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Sigurd Lakseide - skuespiller på NUFF 2016 (Foto: Isra Odeh)
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Oppsummering

NUFF 2016
Nordisk Ungdomsfilm Festival (NUFF) ble arrangert for 14. gang fra 17. – 26. juni 2016 på ungdomskulturhuset 
TVIBIT og Verdensteatret Kino i Tromsø, Norge. Som tidligere år var festivalen delt i to deler: en workshopdel og 
en festivaldel. I år ble det 4 filmgrupper, en New-Media gruppe (WEAVE) og en Sound-Design gruppe (Barents 
Sound Design). Disse 6 gruppene lagte 5 filmer, et dataspill og all musikk som bruktes i filmene og dataspillet.

Etter at til sammen 301 filmer fra hele verden ble påmeldt ble det et filmutvalg av festivalen med 44 filmer 
fra 21 land i 9 filmprogrammer og med 445 tilskuere. To juryer fordelte 5 priser. På NUFF-spesial ble det vist 
dokumentaren AMBULANCE som ble presentert av regissøren Mohamed Jabaly fra Gaza.

På workshopene var det 41 deltakere fra 14 land fordelt på 6 grupper som ble ledet av 7 profesjonelle 
filmskapere fra Tyskland, Danmark, Russland, Finnland og Norge. Workshopresultatene ble vist offentlig på 
Verdensteatret Kino. Disse er publisert online.

Som sidearrangementer under NUFF fantes tre masterclasses i rammen av WEAVE-prosjektet, Barents Sound 
Design Workshopen, DUNDER – Masterclass med Endre Lund Eriksen og  ANTONISLA – Young Filmmaking in the 
Philippines en presentasjon og utstilling av en ungdomsfilmgruppe på Filipinene i samarbeid med galleriet Small-
Projects. I samarbeid med Kulturskolen i Tromsø kommune gjennomførte vi REFUGE, filmvisninger og diskusjon 
med Mervete Bobaj til tema ”Flykningssituasjonen i Europa”. 

Festivalen var ledet av festivalsjefen Hermann Greuel. Staben omfattet 20 personer som var ledet av 
produsenten Håkon Toft. Staben var stort sett rekruttert fra ungdomsmiljøet i Tromsø og TVIBIT. Han satt fokuset 
på å utvikler arrangjørkompetansen i Tromsø. Årets design ble utviklet av Dane Dodds, en ung kunstner fra Sør 
Africa.

Årets viktigste samarbeidspartnere var Verdensteatret kino, TIFF, TVIBIT, Foreningen Norden, COOP-Nord, 
Glashytta Blåst, Din Taxi, Bakehuset AS og Lyngenfjord. Årets støttegivere var Tromsø Kommune, Troms 
Fylkeskommune, Barentssekretariatet, Nordnorsk Filmsenter, Kulturkontakt Nord - NORDBUK og Norsk 
Filminstitutet.

NUFF 2016 ble en suksess. Stemningen var stor blant deltakerne og gjestene. Frivillige og staben hadde det bra 
og gjennomføringen gikk knirkefritt. Filmprogrammet fikk veldig positive tilbakemeldinger. Publikumsbesøket 
gikk litt ned. Fortsatt må det jobbes mer med promoteringen og markedsføringen av festivalen. 

I alt har NUFF bidradd med å utvikle ungdomsfilmen i Norden og internasjonalt. De unge filmskaperne ble 
motivert å fortelle sine historier. Dessuten har NUFF bidradd til å skape utveksling og å fremme kulturelt 
mangfold. NUFF har utviklet seg til en rekruteringsplattform for filmbransjen og et springbrett for unge 
filmskapere i Norden. NUFF har vært en arena for utvikling av faglig kompetanse og en viktig plattform for 
nettverksbygging.

Barents Sound Design - Jørgen  på studioet (Foto: Isra Odeh)
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Organisasjon

Styret
På årsmøtet 13. juni 2016 ble det sittende styret bekreftet for en periode til. I styret sitter: Mia Eriksen 
(styreleder), Håkon Toft (nestleder), Christian Hyld (for TVIBIT), Astrid Aure (for TIFF), Elisabeth Johansen 
Wisdom (for Breivang VGS), Egil Bye Damsgaard, Sandra Indahl og Marte B Aasen som styremedlemmer. 

Dessuten ble det besluttet at foreningen NUFF skal tilbakeføres som et prosjekt til TVIBIT. Dette betyr at det 
innledes en prosess til å oppløse foreningen som organisasjonsform for NUFF. Deretter skal NUFF blir innlemmet 
i TVIBIT som et prosjekt med en prosjektleder. 

Produksjon
I 2016 ble NUFF produsert av Håkon Toft (21) og hans team. Arbeidsoppgavene til festivalprodusenten:

• Leder for staben
• Deltakelse på styremøter
• Praktisk gjennomføring av NUFF
• Sette sammen stab
• Rapportering til festivallederen

Festivalledelse
Hermann Greuel var festivalens leder. Hans ansvarsområder var: 

• overordnet ansvar for festivalen og daglig ledelse til foreningen NUFF
• økonomisk ansvar som innebærer budsjettering, regnskap og finansiering
• filmprogrammet i lag med programsjefen, 
• rekrutteringen av workshoplederne og handteringen av film- og workshoppåmeldinger
• konvertering av DCPer til filmprogrammet
• nettverksarbeidet og kontakter

Hermann Greuel har planlagt og forberedt NUFF både når det gjelder programmet og organisasjonen. Han 
deltok på alle styremøtene. Han utviklet organisasjonsstrukturen, hadde samtaler med samarbeidspartnere, 
skaffet kontakter i utlandet.

NUFF-styret 2016 (Foto: Hermann Greuel)
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Stab
NUFF 2016 ble gjennomført på god mate. Det var få komplikasjoner og de som var ble raskt tatt seg av og uten 
at det var synlig utav. Hver nye produsent har alltid satt sitt eget lille preg på festivalen. I 2016 ble stabsarbeidet 
videreført fra året før. Fokuset var på inkludering, samarbeid og økt arrangementskompetanse. Det var viktig at 
NUFF hadde stabere som ønsket å være med flere år fremover, og som kunne være et godt grunnlag for neste 
års festival ved produsentbytte. Oppfølging av så mange stabere og spesielt unge stabere tok mye ressurser, 
men gav også mye tilbake. Denne kompetansen som de nå besitter vil være en bærebjelke for NUFF 2017. 
Det har eksistert både en produksjonsstab og en utvidet stab. Bortsett fra produsenten og designeren var alle 
stabsoppgaver basert på frivillig innsats. De fleste i staben kjente til festivalen fra tidligere år. I samarbeid med 
Young Palestinian Filmmakers Association og Filmveksthuset TVIBIT inviterte vi Isra Odeh for en måned som 
praktikant til NUFF. Hun jobbet tett med festivallederen og senere med produsenten med ulike oppgaver. I 
tillegg til staben var også tre deltakere fra utvekslingsprosjektet SCREEN med som praktikanter og for å lære om 
festivalarbeid.

Produsenten, Håkon Toft, begynte med første organisatoriske samtaler med festivalsjefen i januar 2016. Selve 
det konkrete og daglige arbeidet ble ikke startet opp før i april. Han satt sammen staben, ledet stabsmøter og var 
også ansvarlig for oppfølging av SCREEN-deltakere.

Produsenten kjente NUFF godt. I 2010 begynte han som deltaker og årene etter det tok han ulike stabsoppgaver. 
I 2015 var han festival koordinator og høyere hand til produsenten.

Han skapte en hyggelig atmosfære og virket motiverende. De unge medarbeidere fikk mulighet til å lære 
seg mye om festivalarbeid, noe som sikkert kommer festivalen til gode i fremtiden. NUFF-staben 2016 virket 
sammensveiset og homogen. Likevel er det nødvendig å skaffe flere ressurser for staben i fremtiden. 

FESTIVALPRODUSENT: Håkon Toft (21) - Stabsansvarlig, ansvarlig for organisatorisk gjennomføring av 
festivalen, kontakt med samarbeidspartnere, direkte samarbeid med festivallederen, evalueringsansvar, 
kompetansebygging.

FESTIVALKOORDINATOR: Marie Sofie Langeland Mikkelsen (18) - ansvarlig for generell koordinering, assistanse 
til produsenten og catering. 

GJESTEKOORDINATOR: Johanne Sofie Dalvik (21) - koordinering av gjester, inncheck hotell og gjestekontakt. 
Johanne er tidligere deltager og har vært gjestekoordinator også i fjor. Hun visste hva gjestene trengte, var i god 
kontakt med de tidlig og holdt de oppdatert. Hun var i god kommunikasjon med årets transportkoordinator om 
transporten. 

PROGRAMKOORDINATOR: Marte B Aasen - filmutvalg sammen med festivallederen. Marte sitter i NUFF-styret 
og har med i programutvalget over flere år.

PR-ANSVARLIG: Mie Bergh og Aminda Sæverud (17) - Kontakt med pressen, koordinering av journalister, sosiale 
medier (Facebook, Twitter etc.). Vi hadde 9 avisartikler, alle i iTromsø, samt 3 radiointervjuer under årets NUFF. 
Vi hadde store problemer med å få tak i presse og lage sak.  Under programslipp bestemte ingen av avisene seg 

NUFF produsent hilser på de første deltakerne: Hanna, Connor, Jenny, Stian, Bruno, Håkon, Isak (Foto: Hermann Greuel)
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for å møte opp og vi fikk kun artikkel fordi vi skrev saken selv. Likevel ble de sakene som kom svært gode og den 
PRen vi fikk var gull verdt. Det kunne nok vært jobbet mer med NUFF på sosiale medier. 

FRIVILLIGANSVARLIG: Isak Andreassen (19) - rekruttere frivillige, koordinere deres innsats, lage arbeidsplaner 
og oppfølging. Frivilligkoordineringen var nok noe av det mest problematiske under årets NUFF. Han sa ja til noe 
han i ettertid så at han ikke hadde helt tid til. Arbeidet var preget av lite planlegging, noe som var synd fordi vi 
hadde ganske stor pågang av ungdom som ønsket å være frivillig, men som ikke ble ordentlig fulgt opp. Likevel 
klarte vi som regel å løse det som oppstod pga andre fleksible stabere og at de fleste la godsiden til. Isak var 
veldig glad for at han fikk være med på årets gjennomføring, han mente selv at han hadde lært mye og ønsker 
veldig gjerne å være med i 2016 og da prioritere det bedre. 

TRANSPORTANSVARLIG: Vebjørn Ribe (19) - transportkoordinering, sjåfør. Transporten fungerte ikke bra. 
Dessverre var transportkoordinatoren nesten ikke til stede på grunn av egen jobb. Dermed ble det litt problemer 
med henting av deltakere og workshoplederne, noe som er veldig beklagelig. Allikevel klarte man å hente seg 
inn, og at man fikk en grei ”sisteliten” ordning på plass. Men her kunne det definitivt ble gjort en bedre jobb.

CAFÉ/CATERING: Margrete Lind (TVIBIT) - caféansvarlig, meny, vaktliste café, koordinering frivillige café, innkjøp 
og organisering av mat. For første gang lagte TVIBIT café-teamet selv maten til både lunsj og middag hver dag 
under NUFF. Dette var en stor gevinst for hele opplegget. Ikke bare at det kom kun positive tilbakemeldinger på 
maten, men også at avviklingen var meget godt gjennomført. De nye beliggenheter på det nye TVIBIT har også 
bidratt til at atmosfæren var utmerket.

LAYOUT/DESIGN: Dane Dodds (21/Sør Afrika) - utvikling og gjennomføring av årets design, plakat, annonser, 
flyer, katalog (layout). Dane gjorde en veldig god jobb under årets festival. Tidlige utarbeidet han ideen til årets 
plakat og design og leverte sloganet ”The Future of Film”. Inspirert gjennom nye utviklinger og tendenser spesielt 
fra ungenes perspektivet peket årets design i redning av Virtual Reality (VR). 

TEKNISK ANSVARLIG OG WORKSHOPANSVARLIG: Filmveksthus TVIBIT (Tonje Ness Meinhardt, Stian Andreassen) 
- teknisk forberedelse av workshopene, teknisk assistanse, organisatorisk koordinering, props. Teknisk utstyr var 
på plass og hvis det oppstod spørsmål så ble det straks løsninger. Samarbeidet med Filmveksthuset TVIBIT var 
veldig positiv og fungerte knirkefritt.

Johanne & Isra forberede ankomsten av gjestene (Foto: Mohammed Jabaly)
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Klar for deltakerne (foto: Isra Odeh

WORKSHOPKOORDINATOR/CASTING: Sigurd Kornelius Lakseide (18) - koordinering av skuespillere og 
workshopgruppene. Sigurd gjorde en fantastisk jobb. Workshop-gruppene følte seg trygge, han var tydelig og 
ting fungerte. Man hadde en god liste med skuespillere og de ble behandlet proft. Man har sett store fordeler 
med å benytte stabere med skuespillerfaring til å utfylle denne stabsrollen.

VISNINGSKOORDINATOR: Karoline Storjord - inn- og utslipp publikum, billettkontroll, kontakt til maskinister, 
inspisient på åpnings- og avslutningsarrangementet. Vi hadde et møte veldig tidlig med VT sammen med alle 
involverte, dette fungerte godt og burde gjentas. Det har vært god kommunikasjon og et godt samarbeid 
mellom Karoline og VT. Avviklingen har gått veldig bra. Filmene ble levert i god tid og alt materiell til åpningen 
(med unntak av workshop-filmene selvfølgelig) ble levert dagen før, det er veldig bra! Teknisk sett har helgen 
forløpt uten noen avvik. Det eneste var at det noen ganger var litt dårlig kommunikasjon mellom stedsansvarlige 
Karoline (som også har gjort en flott jobb i helgen) og festivalen. Men, alt i alt har forestillingene forløpt veldig 
greit.

KONFERANSIER: Sigurd Kornelius Lakseide (18) - Seremonimester gjennom åpnings- og 
avslutningsarrangementet. Spesielt på åpningsarrangementet var han suveren og hadde god kontakt med 
publikummet.

FESTIVALFOTOGRAFENE: Mohammed Jabali og Isra Odeh – dokumenterte festivalen. Årets festival ble godt 
dokumentert av disse fire som fordelte oppgavene mellom seg.
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Samarbeidspartner

Også i år hadde vi flere samarbeidspartnere som hadde diverse oppgaver under forberedelsen og 
gjennomføringen av festivalen. 

UNGDOMSKULTURHUSET TVIBIT: TVIBIT er NUFF sin hovedsamarbeidspartner og bidrar med fasiliteter, 
personell, utstyr og kontorplass året rundt. 

VERDENSTEATRET KINO (VT): Verdensteatret Kino - Gjennomføring av alle filmvisninger under NUFF.

GLASHYTTA BLÅST var leverandør av årets prisstatuetter. I 14 år på rad har de bidratt med sitt unike handarbeid, 
en tradisjon som både NUFF og Blåst ønsker å fortsette med. SCREEN deltakerne lagte en liten dokumentar om 
lagingen av årets prisskulpturer. 

TROMSØ INTERNASJONALE FILMFESTIVAL (TIFF) er en fast samarbeidspartner gjennom 14 år. TIFF bidrar med 
festivalakkrediteringen for alle prisvinnere og programplass for vinnerfilmene under TIFF i januar. 

CLARION XPRESS HOTELL: Vi hadde god kommunikasjon med hotellet fra starten av og fikk tidlig bestilt rom. 

BAKEHUSET: Vi fikk masse godt brød av god variasjon. Helt gratis, må koordineres bedre med det vi får fra 
kaffebønna slik at vi ikke ender opp med å måtte kaste noe. 

LYNGENFJORD: De leverte ferske rekker til åpningsfesten på TVIBIT.

COOP: Vi fikk 10 000 kr i mat i år også, vi hang opp banner, delte ut matbokser og gav dem side i katalogen.  Alt 
fungerte veldig bra med innkjøp hos de.

CAFÉ KRINGLA (TVIBIT): For første gang på NUFF at TVIBIT cafeen lagte mat både til lunsj og middag selv. Dette 
var glimrende! Cafeen gjorde en utmerket jobb med å lage maten og å tilrettelegge cafeen hver dag til 40 – 60 
mennesker. Tilbakemeldingene både på matkvaliteten og servering var veldig positive. 

DINTAXI: Turen til fjellheisen måtte dessverre avlyses på grunn av dårlig vær, men Din Taxi fraktet gjestene til  
flyplassen.

FORENINGEN NORDEN: NUFF og Foreningen Norden lokallag Tromsø har siden 2013 en femårs 
samarbeidsavtale om prisen for den beste nordiske ungdomsfilmen med kr 10 000,-. I år kom nestlederen til 
Foreningen Norden for å overgi prisen under avslutningen til NUFF.

Foto: Isra Odeh



Rapport - NUFF 2016

10

Festival

Filmvisninger
NUFF 2016 hadde 301 filmpåmeldinger. De ble et filmprogram med 45 konkurransefilmer, et spesialprogram 
med 1 profesjonell film (Ambulance), 1 ekstra kortfilm til flykningstemaet, 1 åpningsfilm, 1 avslutningsfilm, 
visning av 6 workshopfilmer. Tilsammen ble det vist 52 filmer i 11 programmer med 445 tilskuere under årets 
festival. Visningsstedet var Verdensteatret Kino i Tromsø.

Nordisk ungdomsfilmkonkurranse

Konkurransen ble utlyst i januar under Tromsø Internasjonal Filmfestival (TIFF) og rettet seg mot unge 
filmskapere under 26 år fra alle nordiske land, og som har laget filmen i løpet av de siste 2 årene. Filmen kunne 
ikke vare lenger enn 20 minutter. Utlysningen ble markedsført gjennom NUFF sine e-maillister, Facebook, Twitter, 
hjemmesidene til NUFF, TVIBIT, Filmport, diverse online filmfestival sider og pressen.

124 filmer ble påmeldt. Alle ble sett av utvalgsjuryen som besto av Marte B. Aasen og Hermann Greuel. 
26 filmer ble nominert til visningsprogrammet. 2 av dem var allerede nominert som NUFF-prisvinnere fra 
Novemberfestivalen i Trollhättan i Sverige. De 24 filmene kom fra Norge, Finland, Færøyene, Danmark og Sverige.

Filmene var delt inn i tre aldersgrupper: <18 (4 filmer), 19-21 (5 filmer) og 22-26 (17 filmer).

Juryen til den nordiske ungdomsfilmkonkurransen var Arne Sommer (Tyskland), leder til filmverksted 
Kiel og leder til Filmförderung Schleswig-Holstein, Sarah Schipschack Norge/Tyskalnd), künstner og 
eksperimentalfilmskaper, og Dane Dodds (Sør-Afrika), kunstner, designer og filmskaper. Juryen fikk filmene i 
forkant av festivalen, og tok avgjørelsen på et jurymøte under NUFF. 

Hovedprisen - Den beste nordiske ungdomsfilm - ble dotert med 10 000,- NOK fra Foreningen Norden.

Det ble delt ut 4 priser og 1 hedelig omtale.

Beste nordiske film in aldersgruppe under 18

White Lies

av Tiril Celine Leggett, Norway

Jury begrunnelse: “This short one-take film shines a light 
on a commonly practiced social paradigm, lying. The coping 
mechanism we so easily resort to. We applaud this film as 
it was able to achieve such a climax so quickly and not feel 
rushed. That is the truth.”

Beste nordiske film in aldersgruppe 19 - 21

Driving To Thule

by Tommy Flavin & Hanna Sunni, Faroe Islands, Irland, Norway

Jury begrunnelse: “Driving is not always about where you are 
going. This slow paced film captures a unique, yet somehow 
relatable thought pattern and allows space for the mind to 
wonder and adapt the film to mean something to each one 
watching it.”
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Beste nordiske film in aldersgruppe 22 - 26

The One Who Remember More 

by Lauri Autere & Minna Valjanen, Finland

Jury begrunnelse: “’The one who remember more’ shows 
both the extreme beauty and brutality of the human 
existence. We see a wild and beautiful landscape with an 
brutal change for the land and the people. The narrator is an 
excellent storyteller who shares his history of the changing 
land for an industrial progress. The film is highly memorable 
and addresses important issues of life in our century.”

Beste nordiske film 2016 (hovedpris)

Bestevenner / Best Friends

by Alexander Armas Kereklidis Turpin, Norway

Jury begrunnelse:  
“One girl, one boy, one question: friends or lovers? 
”Bestevenner” goes a long way with this simple set-up. 
Love to detail, superb acting, clever writing, breath taking 
photography and a bucket full ideas build this into something 
great and complex out of that simple proposal. Watch it – on 
the big screen!”

Best Nordic film <special mention>

Det kommer båter / There Will Be Boats

by Emilie K Beck, Norway

Jury begrunnelse: “Beautiful young people in a Mediterranean 
paradise. Cleaning up the hellish remains of war and world 
politics. ”Det kommer båter” leaves the comfort zone and 
goes to where Europe is hurting, where people are dying. It is 
hard to forget some of these scenes, and that is how it should 
be. We need this!”
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Internasjonal ungdomsfilmkonkurranse

Konkurransen ble utlyst i januar under TIFF og rettet seg mot unge filmskapere fra alle land utenom Norden, 
som var under 26 år gammel og har laget filmen i løpet av de siste 2 år. Filmen måtte ha en maksimal lengde på 
20 minutter. Utlysningen ble markedsført gjennom NUFF sine e-maillister, Facebook, Twitter og hjemmesidene 
til NUFF, TVIBIT og Filmport.no, Youth Cinema Network og diverse internasjonale filmfestivalportaler som 
festivalfocus.org, click.com etc. 

Det ble påmeldt 177 filmer fra 45 ulike land fra alle kontinenter. Marte B Aasen og Hermann Greuel så alle filmer 
og nominerte 19 filmer. 

De nominerte filmer kom fra 16 land: Tyskland, Egypt, Belarus, Syria, Mexiko, India, Palestina, Latvia, Sveits, Iran, 
Irak, USA, Portugal, UK, Indonesia og Israel.

Filmene ble vist sammen med de nordiske filmene i 7 bolker på Verdensteatret Kino. 

Årets internasjonale jury var: Ismet Bachtiar (Norge) filmskaper og spillutvikler, Dan Thomas (Wales) 
filmformidler og Isra Odeh (Palestina) filmskaper.

Juryen fikk filmene i forkant av festivalen, og tok avgjørelsen på et jurymøte under NUFF. De valgte ut 1 pris for 
den beste internasjonale ungdomsfilm 2016 og 1 hedelig omtale.

Beste internasjonale film på NUFF 2016

Alpajeevi / Short - Lived 

by Naomi Shah, India 

Jury begrunnelse:  
“Short-Lived has all the hallmarks of a great documentary 
film - uncovering a hidden story that would have otherwise 
been lost and combining its narrative with beautiful imagery 
and well-paced observations. Moreover, there is sense of 
deep empathy between the filmmaker and the subjects of the 
film, resulting in a story that is insightful and fascinating for 
audiences to watch. The filmmaker also embodies the spirit of what it is to be a young filmmaker - indomitable 
in overcoming the odds in pursuit of a good story and building an expectation for more good things to come 
from her craft.” 

Best international film at NUFF 2016 <special mention>

In the Parking Lot

by Juliana Orea, Mexico

Publikumspris

Etter mange år abstinens hadde NUFF i år igjen en 
publikumspris. Fra de innleverte stemmesedlene ble det 
på avslutningsarrangementet trukket en vinner som fikk en 
festivalakkreditering til Tromsø Internasjonale Filmfestival TIFF 
2017.

Filmen som vandt publikumsprisen 

In the Parking Lot

by Juliana Orea, Mexico
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Åpning/avslutning

Konferansier (for både åpning og avslutning) var Sigurd Kornelius Lakseide (18). 

Som i tidligere år ble først resultatene av de 4 workshop-gruppene vist. Hver film ble presentert av sin 
workshopgruppe og workshoplederen. Til slutten ble også Barents Sound Design gruppen presentert. 

Etter det presenterte WEAVE-gruppen sitt workshopresultat og oppfordret Tromsø ordføreren Kristin Røymo til å 
spille dataspillet foran publikummet. Dette var et fint innlegg som publikummet satt stor pris på. Etter det åpnet 
Tromsø ordføreren festivalen offisielt med en tale.

Deretter ble åpningsarrangementet avsluttet med den offisielle åpningsfilmen Det Kommer Båter av den norske 
filmskaperen Emilie K. Beck. En kort dokumentar om båtflyktninger i Hellas. 

Etter filmen ble alle deltakerne, involverte og publikummet invitert til åpningsfesten på TVIBIT.

Avslutningen ble arrangert for første gang på salen til det nye TVIBIT. Sigurd Lakseid presenterte juryene: først 
den internasjonale som presenterte vinnerfilmene og så den nordiske.

Hovedprisen ble utdelt av Foreningen Norden lokallaget Tromsø gjennom Maria Swartling.

Prisene kom i form av et diplom med jurybegrunnelse og en statuett laget av Glashytta Blåst, som har laget 
prisstatuettene til NUFF over alle år.

Til slutten inviterte festivalprodusent Håkon Toft hele staben, frivillige og alle deltakere på senen og ga årets 
festival en verdig avslutning. Alle deltakere, staben og frivillige ble etterpå invitert til en avslutningsmiddag på 
TVIBIT. Middagen ble laget av Café Kringla på TVIBIT.

Den internasjonale juryen deler ut prisen sin til vinneren Naomi Shah  fra India (Foto: Mohamed Jabaly)
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NUFF Spesial
Ambulance

Dokumentaren om en ambulanse under krigen i Gaza i 2014 ble utviklet i samarbeid med NUFF og TVIBIT. 
Den unge regissøren Mohamed Jabaly har vist filmene sine på NUFF tidligere og har vært deltaker av NUFF-
workshopene i 2015. Filmen hadde premien sin på DOC-FEST i Sheffield i juni 2016 og på NUFF var det den første 
visningen i Norge. Filmen ble presentert av Martha Otte (TIFF festivalsjef) og hun ledet etter filmen en Q&A med 
regissøren hvor publikummet var veldig engasjert. 

Refuge

Programmet Refuge ble vist på lørdag kveld i festivalhelgen. 

Med å bruke som eksempel tre svært forskjellige filmer om flukt, krig og aktivisme laget av unge regissører 
fra Tyskland, Afghanistan og Syria, prøvde vi å belyse en av de nyeste og mest aktuelle tema i det europeiske 
samfunnet. Programmet ble presentert av Mervete Bobaj, media pedagog og filmskaper fra Berlin. Hun arbeider 
med unge flyktninger og kjenner sine historier, men også hvordan vestlige samfunn splittet i temaet.

Programmet ble mulig gjennom IRIS-prosjektet som var et initiativ av Kunstskolen/Kulturskolen i Tromsø og var 
støttet av UDI-midler.

Martha Otte & Mohamed Jabaly Q&Q til Ambulance (Foto: Isra Odeh)
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Workshoper
I år ble det 4 filmworkshopgrupper, en gruppe som jobbet med New Media (WEAVE) og en gruppe som laget 
filmmusikken til alle workshopfilmene (BSD). Workshopgruppene ble ledet av 8 workshopledere med ulike 
profesjonell bakgrunn.

Oppgaven for gruppene var å lage en kort film (ca. 4 min) fra idé til ferdig film på 6 dager. Hver gruppe hadde en 
profesjonell filmskaper som workshopleder. En gruppe av unge musikere fra Arkhangelsk, Murmansk og Tromsø, 
hadde oppgaven å lage filmmusikken til alle workshopfilmer.

Deltakere

Fra 72 påmeldinger var det 41 deltakere som deltok på årets NUFF workshoper. Deltakerne kom fra 14 
forskjellige land fra hele verden, og de var mellom 15 og 26 år gammel. Det var 24 nordiske deltakere deriblant 
kom 18 fra Norge (9 fra Troms, 2 fra Nordland og 2 fra Finnmark).

NUFF’s filmworkshopmetode går ut på at deltakere med forskjellig faglig, kulturell og nasjonal bakgrunn 
skal jobbe på en felles oppgave innen filmfaget og utvikle en felles forståelse for teamwork, fordeling av 
oppgaver, utvikling av ideer og hele filmproduksjonsprosessen. Spesielt det kulturelle mangfoldet i gruppen 
gir ungdommene muligheten til å reflektere over filmmediet som en mulighet til å fortelle sine egne historier. 
Derfor var gruppene forvalgt via et påmeldingskjema alle deltakere måtte sende inn på forkant. Herifra bestemte 
vi å balansere gruppe etter skjønn, alder, nasjonalitet og filmfaglig bakgrunn slik at alle grupper hadde omtrent 
den samme blandingen. Deltakerne kom først og fremst fra nordiske land, men også fra andre kontinenter. 

I utgangspunktet var det en åpen rekrutering til workshopene, men det var også samarbeid med ulike partnere 
som med SCREEN-prosjektet, galleriet Small Projects, Oulu Game Lab, Film Cloud og andre. 

Deltakerne som tilreiste til Tromsø ble hentet av festivalens transportservice på ankomsten og fraktet til hotellet. 
På hotellet delte alle deltakere rom på dobbelt-, tremanns- ellers firemannsrom. Hotellet ligger ca 5 minutter 
gåavstand fra festivalsenteret TVIBIT. Etter ankomsten samlet alle deltakerne på TVIBIT til ankomstmøtet. Der 
presenterte festivallederen festivalstaben og festivalprodusenten forklarte programmet. Alle deltakere og 
workshoplederne hadde mulighet til presentere seg selv på en kort måte. Etter deg las vi opp de fem grupper. 
Deretter møtet alle grupper på sine rom med workshoplederen sin. 

Workshoplederne

Det var 8 workshopleder på NUFF 2016. Hver filmgruppe hadde en profesjonell filmskaper som leder. I siste liten 
måtte en workshopleder melde avbud for andre halvdelen av tiden og ble erstattet av en annen leder. WEAVE-
gruppen hadde en leder og Barents Sound Design 2 ledere. Workshoplederne kom fra 5 ulike land.

Filmgrupper:

• Nanna Frank Møller, filmregissør og klipper fra København, Danmark
• Mervete Bobaj, filmpedagog fra Berlin, Tyskland
• Kristian Mosfold, filmprodusent fra Kristiansand, Norge
• Endre Lund Eriksen, manusforfatter fra Tromsø, Norge
• Juha Kiviharju, filmskaper fra Kokkola, Finland

WEAVE:

• Patty Toledo, Spilleprodusent fra Finland
Barents Sound design:

• Jardar Westvik, musiker fra Tromsø, Norge
• Oleg Kojevin, musiker fra Arkhangelsk, Russland
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Filmgruppene

Hver gruppe fikk et eget rom med sitt eget redigerings- og filmutstyr. Alle grupper hadde samme oppdrag: å lage 
en kort film (maks 4 min) i 6 dager. Det var opp til hver gruppe hva slags tema de brukte og hvilken sjangre de 
valgte. 

Workshopene ble ledet av profilerte profesjonelle filmskapere fra forskjellige land. Workshopmodellen er 
basert på learning-by-doing. Først ble gruppemedlemmer og workshoplederen kjent med hverandre og det 
ble diskutert en muligens rolleinndeling etter interesser og behov for å lage en film. Etter det gikk hver gruppe 
gjennom en idéutviklingsfase hvor alle var likestilt delaktig i. Man brukte forskjellige metoder hvordan man 
utvikler en filmidé og sette den om til et fungerende manus. Så begynte man å organisere filminnspillingen. 
NUFF hadde en casting-ansvarlig som formidlet skuespiller til de forskjellige grupper. Også var det hele tiden en 
teknisk assistanse tilgjengelig når det var spørsmål etc. 

Workshopgruppene jobbet uavhengig fra hverandre, men møtet hver dag til felles lunsj og middag på TVIBIT. På 
andre workshopdagen skulle det være et felles utflukt med fjellheisen. Dessverre måtte dette avlyses på grunn 
av dårlig vær. På andre dager var det ikke mulig på grunn av den tette tidsplanen alle gruppene hadde.

Etter det ble dagene veldig intens med filminnspilling og klipping av filmene slik at det ble veldig lite tid til 
felles sosiale aktiviteter. Alle deltakerne deltok på de forskjellige master-classes som ble tilbud i programmet.  
Deltakerne ble godt kjent med hverandre slik at folk også møtes på tvers av gruppene. 

Gjennom den intense atmosfæren på workshopene og gjennom å jobbe i lag i 6 dager ble deltakerne stimulert 
til å fortelle sine historier og motivert til å samarbeide over grensene. Deltakerne kunne øke kompetansen sine 
gjennom de profilerte profesjonelle workshoplederne i mange samtaler, kursing og formidling av film. 

Fredag 26. Juni kl 10:00 var deadline til innlevering av de ferdige filmene. Alle forberedte seg til kveldens 
arrangementet. Der presentere hver gruppe filmen sin på Verdensteatret kino til publikummet. Etter 
presentasjonen av workshopfilmene begynte festivaldelen av NUFF. 

Til slutten av festivalen hadde alle deltakerne mulighet til å se alle festivalfilmene laget av unge filmskapere både 
fra Norden og hele verden. 

Prosjektet har utviklet og formidlet ungdomsfilm blant unge mennesker i Norden. Prosjektet har også bidratt 
med å skape verdier gjennom utveksling mellom lokalt, nordisk og internasjonalt ungdom og bidro med å berike 
ungdomskulturelt mangfold. 

Gjennom det kulturelle mangfoldet og det intense arbeidet med film oppstod det en veldig inspirerende og 
kreativ atmosfære. Mange av deltakerne opplevde NUFF som en erfaring for livet. De knyttet nye kontakter som 
ble veldig motiverende for mange av deltakerne.

WEAVE

WEAVE var et sideprosjekt i regi av Filmveksthuset TVIBIT (FVH) under NUFF 2016 med et nordisk perspektiv. 
Prosjektleder var FVH-medarbeider Ismet Bachtiar. Prosjektet samlet 8 unge filmskapere, web- og spillutvikler, 
animatører og data-programmerer fra Finland, Sverige og Norge.

Workshopen startet med tre foredrag rundt tema NEW MEDIA. Foredragsholderne var Ismet Bachtiar (filmskaper 
og game designer fra Tromsø), Patty Toledo (prosjektleder i Gaming Industry fra Finland) og Youtubestjerne Lasse 
Gjertsen (animatør, filmskaper fra Norge).

Deltakerne tok utgangspunktet i disse foredrag og utviklet et fellesprosjekt under ledelsen av Patty Toledo som 
ble til slutten til et dataspill som ble presentert og spillet for første gang offentlig på åpningsarrangementet på 
NUFF. 

Resultatet kan sees og spilles på https://v.interlude.fm/v/AnEDBz. 

Barents Sound Design

Barents Sound Design var et prosjekt som samlet 3 unge musikere fra Arkhangelsk, en fra Murmansk og 4 fra 
Tromsø. Deltakerne laget/produserte filmmusikk og lyddesign til 6 workshopfilmer under NUFF 2016 ledet 
av en workshopleder fra Tromsø og en fra Arkhangelsk. Prosjektet var en del av NUFF 2016 i samarbeid med 
Filmveksthuset TVIBIT, Arctic-Studio Murmansk og InFilm/Creative Spirit Production Arkhangelsk.

Prosjektet var meget vellykket. De fire russiske deltakere ble rekruttert fra de unge musikkmiljøet i Arkhangelsk 
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og Murmansk. De fire norske deltakerne kom fra musikklinje på Kongsbakken VGS i Tromsø. Med lokalene på 
Kysten-Studio på TVIBIT hadde prosjektet de beste tekniske forutsetningene. Det var en stor fordel å kunne 
bruke samme lokalitetene som filmworkshopene og samarbeidet med de unge internasjonale filmskaperne 
ble optimal. Til avslutningen var det også mulig å arrangere en konsert med prosjektdeltakerne på den nye 
konsertsalen på TVIBIT med musikken som ble produsert under prosjektet.

Deltakerne som workshoplederne var veldig fornøyd med gjennomføringen av prosjektet og alle ble veldig 
inspirert og motivert å jobbe videre med musikk. Det ble tydelig at samarbeidet mellom partnere skal 
videreføres og man håper på en ny workshop under NUFF 2017, men også å bruke prosjektet som et modell som 
kan arrangeres ved flere anledninger også på andre steder i Barentsregionen.

Resultatene kan sees på Vimeo-profilen til NUFF (https://vimeopro.com/nuff/nuff-2016). 

Evaluering

Til slutten hadde alle deltakerne muligheten til å skrive en kort evaluering . Den generelle tilbakemeldingen var 
veldig positiv. Spesiell på den sosial effekten av opplegget. Man var veldig fornøyd med å kunne møte så mange 
forskjellige unge mennesker som har sammen interesse, men kommer fra ulike kulturelle og nasjonale bakgrunn. 
Gruppene fungerte veldig bra. Hver gruppe hadde sitt eget preg noe som fant uttrykk i resultatene. Det ble 
veldig gode tilbakemeldinger på WEAVE opplegget. Det nye huset til TVIBIT fikk også positive tilbakemeldinger.

Lasse Gjersten med Hermann & Ismet (Foto: Mohamed Jabaly)
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Workshopresultatene

Gruppe 1

On Demand

”After a long day, Alice is mindlessly watching the sitcom 
”Aurora BoreLisa”. Suddenly she recognizes her own face 
on the TV-sceen, which instigates a series of events that 
seem to be out of her control.”

Filmmakers: Andreas Karlsen (Norway), Hanna 
Suni (Norway), Connor York (Germany), Roberth 
Fuentes (Philippines), Magdalena Jenssen (Norway), 
Olwethuthando Sotshantsha (South Africa), Veslemøy Stavdahl (Norway).  
Music: Jørgen Hansen, Sol Bendiksen (Norge), Oleg Kozhevin, Vladislav Kalinin, Nikolai Kozakov (Russland) 
Mentors: Kristian Mosvold & Endre Lund Eriksen (Norway

Gruppe 2

15 Meters Above The Ground

”15 Metres Above The Ground is a love story between 
Bendik and Alice who meet under unusual circumstances 
at a party. A whirlwind romance begins between them as 
they get to know each other.  Reality changes for them, 
when Bendik finds out of Alices secret.”

Cast: Sigurd Kornelius Lakseide, Mathilde Sofie Henriksen, 
Magdalena Jenssen (Norway) 
Filmmakers: Jenny Mari Johnsen (Norway), Naomi Shah (India), Pia Isabell Kuivila (Norway), Ray Carstens (South 
Africa), Simon Mungai (Kenya) 
Music: Viljar Dunderovic (Norge), Svetlana Matveeva (Russland), Igor Kochnev (Russland) 
Mentor: Juha Kiviharju (Finland)

Gruppe 3

Instalove

A young couple on vactions and with them the social 
media.

Cast:  Katerina Pavlou (Sweden), Julian Finne (Norway), 
Lars Petter Gjørvik (Norway) 
Filmmakers: Annique Arries (South Africa), Anna Troyan 
(Norway), Espen Storbakken (Norway), Marvin Nderitu 
(Kenya), Anna Troyan (Norway) & Katerina Pavlou 
(Sweden), Bruno Edelman (Denmark), Jessica Poon (USA) 
Music: Igor Kochnev (Russia) & Sara Lindmark (Norway) 
Mentor: Nanna Frank Møller (Denmark)

Gruppe 4: 

Et Lite Portrett - A Little Portrait

A portrait of two teenagers living in the arctic North.

Cast: Martine Klæboe & Amanda Evensen (Norway) 
Filmmakers: Juliana Orea (Mexico), Sound: Vincent Mbiti 
(Kenya) 
Music: Jørgen Hansen (Norway, Nikolai Kozakov (Russia), 
Viljar Dunderovic (Norway), Vladislav Kalinin (Russia) 
Mentor: Mervete Bobaj (Germany)
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Twisted Souls

”Per is lonely. In a bar he meets Jeanette and got a big 
suprise when he realized who she really is.”

Cast: Mads Jangås & Sigurd Lakseide (Norway) 
Filmmakers Stian Skjelstad (Norway) & Rafael Joos 
(Switzerland), Juliana Orea (Mexico), Vincent Wajama 
(Kenya), Martine Klæboe (Norway), Amanda Evensen 
(Norway) 
Music: Jørgen Hansen (Norway, Nikolai Kozakov (Russia), Viljar Dunderovic (Norway), Vladislav Kalinin (Russia) 
Mentor: Mervete Bobaj (Germany)

WEAVE

Blind Date

An interactive film, with game elements, where the viewer 
is put into a blind date. But he is not alone: his friends are 
there to support him through the usage of technology. 
An unique experience through the emotions and 
embarrassments of meeting someone for the first time.

Cast: Matilda Sofia Henriksen 
Makers: Patrick Weggers (Finland), Andrej Chekhlatyy 
(Norway), Isak Wang Gustavsen (Norway), Richard Viken (Norway), Simon Veninga (Finland), Malin Ekström 
(Sweden) 
Musikk: Vladislav Kalinin (Russia), Igor Kochnev (Russia), Svetlana Matveeva (Russia), Viljar Donderovic (Norway)
Mentors: Patricia Toledo (Finland), Ismet Bachtiar (Norway) 

Foto: Isra Odeh
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Sideprosjekter
Refuge

Workshoper, foredrag/diskusjon og filmvisninger om flykningssituasjonen i Europa under NUFF 2016. Mevete 
Bobaj, som jobber som prosjektleder innen migrasjon og flyktninger med unge flykninger i Berlin, presenterte 
3 kortfilmer laget av unge filmskapere fra Syria, Afghanistan og Berlin som tematiserer situasjonen av unge 
flykninger både årsakene til flukten, situasjonen under flukten og hvordan man handterer flykningssituasjonen 
blant hjelpearbeiderne in Berlin. I form av en filmvisning på Kino under festivalen diskuterte Mervete Bobaj 
tematikken med publikummet.

Dessuten organiserte NUFF og TVIBIT et møte med unge flykninger som oppholdt seg på flykningsmottaket i 
Tromsø på TVIBIT. Her ble det et første møte med norsk ungdomskultur og fasilitetene på TVIBIT.  Med dette 
møte prøvde vi å motivere dem til å bruke TVIBIT og å komme til NUFF. Det er å fastslå at rekruteringen ikke 
er så enkelt og terskelen for de unge flykninger ligger veldig høyt ikke minst pga. av språket, men også pga den 
uklare temporære situasjonen deres i Tromsø. Likevel var det en ung mann som senere meldte seg som frivillig 
under NUFF.

Refuge var en del av prosjektet VellkommenInn i regi av Kulturskolen i Tromsø kommune som var finansiert av 
UDI aktiviteter for barn i mottak 2016.

Atonisla

Presentasjon ungdomsfilmprosjektet ATONISLA STUDIOS på Filipinene i samarbeid med galleriet Small Projects i 
Tromsø.

Prosjektet ble presentert av Martha Marietta Atienza  (filippinsk-nederlandsk kunstner og filmskaper) og den 
unge filmskaperen Roberth Fuentes fra Filipinene som også var deltaker på NUFF-workshopene.

ATONISLA STUDIOS  er en gruppe unge mennesker på Filipinene som jobber med digital og tradisjonell 
kunstnerisk uttrykk. 

Prosjektet ble arrangert i fasilitetene til Small Projects i Tromsø i form av filmvisning, utstilling og 
publikumsdiskusjon.

Trip to the Mountains

Den tradisjonelle turen opp til fjellet med fjellheisen måtte dessverre avlyses på grunn av dårlig vær.

SCREEN

SCREEN er et utvekslingsprosjekt for unge filmskapere mellom Nord-Sør på TVIBIT, som er finansiert av 
Fredskorpset Norge. Prosjektlederen i 2016 var Karl Kristian Hansen (TVIBIT). 

6 unge filmskapere fra tre land i sør var i Tromsø i tre måneder for å være trainees både på  Filmveksthuset 
TVIBIT (FVH) og NUFF. Målet var at de fikk lære noe om hvordan FVH og NUFF er organisert, og å delta som 
vanlige workshopdeltakere under NUFF. 

Fra april til begynnelsen av NUFF var CASLYNN SHANE COERECIUS (Sør Afrika), ANNIQUE ENELRASH ARRIES (Sør 
Afrika) og SIMON GITHIRI MUNGAI (Kenya) en del av NUFF-teamet. De fikk veiledning av NUFF-produsenten 
Håkon Toft. Hun ga de innføring i det organisatoriske arbeider på NUFF og fordelte oppgaver. Slik fikk de innsyn 
i flere forskjellige områder på NUFF. Utfordringen var at NUFF ikke hadde nok ressurser til dette arbeidet. Dette 
må tas i betraktning til neste år. På slutten av deres opphold ble alle seks fordelt på de fem workshopgrupper på 
NUFF som vanlige deltakere.

Prosjektet SCREEN er støttet av Norsk Fredskorpset.

NUFF@TIFF 2016

Dokumentarfilmworkshop for 6 unge filmskapere fra Nord-Norge under Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) 
i perioden 18.-23. januar 2016 med temaet: Film og Publikum. Arrangert av Nordisk Ungdoms Filmfestival og 
Filmveksthuset TVIBIT

Prosjektet ble gjennomført som planlagt. Fra 18. – 23. januar 2016 arrangerte Nordisk Ungdoms Filmfestival 
(NUFF) og Filmveksthuset TVIBIT (FVH) en dokumentarfilmworkshop med 6 unge deltakere fra Nord-Norge under 
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Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF). Prosjektleder Hermann Greuel (NUFF) utviklet prosjektet i lag med 
Espen Nomedal (FVH). 

Ideen var å rekruttere 6 ungdommer i alderen 15 – 20 som kom fra de tre nordnorske fylkene. Oppgaven i 
workshopen var å lage en kort dokumentasjon (maks 4 min) med et blikk på TIFF-festivalpublikummet. Gruppen 
undersøkte med dokumentariske metoder særegenheten til TIFF som har et program med smal film og et stort 
publikum. Spesielt fokuserte de på festivalpublikummet. ”Vi begynte å filme steder, stemninger, barn på utekino 
og mennesker inn og ut de forskjellige kinosalene uten å fullstendig forplikte oss til et fokus - en stil. Dette kom 
mer fremtredende på dag nr. 3. Da gjorde vi intervjuer med ulike personligheter blant publikum. Her fikk vi mer 
enn vi trengte, og det tok mesteparten av klippetiden vår til å bearbeide.”

Gruppen jobbet på Filmveksthuset TVIBIT som stilte med fasilitetene sine og med film- og redigeringsutstyr. Etter 
et felles gjennomgang av oppgavestillingen og generelle spørsmål om dokumentarisk arbeid lagte gruppen en 
arbeidsplan og deltes i tre smågrupper som jobbet med Research, intervjuer, filmopptak, klipping etc. Deadline 
til filmen var lørdag kl 10:00 og filmen ”Faces Of TIFF” ble ferdig. På kvelden kl 20:00 var det premiere foran 
fullsatt Kulturhuset under avslutningsarrangementet til TIFF. Filmen ble veldig godt tatt imot av publikummet.

Filmen er tilgjengelig for alle på Vimeo profilen til NUFF: https://vimeo.com/152802791

Deltakerne: Eivind Dahl (Tromsø, 14 år), Richard Viken (Brønnøysund, 17 år), Håkon Pedersen (Mosjøen, 17 år), 
Nora Pedersen (Alta, 18 år), Kristina Sakstveit (Alta, 18 år), Eric Jensen Stene (Tromsø, 15 år)

Dette var den yngste workshopengruppen vi hadde så langt på NUFF@TIFF. Dette var et bevist valg i avtale med 
workshoplederen. FVH ønsker å følge opp unge filmskapere over lengre tid.

NUFF@TIFF 2016 workshopgruppe på premieren (Foto: Mohamed Jabaly)
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Nordic Youth Film Days in Palestine

Internasjonalt samarbeidsprosjekt med Young Palestinian Filmmakers Association i Ramallah, Palestina. 

De nordiske ungdomsfilm Dager i Palestina var et 7-dagers arrangement fra 3. til 9. mai 2016. 10 filmer laget av 
unge filmskapere fra 6 nordiske landene ble presentert på arrangementet. Visningene av filmene fant sted på 7 
steder i Palestina inkludert Jerusalem og Gaza. De unge nordiske filmskapere presenterte sine filmer, etterfulgt 
av diskusjoner med publikum, møtet unge palestinske filmskapere og opplevde en ekte kulturell utveksling 
gjennom film. De filmdagene tiltrukket seg mange mennesker, spesielt ungdom og filmstudenter. Det nordiske 
filmprogram ga mulighet til 10 unge filmskapere fra ulike nordiske land til å møte hverandre for første gang, 
utvikle gode relasjoner og diskutere muligheten for å jobbe sammen i nær fremtid. Opplevelsen ga dem en unik 
utsikt over det palestinske folk og deres kultur. Arrangementet ga også palestinske publikum en nærmere titt på 
nordisk kultur gjennom filmens historier, diskusjoner, møter, gå ut, snakke, danse og ha det gøy.

Samarbeidspartnere i prosjektet var NUFF (Norge), Valve Film School Oulu (Finland), Station Next (Danmark), 
Klippfisk (Færøyene), Film.gl (Grønland) og Young Palestinian Filmmakers Association (Palestina). Deltakerne kom 
fra Norge, Finland, Grønland, Danmark, Sverige og Færøyene. Prosjektet ble finansiert av Nordisk Kulturfond.

Young Nordic Filmmakers Exchange

Nordisk samarbeidsprosjekt med NUFF, Nordiske Filmdager Lübeck, Station Next, Oulu Internasjonale Barne- og 
Ungdoms Filmfestivalen og Tromsø Internasjonale Filmfestival.

16 Ungdommer fra 4 land samles først på Nordiske Filmdager Lübeck 2016,  og deretter på Tromsø 
Internasjonale Filmfestival (TIFF) 2017 for å lage 4 dokumentarer (Lübeck) og 2 kortfilmer (Tromsø) sammen. 

Workshopene ble ledet av Christoph Dobbitsch (Tyskland) og Espen Nomedal (Norge). De fire dokumentarfilmer 
som ble laget i Lübeck kan sees på https://vimeopro.com/nuff/young-nordic-filmmakers-2016. 

Prosjektet er finansiert av Nordisk Kulturfond, Kulturkontakt Nord – NORBUK og Erasmus+. 

Lasse Gjersten holder foredrag (Foto: Isra Odeh)
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Internasjonale samarbeid
NUFF er del av et nordisk og internasjonal nettverk av ungdomsfilmorganisasjoner-, verksteder og -festivaler. 
Derifra rekrutterer NUFF en del av filmer og deltakerne.

Palestina

I oktober 2015 reiste festivallederen Hermann Greuel til Ramallah i Palestina for å besøke Young Palestinian 
Filmmakers Days. Her presenterte han NUFF og arbeidet med Anis Bargouti, lederen til Young Palestinian 
Filmmakers Association, på samarbeidsprosjektet Nordic Youth Film Days in Palestine. Prosjektet ble 
gjennomført i mai 2016 i Palestina.

Nordische Filmtage Lübeck

I November 2015 besøkte Hermann Greuel Nordische Filmtage Lübeck i Tyskland for å forberede prosjektet 
Young Nordic Filmmakers Exchange. Prosjektet påbegynte i November 2016. Hermann Greuel reiste i lag med de 
norske deltakerne og den norske workshoplederen til Lübeck.

Novemberfestivalen

NUFF har siden 2009 hatt en offisiell samarbeidsavtale med Novemberfestivalen i Trollhättan, Sverige. NUFF 
velger hvert år 2 filmer fra festivalens program som NUFF-pris. Disse filmer er automatisk nominert til den 
nordiske ungdomsfilmkonkurransen på NUFF. I 2015 reiste Marie Sofie Mikkelsen som representant til 
Novemberfestivalen. 

I februar 2016 deltok Hermann Greuel på BERLIN INTERNAJSONALE FILMFESTIVAL hvor han også hadde møter 
angående Kurdistan-prosjektet og snakket med potensielle workshopledere. 

SCREEN

I februar 2016 var Hermann Greuel del av delegasjonen til SCREEN-partnermøte i Nairobi hvor den neste 
utvekslingen ble forberedt.

Youth Cinema Network

Den fjerde Youth Cinema konferansen ble gjennomført i september 2016 i Wales. Hermann Greuel representerte 
NUFF på konferansen.

Endre Lund Eriksen forteller om Dunder produksjonen (Foto: Isra Odeh)
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PR/Markedsføring
Pressearbeid 

NUFF begynte tidlig med sitt pressearbeid. NUFF fikk fra begynnelsen regelmessige oppslag i begge lokalaviser 
(iTromsø og Nordlys). Begge avisene følgte nøye med på hvordan NUFF utviklet seg over hele perioden. 

Trykksaker 

Konseptet med trykksakene gjaldt i hovedsak to områder: Plakat og festivalkatalog. Begge kom på et opplag 
på 500 stk. Fordelingen av plakater konsentrerte seg hovedsakelig rundt plakatopphenging i Tromsø kort tid 
før festivalen startet. Festivalkatalogen var en viktig informasjonsbrosjyre under selve festivalen og ligger ved 
DVDen. Alle trykksakene skal brukes videre i NUFF promoteringen. Plakat og katalog er på engelsk. 

NUFF promoteres også i festivalkatalogen til Tromsø Internasjonal Filmfestival (TIFF) med to sider. 

Online 

NUFFs nettsider (www.nuff.no) er den viktigste informasjonskanalen ut til verden. En nyhetsside informerer 
regelmessig om ting som skjer på NUFF. En annen side viser framgangen til NUFF gjennom avisutklipp. 
Videre ligger påmeldingsskjemaer for film, frivillig-arbeid, workshop-påmeldinger og flere andre ting som 
kontaktinformasjon, samarbeidspartnere, tilskuddgivere, leverandører og sponsorer med lenker til alle. 

NUFF har profiler på Youtube.com, Vimeo.com og openfilm.com. Her ligger alle workshopfilmer. NUFF har en 
egen page på Facebook og ungdommene administrerer en Facebook-gruppe. Ellers blir NUFF promotert på 
forskjellige internasjonale festival nettsteder og har linker hos partnerorganisasjoner.

Regnskapet 
I 2016 søkte NUFF et budsjett på 1,2 millioner kroner. En stor del av budsjettet gikk på forskjellige prosjekter som 
ikke ble gjennomført pga manglende finansiering. Dette førte til at noen prosjekter ikke kunne gjennomføres og 
arrangementet måte kuttes spesielt på workshopdelen. Til slutt ble festivalbudsjettet på ca. 640.000.-.

I ulike poster finnes det en forskjell mellom det opprinnelige budsjettet og regnskapet. Det skyldes at 
støttegiverne ikke fulgte de søkte beløpene. Generelt ble kostnader ompostert slik behovet utviklet seg. 

Utgifter 

Største delen av utgiftene var på honorar til festivalprodusenten og honorar til workshoplederne, reisekostnader 
til både deltakere, workshopledere og konferansedeltakerne, samt kost og losji. Utgiftene ble brukt i tråd med 
støttegivernes krav. 

Finansiering

NUFF 2015 ble i hovedsak finansiert gjennom offentlig støtte og frivilliginnsats. Støtten kom gjennom den faste 
festivalstøtteordningen til Tromsø Kommune, festivalordningen til Troms fylkeskommune og festivalstøtten 
til Norsk Filminstitutt. I tillegg kom det prosjektstøtte fra Nordnorsk Filmsenter og Barentssekretariatet og 
Kulturkontakt Nord - NORDBUK. 

NUFF fikk litt sponsorinntekter: først og fremst fra COOP NORD og bladet Nordlys både som vare og pengestøtte, 
Glasshytta Blåst sponset NUFF med prisstatuettene (for 14ende gang), Foreningen Norden sponset prisen for 
den beste nordiske ungdomsfilmen.

I tillegg var det inntekter gjennom billettsalg og workshopavgifter fra workshopdeltakerne.
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Evaluering
Alle deltakerne på årets NUFF ble bedt om å fylle ut et evalueringsskjema. 38 deltakere har benyttet muligheten 
til å dele sine inntrykk og meninger om NUFF.

Vi baserte evalueringen på fem spørsmål. Evalueringen ble gjennomført på engelsk.

Alle trodde at festivalen har vært en positiv opplevelse og erfaring. Mange peker på de sosiale påvirkninger av 
NUFF, spesielt gjennom sitt kulturelle mangfold. Alle følte seg godt mottatt og mange understreker den positive 
innstillingen av NUFF- og Tvibitteamet.

Læringseffekten var høy, både gjennom å lære av hverandre og fra workshopledere. Deltakerne likte 
fokuset på å lage film i lag, og at det var mye hardt arbeid. Denne gangen måtte en gruppe løse noen 
kommunikasjonsutfordringer mellom gruppen og deres workshoplederen. Situasjonen ble positiv avgjort på 
slutten.

Noen skryter av kvaliteten på filmprogrammet, andre foreslo å fokusere mer på kvalitet i programmeringen i 
stedet for mangfold.

Meningene om maten var positive.

Spørsmålene:

• Hva er ditt hovedinntrykk av NUFF & workshopene?
• Hva likte du best?
• Hva kunne ha vært bedre?
• Andre kommentarer

Gruppe 3 på filminnspilling: Jessica, Anne, Marvin & Anna (Foto: Isra Odeh)
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Fredag 3. juni 201622

48 deltakere fra 13 
nasjoner skal vise 
til sammen 49 fil-
mer under årets 
NUFF.
TVIBIT: Den 14. utgaven av NUFF 
(Nordisk ungdoms filmfestival) 
går av stabelen i Tromsø 17.–26. 
juni.

– Vi har som vanlig et stort pro-
gram over 10 dager med en 
workshop-del over seks dager. 
Der skal fire grupper lage hver sin 
film under ledelse av profesjo-
nelle filmskapere. I tillegg har vi 
selve filmfestivalprogrammet 
med et internasjonalt og nordisk 
program, sier festivaldirektør 
Hermann Greuel til iTromsø.

To andre grupper skal også 
lage musikk til de filmene under 
ledelse av to profesjonelle musi-
kere. I år er det nye at alt er under 
samme tak på nye Tvibit i den 
gamle brannstasjonen, som har 
tredoblet arealet fra det gamle 
lokalet.

– Sterk posisjon
Til festivalen kommer ungdom-
mer fra blant annet Filippinene, 
Mexico, USA, Kenya, Sør-Afrika, 
India, Grønland og hele Norden.

– Det er et sjeldent godt mang-
fold og en veldig stor interesse for 
festivalen. Det som er nytt i år er 
at alle som kommer hit har fått 
finansiert reisen selv fra organi-
sasjoner i sine egne land. Det sier 
noe om den posisjonen NUFF nå 
har fått. Tromsø er eksotisk, men 
festivalen har også fått et meget 
godt renommé, sier Greuel stolt.

Han har vært med siden opp-
starten i 2003.

– I mine øyne har det skjedd et 
løft av sjangeren ungdomsfilm og 
vi blir nå tatt på alvor. Nordnorsk 

filmsenter er inne og støtter 
NUFF. De har skjønt hvor viktig 
NUFF er for å skape nye filmska-
pere, påpeker Greuel.

Totalt vises det 19 utenlandske 
filmer, 26 filmer fra Norden og 
fire filmer fra workshopen, som 
presenteres i forbindelse med 
åpningsfilmen.

Tredje året på rad
Av andre workshoper er blant 
annet «Weave»-prosjektet under 
Ismet Bachtiars ledelse.

– Det handler om teknologi og 

spillbransjen og skal også resul-
tere i filmer, men mer for inter-
nett, forklarer Bachtiar.

Sørafrikanske Dane Doddz er 
blant annet med der, for tredje 
året på rad.

Festivalen har tradisjonen tro 
mange ivrige unge filmskapere 
som har filmer på festivaler og er 
med å jobbe på festivalen.

Palestinske Isra Odeh skal 
blant annet være i Tromsø en 
måned for å jobbe på NUFF.

– Vi hadde 10 nordiske filmska-
pere i Palestina i ti dager i mai og 

nå kommer hun opp. Vi har med 
årene fått mange gode kontakter 
ute i verden, sier Greuel.

Fokus på flyktninger
Tema for årets NUFF er flykt-
ningkrisen i Europa.

– Åpningsfilmen er en norsk 
dokumentar om en kurdisk flykt-
ning som kom til Lesvos i Hellas 
og nå bor i Norge, forteller Greuel.

Et ekstraprogram på festivalen 
er et spesialprogram med tre fil-
mer kalt «Refuge».

– Den ene filmen er fra Tysk-

land. Det er der det skjer i 
Europa i forbindelse med flykt-
ningene. Filmskaperen kom-
mer opp og skal også lede en 
workshop og vil diskutere med 
publikum etter filmen det som 
skjer i Tyskland, forklarer han.

Inviterer til storstilt  
filmfestival for ungdom

INVITERER: NUFF-gjengen, fra venstre Hermann Greuel, Mohamed Jabaly, Isra Odeh, Aminda Sæverud, Mie Bergh, Håkon Birkeland 
Toft, Dane Doddz og Ismet Bachtiar.  Foto: Tobias Stein Eilertsen
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Lørdag 11. juni 201632

Nordisk Ungdoms 
Filmfestival (NUFF) 
skal lage to kortfil-
mer. Nå søker de 
tromsøværinger i 
alle aldre som kan 
være skuespillere.
TVIBIT: I forbindelse med NUFF 
(Nordisk Ungdoms Filmfestival) 
lages det hvert år intense 
workshoper som resulterer i to 
ferdige kortfilmer.

I den forbindelse søker NUFF 
nå alle mulige tromsøværinger 
til mulige roller.

– Vi trenger i all hovedsak 
folk som har lyst til å prøve seg 
som skuespillere. Vi ønsker 
både unge, gamle og egentlig 
alle som har lyst til å være med. 
Man trenger ikke være profe-
sjonell skuespiller, vi trenger 
alle slags typer, sier produsent 
for NUFF, Håkon B. Toft. 

– God respons
I all hovedsak begynner inn-
spillingene av de to filmene 
mandag 20. juni. Det ferdige 
produktet havner på storskjer-
men i forbindelse med åpnin-
gen av festivalen på Verdens-
teatret påfølgende fredag.

– Tidlig har vi fått veldig god 
respons. Det vanligste er veldig 
unge og gamle, men det finnes 
så mange kreative sjeler her at 
det nok blir mange roller, og 
derfor søker vi egentlig etter 
alt, sier Toft.

Han understreker at man 
ikke trenger skuespillererfa-
ring.

– De som er interessert kan 
kontakte meg eller Marie Sofie 
(Langeland) som er workshop-
koordinator, forteller Toft.

Nattfilming
Filmingen pågår i all hovedsak 
fra mandag 20. til torsdag 23. 
juni.

– Stort sett foregår det på 
dagtid, men vi har også opp-
levd nattefilming, senest i fjor, 
sier han.

– Vi har hatt folk som skal 
være transvestitter, kokker og 
lærere. Det er relativt kreative 
sjeler, så artige roller er det nok 
av. Vi håper folk synes dette 
kan være artig å være med på.

Og det hele rundes av med en 
storstilt premiere.

– Filmene vises for fullsatt 
sal på åpningen fredag 24. juni, 
så jeg vil tro det er moro for 
mange, sier produsenten.

NUFF er også i smått beit 
etter frivillige til festivalen.

Frivillige
– Vi er vel 6-7 frivillige, men 
trenger opp til 15 stykker. Det 
er cateringcrew, folk til å jobbe 
i kafeen, vakter på kinoen 
under festivalen og sjåfører 
som kan kjøre litt hit og litt dit, 
sier frivilligkoordinator Isak 
Andreassen.

De lokker med gratis mat og 
et kreativt miljø.

– Det er gøy og sosialt. Det er 
unge filmskapere fra 13 nasjo-
ner, fra Mexico, USA og flere 
andre plasser. Man kommer i 
møte med mye spennende og 
kreativ ungdom, og så får man 
en viktig rolle som festivalens 
ansikt utad, sier Toft.

Har to kortfilmer – 
mangler skuespillere

SPEIDER: Visningskoordinator Karoline Storjord rammer inn produsent Håkon B. Toft, frivilligkoordinator Isak Andreassen og pressean-
svarlig Mie Bergh. De jakter nå frivillige til både og være skuespillere og jobbe under festivalen.

JAKTER: Håkon Toft og Karoline 
Storjord.
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På NUFF jobbes det 
som vanlig med å 
skape film fra A til Å i 
løpet av én uke. Men i 
år var det en gruppe 
som skilte seg ut.

Weave-gruppen hadde nye me-
dier som tema, og deres tilnær-
ming var annerledes. Den var 
interaktiv.

Se for deg en film der du som 
seer har mulighet til å påvirke 
utfallet - mens du ser den.

Weave-ungdommene lager 
film som konsumeres på nettet, 
ikke i den tradisjonelle kinosa-
len. Og du som seer bidrar med 
dine valg og vurderinger. Med 
et museklikk bestemmer du 
hva som skal skje.

Kombinerer spill og film
Weave kombinerer ungdom-
mer med film- og spillbak-
grunn. Den interaktive filmen 
de lager følger en mann på date 
med en dame. Han har på ser 
briller a la «Google-briller», 
som gir han muligheten til å få 
hjelp fra tre venner i å gjøre 
valg og tolke datens reaksjoner. 
Hvert valg får konsekvenser, 
hvert valg gir en ny sti for hand-
lingen å gå.

Andrej Chekhlatyi (Russ-
land) står for manus og Patrick 
Weggers (Nederland) er pro-
grammerer. Simon Veninga 
(Nederland) og Laura Niska-

nen (Finland) står for grafisk 
design, mens Isak Gustavsen 
(Norge) har ansvar for visual 
effects. Norske Richard Klaus-
mark er kameramann, samt 
klipper, en jobb han deler med 
svenske Malin Ekström, som 
også er regissør.

Valgmuligheter
De syv har vidt forskjellige ut-
gangspunkter, men har altså 
sammen kommet fram til fil-
men som skal ha premiere på 
NUFF-avslutningen lørdag.

- Folk liker film. Folk liker 
spill. Folk liker å lage sine egne 
historier, oppsummerer pro-
grammerer Weggers.

Han sitter med alle historie-
trådene på et kart foran seg på 
datamaskinen.

- Jeg prøver å samle trådene 
etter alle valgene, så i denne fil-
men ender vi opp med ni ulike 
historier. Men hvis vi hadde latt 
alle valgene spille helt fritt, så 
hadde vi endt opp med 3.000! 

Det har vi ikke tid til, smiler 
han.

Andrei Chekhlatyi fra Russ-
land har manusansvar, og skri-
ver blant annet dialogen ho-
vedpersonen har med vennene 
sine via chat på google-brillene 
sine (!). Det er mye å holde styr 
på for russeren!

- Tror dere dette kan være 
fremtiden i filmindustrien?

- Det er slett ikke umulig. Det 
vil i så fall være en helt ny type 
film, en helt ny måte å gjøre 
ting på. Ting baller jo fort på 
seg. Samtidig: det er ikke mulig 
å forutsi hva som kommer til å 
skje de neste årene, ting går så 
fort, sier Chekhlatyi.

Fremtiden
- Jeg tror vi vil se mer av denne 
type film fremover. Det er et 
potensial i det å la seeren velge 
utfallet. Det vi gjør her minner 
nok mer om spill - men ja, jeg 
tror vi får mer av det fremover, 
sier Ekström.

Allerede har man sett forsøk 
på liknende både innen film og 
TV. Men både deltakerne og in-
struktørene Ismet Bachtiar og 
Patti Toledo tror det kan være 
et lite stykke igjen å gå.

- Det er vanskelig å se for seg 
en blockbuster laget over den-
ne malen i nærmeste fremtid. 
Det er så mange scener som po-
tensielt ikke vil bli sett - det er 
veldig kostbart, sier Bachtiar.

- Samtidig åpner det mulig-
heter - at seeren vil se samme 
filmen flere ganger, for å se de 
forskjellige historiene utspille 
seg.

Ismet Bachtiar og Patti Tole-
do er instruktører på Weave-
workshopen under NUFF i år. 
Her fokuserer de på nye media, 
noe som gir resultat gjennom 
en interaktiv film.

Ismet Bachtiar og Patti Tole-
do er instruktører på Weave-
workshopen under NUFF i år. 
Her fokuserer de på nye media, 
noe som gir resultat gjennom 
en interaktiv film. (Foto: Marte 
Hotvedt)

Eierskap
- Dette skjer allerede. Filmma-
kere lager allerede filmer med 
forskjellige slutter, for eksem-
pel. Så kjøper man seg bokssett 
og får med seg alle alternative-
ne. Noen kinoer er utstyrt med 
joysticks, der publikum kan 
velge alternativer på skjermen - 
men som sagt; det er kostbart, 
sier Toledo.

- Ting som dette gir publikum 
eierskap. «Jeg er med på å ska-
pe historien.» Jeg tror det er 
veien videre. Det er det som er 
nye medis, sier Bachtiar.

Grafikk: Simon Veninga (Nederland) og Laura Niskanen (Finland) 
designer filmens interface, og har blant annet kommet opp med en falsk 
dating-app som brukes flittig. «Meetr» er kanskje utviklernes svar på 
Tinder?  Alle foto: MArte Hotvedt

Marte  
Hotvedt
marte.hotvedt 
@nordlys.no

Journalist

FREMTIDEN  
for filmbransjen?

MaNGE TrÅDEr: Patrick Weg-
gers fra Nederland er programmerer, 
og har kontroll på alle historiealter-
nativene i den interaktive filmen. 
Hvis han hadde hatt ubegrenset med 
tid og midler ville akkurat denne lille 
filmen kunne hatt 3.000 forskjellige 
muligheter for seeren å utforske!

 � Kombinerer elementer fra film og spill
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