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Stiftelsen Festivalkontoret ble etablert i mars 2018, 

og arbeider med filmformidling til et bredt publi-

kum i alle aldre. Festivalkontoret står bak tre av 

hovedstadens mest profilerte filmfestivaler, Film fra 

Sør, Arabiske filmdager og Oslo Pix. Film fra Sør er 

byens største og eldste filmfestival og feiret sitt 30-års-

jubileum i 2020. Arabiske filmdager ble arrangert for 

første gang i 2011.  Oslo Pix er et vaskeekte barn av 

hovedstadens filmmelding, og arrangeres for fjerde 

gang  i 2021. 

Stiftelsen utfører også et betydelig arbeid med film-

formidling til barn, ungdom og eldre. Dette arbeidet 

inkluderer lokale og nasjonale skolevisninger i og 

utenfor Den kulturelle skolesekken, oppsøkende film-

visninger på eldresenter og bibliotek i Oslo gjennom 

Den kulturelle spaserstokken og visninger for barn og 

unge på sykehus gjennom tiltaket Pix på sykehus.

Festivalkontoret har valgt å sidestille filmformidling 

til særskilte grupper med driften av filmfestivaler for 

et generelt publikum, og ønsker å være med på å gi så 

mange som mulig av byens innbyggere muligheten til 

å oppleve god filmkultur. Dette er sentralt for å styrke 

både demokratiutvikling og felles kulturforståelse. 

Formål 

Stiftelsen er en ideell organisasjon med mål om å 

fremme en mangfoldig filmkultur.

Verdigrunnlag

Kompetent, nyskapende og internasjonalt orientert er 

viktige verdier for stiftelsens arbeid. Festivalkontoret 

jobber for åpenhet, dialog og respekt for menneske-

rettigheter. 

 
 

Visjon 

Å spre filmglede og kunnskap om film til publikum i alle 

aldre, med arrangementer som gir dem gode filmopp-

levelser og festivalminner de ønsker å dele med andre.

Strategi 

Være tilstede med filmformidling av høy kvalitet året 

gjennom med våre tre festivaler, førpremierer, skole-

visninger og øvrige arrangementer rettet mot særskil-

te grupper. 

Stiftelsen Festivalkontoret 

89 700 
  besøkende i 2019

25 300/33 180
  besøkende i 2020 / inkl. seertall fra publikumsundersølelser”

Ingrid Sølverud
Daglig leder

Åse Meyer
Daglig leder (vikar)

Ingvild Vaale Arnesen
Marked-og kommuni-
kasjonssjef

Ida Gulbrandsen
Festivalprodusent

Maren Jørgensen 
Dahll
Hovedprodusent

Lasse Skagen
Kunstnerisk leder

Johanne Svenden 
Rognlien
Programansvarlig og 
markedskoordinator

Mads Wølner Voss
Filmsjef

Per Eirik Gilsvik
Prosjektansvarlig for 
skole og Sørfond
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2020 ble naturligvis et bratt år for Stiftelsen Festival-

kontoret. Festivalen Arabiske filmdager var blant de 

første kulturarrangementene i Oslo som ble avlyst 

som følge av nedstengingen 12. mars. Deretter ble fes-

tivalen Oslo Pix og skolefilmfestivalen Oslo Pix Ung 

avlyst i månedsskiftet mai/juni.

Da kinoene åpnet igjen i midten av juni kastet vi oss 

rundt og arrangerte to pop up-varianter av Oslo Pix 

– én i midten av juni og én i august. Arrangemen-

tene ble svært vellykkede takket være en nytenkende 

og smidig stab og fleksible samarbeidspartnere i Vega 

Scene og Nordisk Film Kino Vika. De to kinoene ble 

i tillegg til utendørsarenaen SALT benyttet som vis-

ningsarenaer, og arrangementene var godt besøkt for-

holdene tatt i betraktning.

Allerede tidlig på sommeren ble det besluttet å flyt-

te Film fra Sør-festivalen til slutten av november, og 

inkludere deler av Arabiske filmdagers program som 

en egen seksjon. Vi var relativt sikre på at vi ville kun-

ne feire Film fra Sørs 30-årsjubileum med åpning på 

Klingenberg kino tilpasset smittevernreglene. Samti-

dig planla vi allerede tidlig høst å etablere en digital 

plattform der noen av filmene våre kunne vises som 

et supplement til kinovisninger. Da kinoene i Oslo 

stengte ned igjen i midten av november var vi glade 

for at den digitale plattformen var klar. På to uker la 

vi om fra fysisk til heldigital festival, med mer enn 80 

filmer på programmet. Vi la også om til digitale skole-

visninger, noe som fungerte veldig bra. 

Den digitale utgaven av Film fra Sør endte med et 

overraskende godt resultat, til tross for kort tid til  

planlegging og markedsføring.  Estimert publikum-

stall for den digitale utgaven av Film fra Sør, inkludert 

skolevisninger, endte på i overkant av 20 000 publi-

kummere*  

* basert på publikuwmsundersøkelse gjennomført  

under festival. 

Filmformidling i koronaens tid 
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Planlagt avholdt: 18.–22. mars, Nordisk Film Kino 

Vika. Deler av programmet ble avviklet under Film fra 

Sørs digitale filmfestival, 26. november–6. desember.

Den tiende utgaven av Arabiske filmdager var den 

første av Stiftelsen Festivalkontorets festivaler som 

ble rammet av koronapandemien. Et omfattende 

jubileum var planlagt på Vika kino da kinoene måt-

te stenge. I tillegg til de ordinære festivalvisningene 

ble to spesialvisninger på Vega Scene, en retrospek-

tiv serie med filmer av den egyptiske filmskaperen 

Youssef Chahine på Cinemateket, og en filmdag på 

Rommen Scene avlyst. Vi fikk likevel gjennomført 

en visning på Universitetet i Oslo i samarbeid med 

Babel Filmklubb, og rakk å rakk å arrangere en gratis, 

arabisk fest på Vippa med filmvisning og konsert for 

tredje år på rad, kort tid før landet ble stengt ned. 

Halvparten av det ordinære festivalprogrammet ble 

overført til Film fra Sør-festivalen, der Arabiske film-

dager fikk plass som en egen seksjon. Innstrammede 

smitteverntiltak gjorde at Film fra Sør måtte gjen-

nomføres digitalt.  Flere av filmene som skulle vises 

under Arabiske filmdager var i norsk kinodistribu-

sjon, og vi arrangerte førpremierer av Unge Ahmed, 

Papicha - kampen om frihet og Arab Blues  i samarbeid 

med filmenes distributører på Vika kino, Vega Scene 

og Cinemateket. Det ble også gjennomført en gra-

tis utevisning av filmen Omar på SALT i august, og 

en spesialvisning av filmklassikeren West Beirut på  

Kulturhuset i Oslo i forbindelse med en innsamlings-

aksjon for Libanon.

I 2020 ble publikumstallet i underkant av 2000, noe 

vi er svært fornøyd med, avlyste arrangement og delvis 

overføring av programmet til digitale visninger tatt i 

betraktning. Årets filmprogram hadde stor tematisk 

bredde, og mange av filmene ble hentet fra presti-

sjetunge, internasjonale filmfestivaler, og for første 

gang i festivalens historie var halvparten av filmene 

regissert av kvinner. Arabiske filmdager har også fort-

satt å fokusere på skolevisninger, som i 2020 inngikk 

i Film fra Sørs digitale skoleprogram.

Festivalprofil 

Filmfestival som viser de beste og nyeste filmene fra 

og om den arabiske verden.

Visjon  

Arabiske filmdagers visjon er å bidra til mangfold på 

kino ved å presentere det beste og mest interessante 

av arabisk spillefilm og dokumentar fra det siste året, 

i tillegg til den klassiske filmarven i regionen.

23 
filmer

Arabiske filmdager

5 242
  besøkende i 2018

6 592
  besøkende i 2019

1 985/2 593
  besøkende i 2020 / inkl. seertall fra publikumsundersølelser
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Planlagt avholdt: 1.–7. juni.

Avviklet som to pop up-festivaler 12.–14. juni  og 25.–

30. august.

I løpet av våren ble det klart at det var høyst usikkert 

om vi kunne gjennomføre den fjerde utgaven av Oslo 

Pix som planlagt, med en full festivaluke proppfull det 

beste av ny nord-amerikansk, europeisk og nordisk 

film. 

Vi ble nødt til å tenke annerledes, og  festivalen ble 

erstattet av to mindre pop up-festivaler; én i juni og 

én i august, der vi viste noen høydepunkter fra det 

opprinnelige programmet. I tillegg ble det gjennom-

ført flere enkeltstående kinovisninger i løpet av høsten 

under vignetten Oslo Pix Pop-up. 

Oslo Pix Pop-up besto av en filmhelg på Vika kino i 

juni med syv kritikerroste filmer, utevisning på SALT 

med miljødokumentaren The Story of Plastic i samar-

beid med TV-aksjonen og WWF,  og fire dager på Vega 

Scene i slutten av august med ni spennende fiksjons-

filmer og interessante dokumentarer, blant annet fes-

tivalens debattseksjon Pix politikk. I tillegg gjennom-

førte vi en digital mesterklasse for norsk filmbransje 

med den danske dokumentaristen Eva Mulvad på 

Vega Scene i august. Billettinntektene til The Story of 

Plastic gikk uavkortet til TV-aksjonen/WWF. 

Barn og unge er en en viktig målgruppe for Stiftel-

sen Festivalkontorets formidlingsvirksomhet. I febru-

ar gjennomførte Oslo Pix en utekino med visning av 

Ekspedisjon Knerten på Bøler i forbindelse med 100-års-

dagen til Anne-Cath. Vestly, og vi har i løpet av året 

gjennomført flere Pix på sykehus-visninger for barn 

og unge på sykehus,  med strenge smitteverntiltak. I 

tillegg ble alle festivalens skolevisninger som var plan-

lagt i juni flyttet til Film fra Sør-festivalen i november 

og desember, og gjennomført digitalt. 

Festivalprofil 

Oslo Pix er en bred publikumsfestival med vekt på 

kvalitetsfilm fra Nord-Amerika, Europa og Norden. 

Programmet skal bringe minneverdige filmopplevel-

ser til et allsidig publikum og formidle film langs hele 

spekteret – fra storfilmer på rød løper til den mest 

utfordrende kunstfilmen.

Visjon 

Oslo Pix’ visjon er å gi unike filmopplevelser til et all-

sidig publikum i Oslo, og å kombinere film, fest og 

fellesskap på nye måter. 

Oslo Pix

17 000
  besøkende i 2018

24 000
  besøkende i 2019

4 600
  besøkende i 2020

28 
filmer

Digital gjest

Eva Mulvad
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Avviklet som digital festival 26. november –  

6. desember

Film fra Sør var den siste av våre festivaler som skulle 

avvikles i 2020, og vi håpet i det lengste at vi kunne 

gjennomføre en fysisk jubileumsutgave av festivalen 

etter at kinoene i Oslo hadde gjenåpnet før somme-

ren. Men en ny nedstengning av Oslos kinoer var et 

faktum to uker før festivalen skulle åpne, og på kort 

tid la vi om til en heldigital festival. Vi rakk heldigvis 

å varme opp til den 30. utgaven av Film fra Sør med 

en stemningsfull visning av den meksikanske filmen 

Sanctorum i Kulturkirken Jakob, som en markering av 

De dødes dag 2. november. 150 publikummere deltok 

på visningen. Arrangementet i Kulturkirken Jakob var 

også en lansering av festivalens planlagte fokus på 

Mexico, som i tillegg inkluderte festivalens åpnings-

film New Order av Michel Franco. 

Til tross for endringene oppnådde vi en publi-

kumsoppslutning vi er stolte av. Vi hadde heldigvis 

en digital plattform klar som opprinnelig var planlagt 

som et supplement til den fysiske festivalen, og den 

ble hurtig rigget om til å støtte en full festival med 

rundt 80 filmer på programmet. 

Festivalens inviterte hovedgjester inkluderte i til-

legg til meksikanske Michel Franco, den japanske 

mesterregissøren Naomi Kawase og den koreanske 

Oscar-vinneren Bong Joon-ho. De tre regissørene 

deltok gjennom digitale samtaler og introduksjoner. 

Publikum fikk også oppleve introduksjoner fra flere 

av regissørene representert i konkurranseprogram-

mene Nye stemmer og Dok:Sør. I tillegg til en æres-

pris til regissør Naomi Kawase, valgte vi under vårt 

30-årsjubileum å hedre kinoene med en spesialpris. 

På vegne av hele kinobransjen mottok programsjefe-

ne for Nordisk Film Kino, Cinemateket i Oslo og Vega 

Scene en velfortjent anerkjennelse av deres uvurderli-

ge arbeid med å fremme opplevelsen av film på kino.

Festivalprofil 

Film fra Sør har i 30 år presentert film og filmskape-

re fra Asia, Afrika og Latin-Amerika for et lokalt og 

nasjonalt publikum

Visjon 

Å være den filmfestivalen i landet som er aller best på 

å dyrke mangfold og inkludering, som gir publikum 

muligheten til å se verden fra en annen vinkel.

Film fra Sør

Digitale gjester

25 244
  besøkende i 2018

28 482
  besøkende i 2019

9 937/ 17 216
  besøkende i 2020 / Estimert tall fra publikumsundersøkelsen

67 
filmer

Michel Franco Bong Joon-ho Naomi Kawase

Festivalkontoret Årsrapport 2019 13
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Stiftelsen Festivalkontoret gjennomfører året rundt en 

rekke filmvisninger som er spesielt rettet mot barn og 

unge, et tilbud som hvert år når ut til tusenvis av sko-

lebarn over hele landet. Tilbudet inkluderer skolevis-

ninger under våre tre festivaler, uavhengige visninger 

med støtte fra Den kulturelle skolesekken, prosjektet 

Beyond Hollywood som er støttet av Sparebankstiftel-

sen DNB, samt visninger gjennom prosjektet FN-Film 

fra Sør i samarbeid med FN-sambandet.

Våre skolevisninger under Arabiske Filmdager og Oslo 

Pix måtte avlyses, og ble gjennomført som digitale 

visninger under Film fra Sør. I tillegg ble også flere 

oppdrag vi skulle gjøre for Den kulturelle skolesek-

ken og flesteparten av aktivitetene i prosjektet Beyond  

Hollywood avlyst.

I et unntaksår som 2020 er vi likevel veldig fornøyd 

med å ha vist film for totalt 13505 elever i hele Norge. 

Totalt sett gjennomførte vi 233 visninger, av disse var 

30 visninger i kinosal, 24 visninger der vi fysisk dro på 

skolebesøk for å vise film og 179 visninger der filmen 

ble spilt av fra vår digitale strømmeplattform.

I tillegg til omfattende filmformidling rettet mot skole-

elever, jobber Stiftelsen Festivalkontoret også politisk 

for å styrke filmformidling til barn og unge. I januar 

2020 lanserte vi rapporten «Et skoleløft for filmen – 

hva, hvordan og hvorfor», som undersøkte mulighete-

ne for et større løft for filmformidling til skoleelever. 

Rapporten så på hvordan et slikt «skoleløft for film» 

kan organiseres og finansieres, samt hvilke innretnin-

ger som finnes nasjonalt for å sikre en helhetlig film-

formidling til barn og unge i skoletiden. 

Rapporten ble tatt godt imot av bransjen og relevante 

statlige aktører på området. På bakgrunn av rapporten 

tok Festivalkontoret også initiativ til oppropet «Bedre 

finansiering av filmformidling til skoler!», som ble 

signert av en samlet filmformidlingsbransje. Det ser 

ut til at flere av anbefalingene i rapporten har blitt lyt-

tet til: en av anbefalingene var å gjenopprette en til-

skuddsordning for utvikling av filmprosjekter i Den 

kulturelle skolesekken. En slik ordning ble vedtatt 

høsten 2020 og forvaltes nå av Norsk filminstitutt. 

Skolevisninger

Rapporten Et skoleløft for filmen -  
hva, hvordan og hvorfor
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Vi er stolte av at vi i 2020 har gjennomført en rekke 

visninger for spesifikke grupper som barn, unge og 

seniorer.

I prosjektet Pix på sykehus har vi gjennomført flere vis-

ninger for barn og ungdom innlagt på sykehus på Riks-

hospitalet og Ahus av filmer som Ekspedisjon Knerten 

og Knutsen og Ludvigsen – Det store dyret. Med oss på 

laget hadde vi skuespillere til stemmene bak Knutsen 

og Ludvigsen, og selveste Knerten dukket også opp 

til stor glede for unge pasienter ved sykehusene. Pro-

sjektet er støttet av Stiftelsen Dam, og gjennomføres i 

samarbeid med Rådet for psykisk helse. I tillegg har vi 

drevet filmformidling på eldresentre og bibliotek gjen-

nom Den kulturelle spaserstokken. Vår ambisjon med 

disse filmformidlingstiltakene utenfor festivalperiode-

ne, er å tilby filmkultur også til dem som ikke oppsøker 

filmfestival og kino.

Filmpoolen

Gjennom vårt innkjøpssamarbeid Filmpoolen kjøper 

vi sammen med Bergen Internasjonale Filmfestival, 

Tromsø Internasjonale Filmfestival, NRK og filmdis-

tributøren Arthaus tre filmer årlig for visning på festi-

valene, TV og kino. Filmene som ble kjøpt inn i 2020 

er Atlantis (Valentyn Vasyanovych, Ukraina), Det finnes 

ingen djevel (Mohammad Rasolouf, Iran) og Memories of 

Murder (Bong Joon-ho, Sør-Korea).

Øvrig filmformidling
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Sørfond er et produksjonsfond finansiert av Utenriks-

departementet som forvaltes av Norsk filminstitutt 

og Stiftelsen Festival kontoret i samarbeid. Sørfond 

støtter filmprosjekter fra land på Sørfonds ‘85-lands-

liste’, og prosjekter støttet av fondet skal bidra til å 

styrke film som kulturuttrykk, styrke ytringsfriheten 

og fremme mangfold og kunstnerisk integritet i land 

der filmproduksjon begrenses av politiske, finansielle 

eller ytringsrelaterte årsaker. Søknader om produk-

sjonsstøtte krever en norsk co-produsent. 

Stiftelsen Festivalkontoret har ansvaret for den inter-

nasjonale markedsføringen av fondet, samt det årlige 

Sørfond Forum. I løpet av 2020 har vi deltatt på ti  

festivaler internasjonalt og møtt i overkant av 950 

internasjonale filmskapere som har fått informasjon 

om fondet.  

Hvert år arrangerer vi Sørfond Forum – et pitche-

forum der spesielt inviterte filmskapere fra land i 

Sør kom mer for å presentere sine filmprosjekter for 

norske produsenter. Sørfond Forum 2020 ble arran-

gert digitalt, med seks spesielt inviterte prosjekter 

fra Syria, Mosambik, Colombia, Yemen, Indonesia 

og Sør-Afrika. Alle regissører og produsenter deltok 

via videokonferanse. I tillegg fikk filmskaperne og de 

nor ske produsentene faglig påfyll gjennom en sam-

tale om dokumentarfilm og ytringsfrihet mellom 

den norske regissøren Håvard Fossum og Sam Soko, 

regissøren av den prisvinnende kenyanske dokumen-

tarfilmen Softie.

 

Sørfond Forum ble gjennomført med støtte fra  

Fritt Ord.

Sørfond

Sørfond har gitt produksjonsstøtte 
til 58 filmer siden starten i 2011. 

I 2020 ble det delt ut totalt  
3 millioner kroner, fordelt på seks 
nye prosjekter.

Utenriksdepartementet

Map of Latin American Dreams 
Martín Weber

Quo Vadis, Aida?  
Jasmila Žbanić
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Festivalkontorets årshjul 2020

Hele året: 
Skolevisninger i FN-film fra Sør og   
Den Kulturelle Skolesekken 

Januar
Film fra Sør: spesialvisning av  
Guddommelig kjærlighet

Februar 
Den kulturelle Spaserstokken: St.Hanshaugen 
seniorsenter

Oslo Pix: Blått Lerret 

Oslo Pix: Spesialvisning av Ved Guds Nåde  
på Vika Kino

Film fra Sør: spesialvisning av Monos  
på Vega Scene

Oslo Pix: Pix Nabolag, utevisning av  
Ekspedisjon Knerten på Bøler

Oslo Pix: Pix på sykehus:  
Ekspedisjon Knerten på Ahus

Oslo Pix: Pix på sykehus: Ekspedisjon Knerten på 
Rikshospitalet

Mars 
Arabiske filmdager: Visning av Den grønne sykke-
len på Universitetet i Oslo med Babel Filmklubb

Oslo Pix: Deltakelse på åpningen av Deichman 
Bjørvika (avlyst) 

Den kulturelle Spaserstokken: Ensjøtunet 
Omsorg+

Arabiske Filmdager: Arabisk fest på Vippa

Arabiske Filmdager 2020 (avlyst og flyttet til Film 
fra Sør 2020 som en seksjon)

Arabiske Filmdager: Youssef Chahine-retrospek-
tiv på Cinemateket (avlyst og flyttet til 2021)

Arabiske filmdager: Beyond Hollywood (avlyst)

Arabiske filmdager: skolevisninger  
(avlyst og flyttet til Film fra Sør 2020) 

Pix på sykehus: Flukten over grensen på  
Ahus (avlyst)

Pix på sykehus: Flukten over grensen  
på Rikshospitalet (avlyst)

Arabiske filmdager på Rommen scene (avlyst)

April 
Oslo Pix Pop-up: Førpremiere på Onkel (avlyst)

Mai
Oslo Pix: programslipp (avlyst)

Oslo Pix Ung (avlyst)

Oslo Pix: Beyond Hollywood (avlyst)

Oslo Pix: Skolevisninger (avlyst og flyttet til Film 
fra Sør 2020)

Oslo Pix: Blått lerret - digitalt 

Film fra Sør: spesialvisning av Ema på Vega Scene 

Juni
Oslo Pix 2020 (avlyst)

Oslo Pix Ung (avlyst)

Arabiske filmdager: førpremiere på  
Papicha – Kampen for frihet på Vika kino

Arabiske filmdager: førpremiere på  
Papicha – Kampen for frihet på Vega Scene

Juni (forts.)
Pix på sykehus: Flukten over grensen på  
Rikshospitalet 

Oslo Pix Pop-up på Vika kino 

Film fra Sør: spesialvisning av  
Weathering With You på Odeon kino

Arabiske Filmdager: førpremiere på Arab Blues 
på Vika kino 

August 
Oslo Pix Pop-up på Vega scene

Oslo Pix: Mesterklasse med Eva Mulvad på Vega 
Scene 

Oslo Pix Pop-up på SALT: utekino-visning av The 
Story of Plastic
Arabiske Filmdager på SALT: utekino-visning av 
Omar
Film fra Sør på SALT: utekino-visning av  
Snowpiercer
Arabiske filmdager: Spesialvisning av West Beirut 
på Kulturhuset  

September
Film fra Sør: Verdens kuleste dag (avlyst)

Film fra Sør: Utekino på Deichman  
Grünerløkka (avlyst) 

Film fra Sør: Oslo Kulturnatt på  
Vega scene (avlyst)

Beyond Hollywood - To skolevisninger av  
Den skyldige med live filmanalyse

Arabiske filmdager: Spesialvisning av Unge Ahmed 
med panelsamtale på Cinemateket 

Oktober
Film fra Sør: spesialvisning av Juan of the Dead 
på Vika kino

Pix på Sykehus: Knutsen og Ludvigsen 2 -  
Det store dyret på Ahus

Pix på Sykehus: Knutsen og Ludvigsen 2 - Det 
store dyret på Rikshospitalet

Oslo Pix Pop-up: Førpremiere på Et Glass til  

November 
Oslo Pix Pop-up: spesialvisning av Queen and 
Slim på Vega Scene

Oslo Pix: Blått Lerret 

Film fra Sør: De dødes dag i Kulturkirken Jakob, 
visning av Sanctorum

Film fra Sør: Programslipp (avlyst)

Film fra Sør: Sørfond Pitcheforum 

November/Desember:
Film fra Sør: Digital filmfestival 

Film fra Sør: Digitale skolevisninger

Film fra Sør: Digitale skolevisninger av filmer fra 
Arabiske filmdager og Oslo Pix 

Arabiske filmdager: Seksjon under Film fra Sør 

Pix på sykehus: Dragevokterens jul på Ahus 
(avlyst)

Pix på sykehus: Dragevokterens jul på  
Rikshospitalet (avlyst)
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Deltagelse på internasjonale  
festivaler

Januar
Göteborg filmfestival

Februar 
Berlinalen

Mars 
Cph:dox

April 
Mooov Film Festival

Mai
Cannes La Fabrique Cinema

Juni
Cannes L’Atelier

August 
Locarno

September
San Sebastian, Durban Film Festival 

Oktober
Bosphorus Film Lab - Boğaziçi Film Festivali

November 
Southeast Asian Film Financing Forum

Desember
Brasil CineMundi 

Merk: Grunnet koronapandemien, ble det kun 
gjennomført fysiske festivalbesøk i januar og 
februar. Resten av året bestod av digital delta-
gelse.
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Markedsføring, presse og  
publikumsutvikling
I et normalt år er våre viktigste mål for alle de tre fes-

tivalene å nå ut til et nytt publikum, samtidig som vi 

kontinuerlig jobber med å pleie våre lojale publikum-

mere og sørge for at de har lyst til å fortsette å delta 

på festivalene år etter år. I 2020 var det en stor kom-

munikasjonsoppgave å gi god informasjon om avlys-

te filmfestivaler og endringer i program, men også å 

introdusere digital festival for vårt publikum og ikke 

minst til hele Norge! 

Å få ut tydelig, god og korrekt informasjon har aldri 

vært viktigere, og i starten av 2020 ble mye arbeid lagt 

ned i å holde publikum orientert om smittevern og 

avlysninger, mens vi i siste halvdel har hatt stor fokus 

på brukeradferd og å gi god kommunikasjon rundt 

et nytt konsept; den digitale filmfestivalen. Sosiale 

medier har vært enda viktigere enn tidligere, både for-

di det er en tilgjengelig kanal for å gi opplysninger 

om endringer, men også fordi det er viktig å holde 

kontakten med vårt eksisterende publikum. 

I 2020 har det vært betydelig arbeid nedlagt i to store 

prosjekter: å forstå vårt publikum enda bedre gjen-

nom publikumsutviklings-verktøyet Culture Tag Tool, 

og å utvikle nye nettsider for alle våre tre festivaler. 

Film fra Sør fikk nye nettsider samtidig med program-

slipp for festivalen, og dette var en suksessfaktor for 

at vi kunne kommunisere godt med publikum uten 

vårt tradisjonelle programmagasin. Den digitale festi-

valutgaven gjorde det mulig å rette seg mot publikum 

over hele landet, og 30% av de som responderte på vår 

publikumsundersøkelse oppga at de bor utenfor Oslo.

Pressedekning er viktig for våre festivaler, og arbei-

det med journalister er knyttet opp i stor grad rundt 

festivalens gjester. I et år uten gjester er dette selv-

sagt en utfordring, men interessen rundt den digitale 

festivalavviklingen av Film fra Sør og filmene på pro-

grammet gjorde at pressedekningen var på samme 

nivå som 2019.  

23 600
  følgere på Facebook

1833 
  nyhetsbrevabonnenter

655 673 
  sidehenvisninger

42%
 åpningsrate

5 060
  følgere på Instagram

181
   presseoppslag

128 490 000
  rekkevidde omtale i ant. lesere

1 188 540 NOK
 annonseverdi på omtale

Redaksjonell omtaleSosiale medier Nyhetsbrev og nettsider
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Våre frivillige deltok i år i forarbeidet til Arabiske 

filmdager, og med programtekster til Oslo Pix og Film 

fra Sør. I tillegg hadde vi over 60 frivillige påmeldt til 

avviklingen av Film fra Sør-festivalen som dessverre 

ikke fikk delta da den fysiske festivalen ble avlyst. Vi 

er svært takknemlige for engasjementet våre frivillige 

viser, og ønsker å takke alle som har ønsket å bidra til 

å lage festival med oss i år!

Frivillige i 2020 

Anne Marte Stensrud, Delnya Salihi,  

Elise Agdestein, Emma Helen Rasmussen,  

Erik Andres Fladeby, Idunn Brosset, Inés Sanchez 

Benedicto, Johannes Bratberg, Marcela Orsini,  

Marwah Jame, Mira Jeanett Kolve, Peder Moan  

Hasselknippe, Roger Nassif, Zirenia Esquivel

Skribenter for Oslo Pix og 
Film fra Sør 

Abirami Logendran, Andrea Regine Meyer, Elias 

Bakken Johansen, Elisabeth Aslesen, Jon E. Sæter, 

Leonardo Rodarte, Mads Halvorsen, Silje Züleyha 

Grimsøen

Medarbeidere, prosjekt- 
ansatte og praktikanter i 2020 

Åse Meyer, Ingrid Sølverud, Lasse Skagen, Maren 

Jørgensen Dahll, Johanne Svendsen Rognlien, Ida 

Gulbrandsen, Ingvild Vaale Arnesen, Mads Wølner 

Voss, Per Eirik Gilsvik, Gjermund Granlund, Susann 

Østigaard, Cato Fossum, Heida Kirkerud-Johansen, 

Harmeet Kaur, Atli Bjarnason, Karoline Pedersen, 

Petter Trønsdal, Sandra Grøndal-Hansen, Karin 

Beate Nøsterud, Steffen Tomt, Peder Bøyum, Emilie 

Østgård.  

Stiftelsens styremedlemmer i 2020: 

Tom Eilertsen, Synnøve Hørsdal, Cathrine Røs-

seland, Ivar Køhn, Kari Hesthamar, Manuela 

Ramin-Osmundsen, Rolf Vestvik.

Takk til våre støttegivere og  
sponsorer 

Samarbeidspartnere

Arabiske filmdager

Institut français, Cinemateket i Oslo, Rommen Scene, Vippa, Khartoum Contemporary Art Center, Scandic Hotel 

Edderkoppen, Babel filmklubb, Selmer Media, Redd Barna, Human Rights Watch, Norsk Pen, Minotenk, Amnesty 

International Norge, Palestinakomiteen, Marokkos Ambassade i Norge, Palestinian Mission - Oslo, Røverstaden, 

Oslo16, SALT art & music, Mosaic 

Oslo Pix

Selmer Media, Arthaus, Deichman Bøler, Oppsal og Nøklevann Borettslag, Canadas ambassade i Norge, Istitu-

to Italiano di Cultura, SALT art & music, TV-aksjonen, WWF - Verdens Naturfond, Naturvernforbundet, Norsk  

Journalistlag, Medieoperatørene, AmerikanskPolitikk.no, Montages, Akershus universitetssykehus HF, Rikshospi-

talet, Rådet for psykisk helse. 

Film fra Sør

Republikken Koreas ambassade i Norge, Latin-Amerikagruppene i Norge, Mexicos ambassade i Norge, Peace  

Brigades International i Norge, Fremtiden i våre hender, Fellesrådet for Afrika, Oslo journalistklubb, Montages

Frivillige og stab
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Watching
movies never 
gets old

Neither does precision, dedication 
and timely express deliveries. We 
are proud to be able to support local 
culture delivering all those wonderful 
movies we never get tired of.


