland
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To lokale band spiller opp til god stemning imellom
festival filmvisninger på Kulturfabrikken.

Sortland Nye Bøljeband
Volume 3
Kulturkaféen, Kulturfabrikken:
tir. 15. nov kl. 19.40
4 kjekke gutter har samlet seg rundt sin
felles interesse som er musikk. Bandet
spiller rock, men på denne konserten vil
dere få høre mest låter laget av bandet
FUR. Bandet gleder seg til å spille for
Vesterålen Filmfestival sitt publikum.

Strømbrudd
Kulturkaféen, Kulturfabrikken:
tor. 17. nov kl. 19.40
Strømbrudd er fire musikkengasjerte
ungdommer, som går 3. året på musikklinja. På vokal og gitar har vi Eira Meland,
på gitar har vi Ask Norheim, på bass har
vi Maja Einarsen, og på tromme har vi
Guro Graff. Bandet har eksistert i over et
år, men spilte sin første konsert først i juni
i år. Etter den konserten har det virkelig
tatt av. Sangene de spiller faller for det
meste innenfor indie- og punksjangeren,
både coverlåter og egen musikk.
Fotograf: Elias Øksnes Jonassønn
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STUMFILMKLASSIKER
Melbu samfunnshus: tor. 17. nov. kl 19.00 (starter med før-snakk)
Pris: 100 kr, gratis for ungdom under 18 år og studenter / Billettsalg i døra
Arrangør: Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap og Museum Nord
Bøhallen kino

PAN
I Knut Hamsuns roman Pan av 1894, finner vi de vakreste skildringene av våren
i Nordland. I tillegg til å romme nordnorske miljøskildinger og en kjærlighetshistorie, er romanen en lyrisk studie av
natur og menneskesinn – hele verket
«dønner av mystikk og spenning», for å
sitere Hamsun selv. (Ref.Gyldendal)
I år er det 100 år siden filmen PAN ble
spilt inn på Melbu. Stumfilmen lar oss få
et blikk inn i filmhistorien og 1800-tallets
samfunn, og ikke minst landskapet i og
rundt Melbu anno 1922. Filmen var et
ambisiøst kunstnerisk løft for norsk film.

Arrangørene ønsker velkommen
til kaffe og kake i Melbo hovedgård
kl 18.30 før filmen vises i Melbu
samfunnshus
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NORDLAND AKADEMI
FOR KUNST OG VITENSKAP

Vi har hyggelig
atmosfære,
nydelig mat og
deilige senger!
Velkommen!

Aldersgrense: 9 år
Språk: Stum med norske
mellomtekster
Produksjonsår: Digitalt restaurert av
Nasjonalbiblioteket i 2012 utgitt i 2015
med ny musikk av Günter Buchwald

Vi ønsker alle en fin
filmfestival!
LNS

Varighet: 95 minutter
Sjanger: Stumfilm
Regi: Harald Schwenzen
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Arrangører og medarrangører:
Kultursamarbeidet i Vesterålen, Vesterålen filmklubb,
Kulturfabrikken Sortland, Musikk, dans og drama – Sortland vgs,
Hadsel videregående skole – Stokmarknes, Vesterålen friluftsråd, Kubimedia,
Deadline Media, Sceneinstruktøren: Iso Porovic, Hurtigrutens hus, Bøhallen kino,
Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap, Bø kommune/Friluftsgalleriet.
→ L AT E R N A F I L M . N O
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