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VELKOMMEN TIL 
LATERNA MAGICA

Vi ønsker velkommen til den 26. Laterna Magica film-
festival, og feiringen av at det er 25 år siden Laterna 
Magica ble arrangert første gang. Hovedmålgruppen 
for festivalen er barn og ungdom, men også voksne er 
velkommen som publikum. Vi er glade for at festivalen 
Laterna Magica fortsatt inspirerer mange unge film-
skapere til å levere film til filmkonkurransen. 

For de unge filmskaperne i Vesterålen er det Filmfesten 
som er høydepunktet under festivalen. Her deler vi 
ut priser, og vinnerfilmene og klipp fra alle innsendte 
filmer vises. Det hele vil bli satt sammen i et sceneshow 
regissert av sceneinstruktør Tom-Stian Lenningsvik. 

I år er Glamour tema for Laterna Magica, og temaet 
er valgt fordi vi feirer 25 år. Vi tjuvstartet feiringen 
med utstillingen Laterna Magica 25 år, som åpnet  
4. november. Publikum kan se utstillingen fram til 
avslutningsdagen i festivaluka. Utstillingen viser en 
liten smakebit av den 25-årige historien vår.

Festivalen synes det er viktig å holde kontakt med 
filmskapere fra Vesterålen som har flyttet fra regio-
nen. Derfor har vi invitert Edvard Karijord fra Øksnes 
til årets festival. Han er sammen med sin medstudent, 
Bendik Mondal, fra filmskolen Westerdals, aktuell med 
filmen I DET FRI. Vi håper Edvard kan inspirere dagens 
unge filmskapere.   

God fornøyelse!

Vibeke Suhr, 
daglig leder i Kultursamarbeidet
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LATERNA MAGICA 
betyr trollykt og 
er navnet på ei 
lampe som på 

1500-tallet ble 
brukt i Italia for å 

lage levende 
skyggebilder på 

et lerret.
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Tilbakeblikk

Laterna Magica startet i 1992 som et filmarrangement 
støttet av Norsk kulturråd. Det inngikk som del av pro-
sjektet Kulturliv – skole som Hilde J. Hansen ledet. Ideen 
kom opp etter at det var blitt arrangert et videokurs 
på Stokmarknes sammen med Nordland videoverksted. 
En rekke profilerte filmskapere som Eva Isaksen, Pet-
ter Næss, Espen Torsteinson og Ivo Caprino, kom til 
Laterna Magica og besøkte Vesterålskommunene.

Interessen blant ungdom for å lage film var større enn 
forventet. Hele syv bidrag kom inn sammen med en 
rekke manus. Vinnerfilmen hadde tittelen «Hvorfor?». 
Den handlet om mobbing og en alkoholisert mor. Bak 
filmen sto Kolbjørn H. Larssen, Stein Inge Pedersen og 
Mikkel Bugge fra Hadsel og Sortland. 

I dag er Kolbjørn H. Larssen lærer ved medielinja på 
Stokmarknes, og han jobber i tillegg med Laterna 
Magica. Stein Inge Pedersen er daglig leder i Deadline 
Media med base på Sortland, og Mikkel Bugge er for-
fatter og bosatt i Oslo. Disse tre er på mange måter 
representative for barn og unge som gjennom 25 år 
har levert film til filmkonkurransen. Noen velger en 
vei videre inn i profesjonelt arbeid innen film og TV, 
mens for andre er Laterna Magica først og fremst en 
givende del av oppveksten i Vesterålen. 

Laterna Magica har etter 1992 vært arrangert hvert 
år med hovedvekt på filmkonkurransen, den store film-
festen, etterhvert  også skolefilm og andre arrange-
menter knyttet til film som tema. Vårt hovedfokus 
gjennom 25 år har vært å gi unge mennesker i Vester-
ålen et aktivt og skapende forhold til filmmediet. Dette 
fokuset skal vi ta med oss inn i nye 25 år. 
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BJØRN SUNDQUIST

JUBILEUMSUTSTILLING:  
LATERNA MAGICA 25 ÅR
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Åpning lørdag 4. november kl. 13.00
Sortland museum, Kulturfabrikken

Åpningstider: tirsdag–lørdag kl. 11.00–15.00
 4.–18. november

Kr 50,- i inngang for de over 19 år

25 år med filmfestivalen Laterna Magica feires med 
en jubileumsutstilling. Med utstillingen ønsker vi å gi 
publikum et lite innblikk i vår historie. 

Vi ønsker å fortelle historien om hvordan det startet, 
presentere noen øyeblikk og ikke minst ønsker vi å vise 
hvilken skaperglede festivalen har skapt blant barn og 
unge i Vesterålen. 

Utstillingen inneholder film, bilder, tekst, avisutklipp 
og plakater. 

I forbindelse med Filmfesten vil utstillingen være åpen 
fra kl. 17.00–18.00.
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Vi er glade og stolte over å ha skuespilleren Bjørn Sund-
quist som beskytter for vårt filmarbeid rettet mot 
barn og unge i Vesterålen. I forbindelse med Laterna 
Magicas 25 års jubileum, har Bjørn stilt velvillig opp på 
innspilling av ny hilsen til festivalen.  

Bjørn Sundquist regnes av mange for å være Norges 
fremste mannlige skuespiller. Han har vunnet en rekke 
Amanda-priser, inkludert Æres-Amanda i 2000. Han har 
også spilt i en rekke prisbelønte TV-serier. Vi har bl.a. 
sett han i TV-serien Monster på NRK, Torfinn Iversens 
film «Oskars Amerika» og flere reklamefilmer. Bjørn 
Sundquist er opprinnelig fra Hammerfest.
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FILMFESTEN 2017

ÅPNING
Mandag 13. november kl. 18.00  

i forbindelse med filmfesten

Vi er svært glade for at hun som regnes som Laterna 
Magicas mor, Hilde J. Hansen, har sagt ja til å åpne årets 
festival. Hilde brenner for at barn og unge skal få lov 
til å vise fram sitt kreative arbeid, og hun mener at 
Laterna Magica har blitt en viktig arena hvor unge får 
muligheten til å være i fokus.

Mandag 13. november kl. 18.00 i Møysalen
Gratis

Prisutdeling i tre aldersklasser og spesialpriser. I år har 
vi spesialpriser for beste temafilm Glamour og juryens 
spesialpris. 

Elever fra musikklinja og Sortland kulturskole står for 
sceneshowet, men først og fremst blir det vist utdrag 
fra alle filmene som er sendt inn. Vinnerfilmene vises 
i sin helhet. 

Sceneinstruktøren i Vesterålen, Tom-Stian Lenningsvik, 
har regien for sceneshowet. Produsent er Kultursamar-
beidet i Vesterålen.
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«UNG SCENE»  
– ELEVFORESTILLING

 «UNGDOMSFABRIKKEN» – FILMKVELD

«HAVSØYE» – MARKERING AV 
25-ÅRSJUBILEET FOR  

SKULPTURLANDSKAP NORDLAND
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Tirsdag 14. november kl. 17.30
Kulturfabrikken

Gratis

Som del av Sortland kulturskoles «Ung Scene», presen-
teres en elevforestilling hvor elever fra kulturskolen 
viser fram stort og smått som de har jobbet med i 
undervisninga.

Tirsdag 14. november kl. 18.30
Fra Kulturfabrikken

Kulturfabrikken Sortland KF inviterer til parade fra 
Kulturfabrikken til skulpturen «Havsøye» på Tor-
get. Paraden ledes av ordfører Tove Mette Bjørkmo, 
kunstelever fra kulturskolen og Sortland juniorkorps. 
Kunstelevene har sammen med Mark og Mandy fra 
det irske landskapsteateret LUXe, laget lyslykter som 
de vil delta med. Vi oppfordrer også andre til å ta med 
egne lykter, slik at vi kan danne en flott lysparade i 
mørketida. Det blir musikk og hilsen i anledning jubileet 
ved skulpturen, og det serveres varm drikke.

Onsdag 15. november kl. 17.00
Hermetikken, Kulturfabrikken

Ungdomsfabrikken inviterer til filmkveld i Hermetik-
ken. Filmer fra lokale ungdommer. Gratis popcorn og 
topp stemning!
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BOKUTSTILLING:
«GLAMOUR» 
Utstilling i foajeen, 
Sortland bibliotek
Åpent: følger åpnings-
tiden til Kulturkafeen.
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SAMTALE OG FILM: «I DET FRI»

 Torsdag 16. november for Medielinja, 
Stokmarknes, og i Lanterna  
i Kulturfabrikken kl. 18.00 

Gratis

Det har blitt en tradisjon å invitere filmskapere fra 
Vesterålen som arbeider profesjonelt med film til 
Laterna Magica.

I  år er vi så  heldige å få  Edvard Karijord hjem til 
Vesterålen for å fortelle om arbeidet med den pris-
vinnende dokumentarfilmen «I DET FRI». Filmen er 
Edvards avgangsfilm fra filmskolen Westerdals i Oslo, 
laget sammen med medstudent Bendik Mondal. Den 
har deltatt på et titalls festivaler rundt i verden, og 
har vunnet priser både i Norge og USA. 
 
Om filmen: 8. oktober 2013 forsvinner Geir Karijord 
i Romsdalen. Dette etterlater familien hans i  
uvisshet – er Geir borte for alltid, eller vil han en dag 
komme hjem? «I DET FRI» skildrer familiens opplevelse 
av Geirs forsvinning. Det er en nær historie om håp, 
savn og det å leve med ubesvarte spørsmål.
 
Tittel: I DET FRI
Regi: Edvard Karijord og Bendik Mondal
Produsent: Westerdals Oslo ACT
Med: Knut Karijord, Torill Karijord, Tore Karijord, 
Karin Karijord
Lengde: 20 minutter
År: 2017
Aldersgrense: 15 år

Om filmregissørene: Edvard Karijord  (f. 1994) 
fra Øksnes og  Bendik Mondal  (f. 1993) fra Molde   
studerte Film og TV sammen på Westerdals i Oslo. 
Gjennom  studieløpet samarbeidet de  på en rekke   
produksjoner innenfor reklame, kortfilm og dokumentar. 
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FILMKURS FOR UNGDOM

YOUTUBERKURS

www.arthaus.no  www.arthaus.no  
NORSKE STEMMER!
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I 2015 gjorde de seg bemerket med dokumentar-
filmen «First Man Standing» som fikk hederlig 

omtale og  vant publikumsprisen under Den 
Norske Studentfilmfestivalen. «I DET FRI» er 

deres avgangsfilm fra Westerdals, og hittil siste 
samarbeid.
 
Edvard Karijord er fra Gisløy i Øksnes. Han begynte 
å lage film tidlig i ungdomsårene, og har i samarbeid 
med venner vunnet flere priser på Laterna Magica. Han 
har en bachelorgrad i Film og TV fra Westerdals, har 
jobbet i selskaper som Monster, Filmreaktor og Maipo 
Film, og i dag videoprodusent i markedsføringsbyrået 
Spoon Agency i Oslo. 

Lørdag 11. november kl. 11.00–18.00
På Medielinja Hadsel VGS, Stokmarknes

Kr. 100,- inkludert mat
 
Kursholdere er engasjerte elever ved medielinja. Kurset 
passer for aldersgruppen 5.–10. klasse. Påmelding til 
www.laternafilm.no.
 

Lørdag 18. november kl. 10.00–18.00
På Medielinja Hadsel VGS, Stokmarknes

Kr 300,- inkludert mat
 
Har du lyst til å lære mer om å bli en Youtuber?  
Kursholder er Dennis Vareide. Han er 27 år gammel og 
har allerede bygget noen av Norges største Youtu-
bekanaler. Aller best kjent er han fra Prebz og Dennis, 
som er Norges største norsktalende Youtubekanal.
 
Kurset passer for aldersgruppen 5.–10. klasse. 
Påmelding til laternafilm.no.
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UTFORMING AV  
FORSIDE–ILLUSTRASJON

FILM I FRILUFT

Lørdag 18. november kl. 16.30 
Bjørklundparken 

I samarbeid med Vesterålen friluftsråd og Bjørklund-
parkens venner arrangerer vi film i friluft i Bjørklund-
parken. Oppmøte i Bjørklundparken, litt sør for Sortland 
sentrum. Mulighet for parkering ved Blåbyhallen. Ta 
med lommelykt, sitteunderlag, varme klær og akebrett 
dersom det er snø. Vi viser filmen «Snømannen», som 
varer ca. 30 minutter. Det vil bli servert pølser og varm 
saft til ungene, men ta gjerne med noe selv også. 
Filmvisningen vil være ute. Ved dårlig vær vil film-
visningen være innendørs, men oppmøte vil uansett 
være Bjørklundparken.

Snømannen er en animasjonsfilm som er basert på 
Raymond Briggs bok med samme navn. Den handler om 
den lille gutten James som lager en snømann utenfor 
huset sitt. Når han skal legge seg for kvelden er han så 
oppspilt at han har vanskelig for å sove, og sniker seg ut 
for å se hvordan snømannen har det. Og tenk, - den har 
blitt levende! Dette er starten på et spennende eventyr 
sammen.

Arrangementet er for barn i følge med voksne. 

I samarbeid med Hadsel videregående skole, Stok-
marknes, har vi en plakatkonkurranse for 1. klassen 
på medielinja, der elevene får komme med forslag til 
utforming av årets Laterna Magica-plakat. Lasse Nord-
gård ble kåret til vinner av årets plakatkonkurranse. Vi 
har også valgt å bruke hans illustrasjon på forsiden av 
programmet og på vinnerdiplomet i filmkonkurransen.
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FILMPROGRAM SORTLAND 
KINO 13.–19. NOVEMBER
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The Foreigner  
Tirsdag 14. november kl. 19.00 

En forretningsmann med en helt spesiell fortid søker rett-
ferdighet når hans datter blir drept i en terrorhandling. 
Men det later til at politiet ser en annen vei….

Norgespremiere: Justice League
Onsdag 15. november kl. 19.00 
Fredag 17. november kl. 20.00

Søndag 19. november kl. 19.00

Full av ny tro på menneskeheten og inspirert av Super-
manns uselviske væremåte, får Bruce Wayne hjelp av sin 
nye allierte, Diana Prince, til å møte en enda større fiende.

Norgespremiere:  
Ekspedisjon Knerten

Fredag 17. november kl. 18.00
Søndag 19. november kl. 17.00

Lillebror flytter med Knerten og familien sin til  
Vestlandet, men han drømmer om enda større ekspedi-
sjoner. Lillebror drømmer om å være polfarer som kjemper 
seg gjennom snøen mot polpunktet. Han vil ha massevis 
og lassevis av snø til jul, men det er ikke et fnugg snø 
på stedet Lillebror og Knerten har flyttet til. Det bare 
regner i bøtter og spann, men på fjellet skal det ligge 
en masse snø….

10
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SKOLE- OG BARNEHAGE-
FORESTILLINGER

Elias og Storegaps hemmelighet 
 

1.–3. klasse: Tirsdag 14. november kl. 10.00
Barnehagene: Torsdag 16. november kl. 10.00

Filmlengde: 1 time og 14 minutter
Tillatt for alle

Antboy

4.–7. klasse: Onsdag 15. november kl. 10.00
Filmlengde: 1 time og 16 minutter

7 års sensur

Natt til 17. 

8. klasse: Tirsdag 14. november kl. 12.30
Filmlengde: 1 time og 23 minutter

11 års sensur

Bye Bye Germany

Sortland videregående skole: tirsdag 14. november 
kl. 12.15

Filmlengde: 1 time og 44 minutter
12 års sensur

Babykino:  
A Bad Moms Christmas

Fredag 17. november kl. 12.00

Amy, Carla og Kiki har vanskeligheter med å takle at 
deres mødre kommer på besøk i jula, og gjør opprør 
mot utfordringene og forventningene fra Super Bowl 
for mødre: Julen.
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PROGRAM FOR LATERNA MAGICA 2017
Lørdag 11. november
Kl. 10.00 Filmkurs for ungdom

Mandag 13. november
Kl. 18.00 Åpning av Laterna Magica
Kl. 18.00 Filmfest i Møysalen: Film av ungdom – premiering – sceneshow 
  
Tirsdag 14. november
Kl. 10.00 Skolefilm 1.–3. klasse: Elias og Storegaps hemmelighet
Kl. 12.15 Skolefilm VGS: Bye Bye Germany
Kl. 12.30 Skolefilm 8. klasse: Natt til 17.
Kl. 17.30 Ung scene – Elevforestilling
Kl. 18.30 Havsøye – Markering 25 år Skulpturlandsskap Nordland 
Kl. 19.00 Kino: The Foreigner

Onsdag 15. november
Kl. 10.00   Skolefilm 4.–7.klasse: Antboy
Kl. 17.00 Ungdomsfabrikken: Filmkveld
Kl. 19.00 Kino: Justice League

Torsdag 16. november
Kl. 10.00 Barnehagefilm: Elias og Storegaps hemmelighet
Dagtid Samtale og film: I DET FRI for Medielinja, Stokmarknes
Kl. 18.00 Samtale og film: I DET I FRI

Fredag 17. november
Kl. 12.00 Babykino: A Bad Moms Christmas
Kl. 18.00 Kino: Ekspedisjon Knerten
Kl. 20.00 Kino: Justice League

Lørdag 18. november
Kl. 10.00  Youtuber-kurs
Kl. 16.30 Film i friluft i Bjørklundparken 

Søndag 19. november
Kl. 17.00 Kino: Ekspedisjon Knerten
Kl. 19.00 Kino: Justice League

Utstillinger:
Jubileumsutstilling Laterna Magica 25 år, Sortland museum Kulturfabrikken
Bokutstilling i Sortland bibliotek

Arrangører: Kultursamarbeidet i Vesterålen og Kulturfabrikken Sortland KF,  
Hadsel videregående skole – Stokmarknes, Vesterålen friluftsråd, Bjørklundparkens venner, 
Sortland museum, Sceneinstruktøren i Vesterålen 

Arrangører: 
Kultursamarbeidet i 

Vesterålen og Kultur-
fabrikken Sortland KF, 
Hadsel videregående 
skole – Stokmarknes, 

Vesterålen friluftsråd, 
Bjørklundparkens venner, 

Sortland museum, 
Sceneinstruktøren 

www.laternafilm.nowww.laternafilm.no

Utforming av forside-illustrasjon: Lasse Nordgård. 
Layout: Reklamebyrået mål og mening.
Miljømerket trykksak fra K. Nordahls Trykkeri, Sortland, t: 76 11 09 80 


