Østnorsk filmsenter og Filminvest inviterer i samarbeid med
Lillehammer kommune og Lillehammer kino til:

BRANSJESAMLING
OG JULEBORD
Film, TV og spillbransjen i Trøndelag, Hedmark og Oppland
møtes på Lillehammer for to dager med nettverksbygging,
faglig påfyll og sosialt samvær.
ONSDAG 6.DESEMBER kl. 13.30-19.30. Julebord og fest fra kl. 19.30.
TORSDAG 7.DESEMBER kl. 10.00-14.00

Påmelding til bransjesamling og julebord innen 27. november 2017:
ht tps :// brans jesa mling . hoopl a . no / sales /juletreff

PROGRAM

ONSDAG 6.DESEMBER – Lillehammer kino, sal 2.
REGIONALT FILM- OG SPILLMARKED

13.15.-13.30

KAFFE OG REGISTRERING

13.30-13.40

VELKOMMEN
Terje Nilsen fra Østnorsk filmsenter og Stig Bech fra Filminvest åpner
bransjesamlingen.

13.40-14.40

PRODUKSJONSSELSKAP
Fa b e l a k ti v AS på Hamar er et av Norges største frittstående TV-produksjonsselskap.
De har vunnet Gullruten flere ganger og vant Emmy Kids Awards i 2013. Produsent
Arild Halvorsen presenterer et par av deres nyeste prosjekter.
G a m m ag l i mt /Fac ti o n F i l m AS er representert ved dokumentarfilmskaper og

produsent Christian Falch. Hans tidligere prosjekter inkluderer dokumentarfilmen
Blackhearts, og hans nye film, Golden Dawn Girls (regi Håvard Bustnes) er nå tatt ut til
hovedkonkurransen på IDFA.

o g TV AS er et nyoppstartet Lillehammer selskap drevet av
dokumentarfilmskaperne Camilla Vanebo og André Folkestad. De var en av vinnerne
under NRK pitchen på BIFF 2017 og presenterer her sine prosjekter.

H e r l i g Fi l m

F i l m b r o s AS har produsert fire spillefilmer siden 2015 og har sin femte spillefilm i

produksjon. Regissør, produsent og manusforfatter Henrik Martin Dahlsbakken viser
klipp fra sin roadmovie, Rett Vest, kortfilmen En dag i juli og den erotiske thrilleren
En affære.

74 P ictures AS består av produsentene Kjetil Omberg og Jørgen Storm Rosenberg.

Her presenterer de komedien Norske byggeklosser, en nyinnspilling av den klassiske Rolv
Wesenlund komedien. Denne gang er det Atle Antonsen som innehar «alle» rollene.

14.40-14.50

PAUSE

14.50-15.50

FILM- OG SPILLSKAPERE
I n g r i d S te n e r s e n er regissør, manusforfatter og produsent. Hun har tidligere laget

kortfilmen Tre dalmantinere og vil her presentere sine nyeste prosjekter.

N ata l i a M a ly kh i n a er en animatør og filmskaper med tilhold på Lillehammer. Hun

presenterer her kortfilmserien om Den vesle grå ulven og kommende prosjekter.

L i n e K lu n g s e th J o h a n s e n er produsent, regissør og manusforfatter. Hun står

bak en rekke prisvinnende kortfilmer og musikkvideoer. Hun var Sør-Trøndelags
fylkeskunster i 2017 og har utviklet flere dramaprosjekter for barn.

E r i c H o lte n H au g e n er spillutvikler og leder for Eight Legged Studio, basert i

Trondheim. Han står bak mobilspillet Stikkmenn og presenterer sine prosjekter.

A r i l d T ryg g e s ta d har klippet TV-serier, spillefilmer, kortfilmer og dokumentarfilmer.

Han er også manusforfatter og presenterer her den kommende barnefilmen Los Bando
Immortale som han har skrevet og klippet.

15.50-16.00

PAUSE

16.00-17.00

POSTPRODUKSJON, SERVICEPRODUKSJON OG

		ARBEIDSFELLESSKAP
T h e LIPP er et postproduksjonsselskap med tilhold på Lillehammer. De har en
Dolby Atmos Mixing Stage og Da Vinci Resolve Grading Cinema. I staben har de

flere anerkjente lyd designerne og filmkomponister, og de har jobbet med en rekke
prisbelønte filmer.

F i l m i n N o rway er serviceprodusent for en rekke store produksjoner, blant annet
den britiske spillefilmen The Bird Catcher som er spilt inn i Trøndelag. Produksjons
manager Bente Maalen presenterer selskapet.

H a m a r G a m e C o l l ec ti v e er samling spillutviklere i Hamarregionen. De arbeider for

å bedre forholdene for spillutvikling i regionen, arrangerer foredrag og workshops og
sosiale tiltak. De er representert ved leder Catharina Bøhler fra Sarepta Studio.

W o r k -W o r k er et arbeidsfellesskap for spillutviklere og teknologi entusiaster i

Trondheim. De presenterer sin virksomhet med en video.

L i l ly wo o d er et filmnettverk for filmarbeidere i Lillehammer-regionen. De jobber

17.00-18.00
		
		

18.00-19.30

med å synliggjøre en felles bransje utad og fremme samarbeid mellom aktørene. Økt
produksjonsvolum og kontinuitet er satsningsområder.
Tid for å hvile, sjekke inn på hotell, kle seg om eller mingle. For de som ønsker å ta
et lite vorspiel og se hvor bransjen på Lillehammer holder til, er fellesrommet på
Filmbanken åpent. Adressen er 2.etg, Stortorget 1, 2609 Lillehammer

PRISUTDELING

Det blir rød løper, bobler i glasset, musikk og feststemning på Lillehammer kino.
Vi viser filmklipp fra noen av de beste filmene og spillene fra regionen.
Det blir utdeling av tre priser: Østnorsk filmsenters fagpris, Filminvests
kompetansepris og Lillehammer kommunes pris.

19.30-

Det blir også en stor annonsering fra Filminvest, Østnorsk- og Midtnorsk filmsenter
om et kommende prosjekt for den regionale filmbransjen.

JULEBORD PÅ CAFÉ STIFT.

Film- og spillquiz ved quizmaster Øystein Egge.
Påmelding innen 27.november. Pris 200 kr, middag inkludert.

TORSDAG 7.DESEMBER – Lillehammer kino, sal 4
09.50-10.00

KAFFE OG REGISTRERING

10.00-10.10

VELKOMMEN

10.10-11.00

MESTERKLASSE: FILMATISK LYD TIL SPILL.
Hva er likhetene og forskjellene på å jobbe med Hollywood-filmer og internasjonale
spill? Tormod Ringnes (Uhørt/The LIPP) med kollegaer fra Dice/EA-Games
snakker om lyd, musikk og lyddesign på spill. De viser eksempler fra store,
internasjonale filmer og spill.

11.00-11.10

PAUSE

11.10-11.50

MESTERKLASSEN FORTSETTER

11.50-12.00

PAUSE

12.00-14.00

EKSKLUSIV FØRPREMIERE AV RETT VEST.
Regissør Henrik Martin Dahlsbakken presenterer filmen.
Billetter kjøpes hos Lillehammer kino,

BRANSJESAMLING
OG JULEBORD
Praktisk informasjon
ov e r n at ti n g :

Ved å oppgi «Filminvest» ved booking på First Hotel Breiseth får du
enkeltrom til 790 kr og dobbeltrom til 990 kr. Stasjonen vandrerhjem tilbyr enkeltrom
fra 695 kr, dobbeltrom til 795 kr, og 4-sengsrom mellom 995 kr - 1395 kr.

reise:

6.desember går det tog kl. 08.18 fra Trondheim og kl. 11.52 fra Hamar til
Lillehammer.

m at o g d r i kke :

Det er mulighet for et lite vorspiel med medbrakt drikke på
Filmbanken fra kl.17.00.
Fra kl. 19.30 serveres det biffgryte/vegetarisk karrigryte på Café Stift.
Egenandel på 200,- kr for middagen (drikke er ikke inkludert).

a ntr e kk :

Vi pynter oss for prisutdeling og julebord.

H v e m k a n væ r e m e d : Programmet er innrettet mot den profesjonelle bransjen, men
det er åpent for alle med interesse i den regionale audiovisuelle bransjen.
På m e ld i n g : https://bransjesamling.hoopla.no/sales/juletreff

Lillehamringen Atle Antonsen spiller "alle" rollene i Norske byggeklosser fra 74 Pictures AS."

