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VELKOMMEN TIL 
LATERNA MAGICA

Vi ønsker velkommen til den 28. Laterna Magica film-
festival, arrangert av Kultursamarbeidet i Vesterålen. 
Hovedmålgruppen for festivalen er barn og ungdom, 
men også voksne er velkommen som publikum. Vi er 
glade for at festivalen Laterna Magica fortsatt inspi-
rerer mange unge filmskapere til å levere film til vår 
filmkonkurranse. 

For de unge filmskaperne i Vesterålen, er det Film-
festen 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 Svein Spjelkavik (regiansvarlig) og Tom-
Stian Lenningsvik. 

I år er tema for Laterna Magica: Miljøet vårt! Naturen –  
menneskene – trivselen – problemene – lure ting.

Festivalen synes det er viktig å holde kontakt med 
filmskapere fra Vesterålen som har flyttet fra regio-
nen. Derfor har vi invitert Tord T. Olsen fra Hadsel til 
årets festival.

Sortland museums utstilling kalt Seabed er knyttet til  
årets Laterna Magica og vårt program, da utstillingen  
er ment for barn og unge og omhandler havet og mil-
jøet i havet.

Vi kommer tradisjonen tro til å ha arrangementet Film 
i friluft i Bjørklundparken. Det er et arrangement som 
passer for hele familien. Vi håper like mange besøker 
arrangementet i år som tidligere år.

God fornøyelse!
Margrethe Berntsen, festivalleder 
Laterna Magica

M
iljø

et 
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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. 

2019 ÅPNING
Mandag 18. november kl. 18.00 

i forbindelse med filmfesten

Vi er svært glade for at Tord T. Olsen, åpner årets 
Laterna Magica. Han kommer fra Melbu og vokste opp 
med film som sin store lidenskap. Gjennom filmgruppa 
Ragnarock deltok han i flere år på Laterna Magica i sine 
første år som filmskaper. Etter å ha gått Medielinja på 
Hadsel VGS studerte han journalistikk samtidig som 
han fortsatte å skrive og produsere film. I dag jobber 
han i Bodø i sitt eget selskap Rabalder Produksjon hvor 
han primært lager film for barn. 

Senest i høst var han hjemme og lagde novellefilmen 
Ild og Vann som har premiere over nyttår. Tord har de 
senere årene produsert kortfilmene St.Elliot (2017) 
Hermann (2018) og produserer nå Ild og Vann (2019). 
I tillegg til disse produserte han i 2016 en ti minut-
ters dokumentarfilm Hjertefølgerne, som fikk mye 
oppmerksomhet både i inn og utland.
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FILMFESTEN 2019 «UNG SCENE» – ELEVKONSERT

«SEABED» – UTSTILLING

«UNG SCENE» 
KUNSTUTSTILLING
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Mandag 18. november kl. 18.00
Møysalen, Kulturfabrikken

Gratis

Prisutdeling i tre aldersklasser og spesialpriser. I år har vi 
spesialpriser for beste temafilm “Miljøet vårt” og juryens 
spesialpris. Vi har i tillegg en Reno-Vest-Pris, der vi kårer 
den  beste filmen som skal få folk til å slutte å kaste 
søppel ut av vinduet.

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. 

Regien for sceneshowet er ved Svein Spjelkavik (regi-
ansvarlig) og Tom-Stian Lenningsvik. Produsent er  
Kultursamarbeidet i Vesterålen.

Åpning tirsdag 19. november kl. 17.00
Galleri Ariblå, Kulturfabrikken

Åpningstider: 19.–26. november;  
følger Bibliotekets åpningstider 

Åpent for alle
Gratis 

Sortland kulturskoles kunstelever stiller ut arbeider 
de har jobbet med i undervisning. 
Kunstlærer er Mari Bajonett Nielsen-Grøn. 

Tirsdag 19. november kl. 18.00
Store studio, Kulturfabrikken

Gratis

Sortland kulturskoles elever presenterer stort og smått 
som de har jobbet med i undervisning.

Mandag 18. november kl 16.30–17.45. 
På mandag er det gratis for elever under  

18 år og for lærere som følger elevene.

Tirsdag 19.–lørdag 23. nov. kl 11–15
Sortland museum, Kulturfabrikken Sortland

Voksne kr 50,-/gratis for barn  
og unge under 16 år

NB: Barn under 13 år må være i følge med en foresatt

Sortland museums utstilling kalt Seabed, har 
åpent. Under vann er det en hel verden av vakre og 
fantastiske planter og dyr! Sortland museum inviterer 
barn og voksne med på en reise ned i dypet. Seabed 
betyr havbunn, og det er havets betydning i nord, det 
sårbare økosystemet i havet og konsekvensene av 
marin forsøpling og forurensning som er tema for 
utstillingen. Seabed er spesielt tilrettelagt for barn 
og unge. Sortland Museum har samarbeidet med ulike 
kunstnere og designere for å realisere prosjektet. 
Seabed har fått et unikt uttrykk med banebrytende 
bruk av undervannsfilm og projeksjoner. Underveis i 
utstillingen er det også mange spennende aktiviteter 
for barn og unge.
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BIBLIOTEKUTSTILLING

SAMTALE OG FILMKLIPP

«UNGDOMSFABRIKKEN» 
– FILMKVELD
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Åpningstider: man.19., tirs. 20. og  
fre. 22. nov. kl. 10–16. 

Tors. 21. nov. kl. 10–19,  
lør. 23. nov. kl 11–15.

Under Laterna Magica har Sortland bibliotek en  
bokutstilling for barn og ungdom med fokus på miljø. 
De kommer også til å legge ut  tegneark og fargeleg-
gingsark med miljøtema. Ferdige tegninger blir hengt 
opp på vegg/vindu i løpet av uka slik at vi får en fin 
Laterna Magica miljøutstilling.

Tirsdag 19. november  
for Medielinja, Stokmarknes

 
Det har blitt en tradisjon at Laterna Magica inviterer 
filmskapere fra Vesterålen som arbeider profesjonelt 
med film til festivalen.

I år er vi så heldige å få Tord T. Olsen hjem til Veste-
rålen for å vise filmklipp og fortelle om filmprosjekter 
han har jobbet med. 

Tord kommer fra Melbu og vokste opp med film som sin 
store lidenskap. Gjennom filmgruppa Ragnarock deltok 
han i flere år på Laterna Magica i sine første år som 
filmskaper. Etter å ha gått Medielinja på Hadsel VGS 
studerte han journalistikk samtidig som han fortsatte 
å skrive og produsere film. I dag jobber han i Bodø i sitt 
eget selskap Rabalder Produksjon hvor han primært 
lager film for barn. 

Senest i høst var han hjemme og lagde novellefilmen 
Ild og Vann som har premiere over nyttår. Tord har de 
senere årene produsert kortfilmene St.Elliot (2017) 
Hermann (2018) og produserer nå Ild og Vann (2019). 
I tillegg til disse produserte han i 2016 en ti minut-
ters dokumentarfilm Hjertefølgerne, som fikk mye 
oppmerksomhet både i inn og utland.

FILM I FRILUFT 

Onsdag 20. november kl. 16.00
Teket, Kulturfabrikken 

Ungdomsfabrikken inviterer til filmkveld, med sma-
kebiter fra årets Laterna Magica festival i Hermetik-
ken. Filmer fra lokale ungdommer. Gratis popcorn og 
topp stemning!

Lørdag 23. november kl. 17.00–18.00 
Bjørklundparken. Gratis

I samarbeid med Vesterålen friluftsråd og Bjørklund-
parkens venner arrangerer vi Film friluft i Bjørklund-
parken. Det er et arrangement som passer for hele 
familien. Oppmøte i Bjørklundparken, litt sør for Sort-
land sentrum. Mulighet for parkering ved Blåbyhallen. 

Ta gjerne med matpakke/bålmat, varm drikke og kos 
deg en time ute. Vi vil ha filmvisning av filmen Snøman-
nen ca. kl. 17.15. Det vil være bål ute og inne i lavvoen, 
og det vil bli enkel servering.     

Kle deg godt og ta med sitteunderlag. Ved dårlig vær vil 
arrangementet bli avlyst. Følg med på Facebook/Later-
nafilm ettersom eventuell avlysning vil bli annosert der.

Om filmen: Snømannen er en animasjonsfilm som er 
basert på Raymond Briggs bok med samme navn. Den 
handler om den lille gutten James som lager en snø-
mann 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. 
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Last Christmas
Tirsdag 19. november kl. 19.00
Søndag 24. november kl. 19.15

Romantisk komedie ledsaget av et herlig soundtrack 
med sangene til George Michael og Wham. Kate (Emilia 
Clarke) er notorisk flink til å alltid ta de gale valgene. 
Bunnpunktet kommer når hun må ta en jobb som alv 
i en julebutikk. Men der møter hun og forelsker seg i 
Tom, og lykken ser endelig ut til å snu. Han lærer henne 
å sette pris på julen på en helt ny måte, men forviklin-
gene har såvidt begynt. Se opp, Love Actually - en ny 
julefilmklassiker er på vei! 

Ailos Reise – Et nordnorsk eventyr
Fredag 22. november kl. 18.00

Mot slutten av vinteren i nord, når solen endelig titter 
opp og det evige mørket er forbi, blir et lite reinsdyr 
født. I «Ailos reise – Et nordnorsk eventyr» må nyfødte 
Ailo overvinne prøvelsene som står foran ham i den 
til tider brutale nordnorske villmarken. Her får vi se 
nordnorsk natur på sitt aller flotteste og med alt det 
har å by på - et fantastisk dyreliv og nydelig landskap. 
Hvordan er det å vokse opp i denne magiske verdenen? 
«Ailos reise» er virkelig et magisk eventyr for hele fami-
lien, hvor handlingen finner sted midt i hjertet av det 
fantastiske Nord-Norge. Laterna Magicas beskytter 
Bjørn Sundquist har fortellerstemmen i filmen.

FILMPROGRAM SORTLAND 
KINO 18.–24. NOVEMBER

www.arthaus.no  www.arthaus.no  
NORSKE STEMMER!
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Historikk om Laterna Magica
 
Laterna Magica startet i 1992 som et filmar-
rangement støttet av Norsk kulturråd. Det 
inngikk som del av prosjektet 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 profi-
lerte filmskapere som Eva Isaksen, Petter Næss, Espen 
Torsteinson og Ivo Caprino, kom til Laterna Magica og 
besøkte vesterålskommunene.

Laterna Magica har etter 1992 vært arrangert hvert 
år med hovedvekt på filmkonkurransen, den store film-
festen, etterhvert skolefilm og andre arrangementer 
knyttet til film temaet. 

Laterna Magica er en filmfestival med barn og unge 
som hovedmålgruppe. Det er i tillegg en festival der 
de unge gjør mange forskjellige arbeidsoppgaver med 
festivalen, noe som gir dem nyttige erfaringer som de 
kan ta med seg videre.

Laterna Magica har også bidratt til å stimulere enkelte 
unge til et yrkesvalg. Flere av de ungdommene som 
i oppveksten laget filmer og vant priser i vår årlige 
filmkonkurranse, har valgt film- og mediefag som 
utdannningsvei og som yrke. Tord T. Olsen som skal 
åpne vår festival og Torfinn Iversen som er juryleder 
for filmkonkurransen, er begge eksempler på det.

Vårt hovedfokus i festivalen, har vært å gi unge men-
nesker i Vesterålen et aktivt og skapende forhold til 
filmmediet. Dette fokuset skal vi fortsette å ta med 
oss, i vårt videre arbeid med Laterna Magica. 
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UTFORMING AV
FORSIDE-ILLUSTRASJON

SKOLE- OG BARNEHAGE-
FORESTILLINGER
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BRILLEBJØRN PÅ BONDEGÅRDEN 
Barnehagene: torsdag 21. november kl. 10.00

Filmlengde: 1 t og 3 min
Tillatt for alle

GORDON & PADDY 
– NØTTEMYSTERIET I SKOGEN 

1.–3. klasse: tirsdag 19. november kl. 10.00
Filmlengde: 1 t 5 min

Tillatt for alle

JUNGELBOKEN 
4.–7. klasse: onsdag 20. november kl. 10.00

Filmlengde: 1 t 45 min
9 års sensur

DEN 12. MANN  
8. klasse Sortland ungdomsskole og 

ungdomstrinnet Holmstad
Torsdag 21. november kl. 12.00

Filmlengde: 2 t 15 min
12 års sensur

FIRST MAN  
Sortland vgs: tirsdag 19. november kl. 12.00 

Filmlengde: 2 t 21 min
12 års sensur

Doctor Sleep
Fredag 22. november kl. 20.15

Basert på Stephen Kings bestselger «Doctor 
Sleep» – oppfølgeren til den kritikerroste «The Shi-
ning». Flere år etter hendelsene i «The Shining» møter 
Dan Torrence en ung jente med liknende krefter. Dan 
forsøker å beskytte en henne mot en kult kjent som 
«The True Knot» som jakter på begavede barn i søken 
etter udødelighet.

Sauen Shaun: Farmageddon
Søndag 24. november kl. 17.00

Når et romvesen med fantastiske krefter krasjer i nær-
heten av Mossy Bottom Farm, prøver sauen Shaun 
å redde dette utenomjordiske vesenet før en farlig 
organisasjon kan fange henne.

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. Håvard 
Bergseng Rødsand fra Bø i Vesterålen ble kåret til 
vinner av årets plakatkonkurranse. Vi har også valgt 
å bruke hans illustrasjon på forsiden av programmet, 
og på vinnerdiplomet i filmkonkurransen.



PROGRAM FOR LATERNA MAGICA 2019
Mandag 18. november
Kl. 16.30–17.45  Utstillingen Seabed på Sortland Museum er åpen
Kl. 18.00 Åpning av Laterna Magica
Kl. 18.00 Filmfest i Møysalen
 Film av ungdom – premiering – sceneshow 
  
Tirsdag 19. november
Kl. 10.00 Skolefilm 1.-3. klasse: Gordon & Paddy – Nøttemysteriet i skogen 
Kl. 11.00–15.00 Utstillingen Seabed på Sortland museum er åpen
Kl. 12.00 Samtale og filmklipp med Tord T. Olsen for Medielinja, Stokmarknes
Kl. 12.00 Skolefilm vgs: First Man
Kl. 17.00 Ung scene - Utstillingsåpning
Kl. 18.00 Ung scene – Elevkonsert
Kl. 19.00 Kino: Last Christmas

Onsdag 20. november
Kl. 10.00 Skolefilm 4.-7.klasse: Jungelboken
Kl. 11.00–15.00 Utstillingen Seabed på Sortland museum er åpen
Kl. 16.00 Ungdomsfabrikken: Filmkveld

Torsdag 21. november
Kl. 10.00 Barnehagefilm: Brillebjørn på bondegården
Kl. 11.00–15.00 Utstillingen Seabed på Sortland museum er åpen
Kl. 12.00 Skolefilm 8. kl. Sortland ung.skole og ungdomstrinnet Holmstad:  
 Den 12. mann

Fredag 22. november
Kl. 11.00–15.00 Utstillingen Seabed på Sortland museum er åpen
Kl. 18.00 Kino: Ailos reise – Et nordnorsk eventyr
Kl. 20.15 Kino: Doctor Sleep

Lørdag 23. november
Kl. 11.00–15.00 Utstillingen Seabed på Sortland museum er åpen
Kl. 17.00  Film i friluft i Bjørklundparken

Søndag 24. november
Kl. 17.00 Kino: Sauen Shaun: Farmageddon
Kl. 19.15 Kino: Last Christmas

Utstilling:
Kunstutstilling med kulturskolen i Galleri Ariblå, Kulturfabrikken
Sortland museum har utstillingen Seabed åpen under Laterna Magica.
Sortland bibliotek har bokutstilling om Miljøet vårt, under Laterna Magica

Arrangører:
Kultursamarbeidet 

i Vesterålen og 
Kulturfabrikken 

Sortland KF, 
Hadsel vgs. 

– Stokmarknes, 
Vesterålen friluftsråd, 

Bjørklundparkens 
venner, 

Sortland museum, 
Sceneinstruktøren

www.laternafilm.nowww.laternafilm.no

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

Topp innsats for miljøet!

Mer informasjon på: www.reno-vest.no


