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Åpningsarrangement: 
Filmfest med prisutdeling  
og sceneshow i Møysalen  

mandag 16. november  
kl. 18.00

 
Åpning av kunstutstilling:  

med kulturskoleelever i Galleri Ariblå,  
tirsdag 17. november kl. 17.00

 
Film i friluft i Bjørklundparken: 

lørdag 21. november kl. 17.00
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PROGRAM FOR  
LATERNA MAGICA 20202020

Mandag 16. november
Kl. 18.00 Åpning av Laterna Magica
Kl. 18.00 Filmfest i Møysalen
 Film av ungdom – premiering – sceneshow 
  
Tirsdag 17. november
Kl. 15.00–19.00 Prøv Boxels på Biblioteket 
Kl. 17.00 Kino: Dragevokterens jul
Kl. 17.00 Ung scene – Utstillingsåpning
Kl. 18.00 Ung scene – Elevkonsert – Møysalen

Onsdag 18. november
Kl. 14.00–20.00 Prøv Boxels på Biblioteket
  
Torsdag 19. november
Kl. 14.00–19.00 Prøv Boxels på Biblioteket
Kl. 17.00 Filmkveld for ungdom på Kulturfabrikken
Kl. 18.00–20.00 Vesterålen Filmklubb: Norsk Animert 
 (flere kortfilmer)

Fredag 20. november
Kl. 17.00 Kino: Brillebjørn feirer jul
Kl  20.00 Vesterålen Filmklubb: Den Fantastiske Mikkel Rev 
   

Lørdag 21. november
Kl. 11.00–15.00 Prøv Boxels på Biblioteket
Kl. 14.00 Kino: Brillebjørn feirer jul
Kl. 17.00  Film i friluft i Bjørklundparken

Søndag 22. november
Kl. 17.00 Kino: Julenissens datter

Utstilling:
Kunstutstilling med kulturskolen i Galleri Ariblå, Kulturfabrikken

VELKOMMEN TIL 
LATERNA MAGICA

Vi ønsker velkommen til den 29. Laterna 
Magica filmfestival, arrangert av Kultursam-

arbeidet 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 inspirerer mange unge filmskapere til 
å levere film til vår filmkonkurranse. 

For de unge filmskaperne i Vesterålen, er det Filmfes-
ten 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 Sceneinstruktøren: Lost and Found Pro-
ductions ved Nikoline Spjelkavik.

I år er tema for Laterna Magica: Bevegelse.

2020 ble et uvanlig år for alle, spesielt for de som har 
som jobb å samle masse mennesker til felles opplevel-
ser. Konserter, kinoer, teater, utstillinger mm. ble ikke 
mulig å gjennomføre med restriksjonene som følge 
av den fortsatt pågående pandemien. Det var lenge 
usikkerhet om hva som kom til å skje med årets festival, 
men vi har hele tiden ønsket å gjennomføre. Det er 
nå åpnet opp for å kunne gjennomføre arrangement 
med begrenset antall publikummere, trygg avstand 
og strengere hygienekrav. Vi er derfor gla for at vi kan 
invitere til filmfest i år, både fysisk og digitalt. I tillegg 
har vi gjennomført en rekke filmverksteder i sommer 
og høst for å la flere bli kjent med filmfaget. Vi kommer 
tradisjonen tro også til å ha arrangementet Film i friluft 
i Bjørklundparken. Det er et arrangement som passer 
for hele familien. Kulturskolen, Sortland bibliotek, Ung-
domsfabrikken, Kulturfabrikken, Musikklinja, Medielinja 
og Vesterålen Filmklubb bidrar inn i programmet med 
både kompetanse og flinke folk foran og bak scenen.  

Be
veg

els
e

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. 

2020 2020 

www.laternafilm.nowww.laternafilm.no

Utforming av forside-illustrasjon: Kaia Marie Ra Moltzau
Layout: Reklamebyrået mål og mening.
Miljømerket trykksak fra K. Nordahls Trykkeri, Sortland, t: 76 11 09 80 
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ÅPNING V/MARTIN MEISTERLIN
– DEADLINE MEDIA

FILMFESTEN 2020
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Mandag 16. november kl. 18.00 
i forbindelse med filmfesten

Vi er svært glade for at Martin Meisterlin åpner årets 
Laterna Magica. 

Martin er daglig leder ved Deadline som er et kommuni-
kasjons- og filmproduksjonsselskap i Nord-Norge med 
base i Vesterålen.

Deadline er et godt eksempel på at man kan lage 
arbeidsplasser lokalt ved å satse på kultur-, film- og 
medieproduksjon, og Deadline er stadig på leting etter 
forsterkninger til sin stab for å bygge solide merkevarer 
i Nord-Norge.

UTFORMING AV  
FORSIDE–ILLUSTRASJON 

I samarbeid med Hadsel videregående skole, Stokmark-
nes, har vi en plakatkonkurranse for elever på medielinja, 
der elevene får komme med forslag til utforming av årets 
Laterna Magica plakat. Kaia Marie Ra Moltzau fra Andøy i 
Vesterålen ble kåret til vinner av årets plakatkonkurranse. 
Vi har også valgt å bruke hennes illustrasjon på forsiden 
av programmet, og på vinnerdiplomet i filmkonkurransen.

Mandag 16. november kl. 18.00
Møysalen, Kulturfabrikken – Gratis

Prisutdeling i tre aldersklasser og spesialpriser. I år har vi 
spesialpriser for beste temafilm “Bevegelse” og juryens 
spesialpris. Juryen for filmkonkurransen i år består av Tord 
T. Olsen (juryleder), Edvard Karijord og Håkon Sandvold.

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

Det er ungdomsbandet MERKD som står for 
musikkinnslagene på filmfesten. De er et ungdoms-
band bestående av fem musikkinteresserte gutter som 
spiller alt i fra vakre popballader til energisk indierock. 
Ungdommene i bandet går på musikklinja ved Sortland 
videregående skole.

Regien for sceneshowet er ved Sceneinstruktøren: Lost 
and Found Productions ved Nikoline Spjelkavik. Kolbjørn 
Hoseth Larssen har ansvaret for Visuell design film. 
Produsent er Kultursamarbeidet i Vesterålen. 
Filmfesten strømmes på VOL.

Grunnet smittevernhensyn har vi begrenset antall 
plasser. Av samme grunn må alle som deltar regis-
treres. Vær snill og sikre dere billetter på forhånd, 
på nett selv om arrangementet er gratis.

Vi er så stolt av å få vise frem så mange fine folk 
ila uken. Vis hensyn og følg gjeldende smit-

tevernregler, så holder vi oss frisk og rask.

God fornøyelse!
Anette Tunheim Jakobsen,  
Leder Vesterålen Kultursamarbeid
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«UNG SCENE» 
– KUNSTUTSTILLING

«UNG SCENE» ELEVKONSERT

PRØV BOXELS 
PÅ BIBLIOTEKET
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Åpning tirsdag 17. november  
kl. 17.00

Galleri Ariblå, Kulturfabrikken
Åpningstider: 18.–24. 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. 

Definisjon av årets Laterna Magica-tema
 
Tema for årets festival er: Bevegelse.

Såh, hva kan være bevegelse?
• det å bevege noe – armbevegelse, håndbevegelse, 

flytte på en ting, kaste noe, hoppe
• politisk gruppering – en organisasjon, 

en ungdomsbevegelse
• det å være følelsesmessig beveget  

– si noe med bevegelse i stemmen, vise sinne, 
glede, tristhet, humor

Tirsdag 17. november kl. 18.00
Møysalen, Kulturfabrikken

Gratis

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

Tirsdag 17.  november kl. 15–19
Onsdag 18. november kl. 14–20
Torsdag 19. november kl. 14–19

Lørdag 21. november kl. 11–15

Lyst til å lage ditt eget dataspill?
Under Laterna Magica kan du prøve Bloxels på bibliote-
ket! Bloxels er et skikkelig morsomt og praktisk verktøy 
for barn der man kan bygge egne dataspill på nettbrett. 

Slik fungerer det: Plasser ut perler på perlebrettet, ta 
bilder med nettbrettet, og se bildet ditt bli en helt ekte 
spillfigur! Hvordan skal figuren se ut når den går, hopper, 
eller står i ro? Du bestemmer! Med Bloxels lager du både 
helter, fiender, power ups og spennende brett. 

Bloxels er laget for barn fra 8–12 år, men er like morsomt 
om du er litt yngre eller litt eldre. Vi har 7 bloxels-sett 
tilgjengelig, og det er ingen påmelding. Alle som prøver 
Bloxels må vaske hendene før og etter bruk, og blir skre-
vet opp på en liste til bruk for smittesporing. 

For barn i alle aldre er Bloxels tilgjengelig på biblioteket 
torsdag 19. november fra kl. 14–19 og lørdag 
21. november fra kl. 11–15. For elever på ungdomsskolen 
og oppover er Bloxels tilgjengelig tirsdag 17. november 
fra 15–19 og onsdag 18. november fra 14–20.
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FILM I FRILUFT 

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 profilerte filmska-
pere som Eva Isaksen, Petter Næss, Espen Torsteinson 
og Ivo Caprino, kom til Laterna Magica og besøkte vest-
erålskommunene.

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 film-
konkurranse, har valgt film- og mediefag som utdann-
ningsvei og som yrke. Tord T. Olsen og Edvard Karijord, 
som er med i juryen i filmkonkurransen, er begge eksem-
pler 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. 

Lørdag 21. november kl. 17.00–18.00 
Bjørklundparken

I samarbeid med Vesterålen filmklubb, Vesterålen fri-
luftsråd, Bjørklundparkens venner og Deadline Media, 
arrangerer vi Film friluft i Bjørklundparken. Det er et 
arrangement som passer for hele familien. Oppmøte i 
Bjørklundparken, litt sør for Sortland sentrum. Mulighet 
for parkering ved Blåbyhallen. 

Ta gjerne med matpakke/bålmat, varm drikke og kos deg 
en time ute. Vi vil ha filmvisning av 2 animerte kortfilmer 
for barn. Filmvisningen starter ca. kl. 17.15. Det vil være 
bål ute og inne i lavvoen. Det vil ikke bli servering i år 
pga koronasituasjonen.     

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 annonsert der.

Om filmene: 
Den magiske tiden (2013) regi: Kine Aune, 9 min. 
Fortellingen om den lille reinkalven som kommer bort 
fra mora si er basert på en samisk kultur, på eventyr, 
legender og myter. Det er en filmfortelling om å bli født, 
forandre seg, leve, dø og se livet blomstre opp igjen, på 
nytt og på nytt.

Morgenfugl og Murmeldyr på vinterferie (2014) 
regi: Annette Saugestad Helland, 8 min.
Det er sommer, men det pøsregner. Mathilde kjeder seg. 
Hadde det vært vinter ville regnet falt som snø. Mathilde 
vil på vinterferie med en gang. Heldigvis er fantasiven-
nene Morgenfugl og Murmeldyr så små at de kan dra på 
vinterferie i fryseren. Det blir litt av et eventyr.

Arrangementet er for barn i følge med voksne. 
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FILMPROGRAM SORTLAND 
KINO 17.–24. NOVEMBER
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Vesterålen filmklubb presenterer: 
Norsk animert 

Torsdag 19. november kl. 18.00–20.00 
Laterna. Norsk tale 

Visningen er en del av programmet til 
Vesterålen filmklubb.

Bli med på en feiring av norsk animasjonsfilm gjennom en 
presentasjon av ulike kortfilmer, teknikker og regissører! 

Her blir det bl.a. Morten Skalleruds Året gjennom Bør-
fjord (1991), som har blitt kåret til tidenes beste norske 
kortfilm, Pjotr Sapegin Huset på Kampen (1998), en 
helstøpt og meget vakker film, med vanvittig humor, Torill 
Kove med Oscar-vinneren Den danske dikteren (2006) 
og mye mer spennende! 

Arrangementet er i samarbeid med Vesterålen filmklubb.

Grunnet smittevernhensyn har vi begrenset antall 
plasser. Av samme grunn må alle som deltar regis-
treres. Vær snill og sikre dere billetter på forhånd, 
på nett selv om arrangementet er gratis.

Dragevokterens jul
Tirsdag 17. november kl. 17.00

i Laterna

Det er snart jul i den lille byen Kjedly. Alle pynter til fest, 
synger julesanger og baker kaker. Bortsett fra 11 år 
gamle Sara som beveger seg rundt som en usynlig ninja. 
«Aldri bli sett, aldri bli tatt og aldri bli kjent med noen», 
sier hun til seg selv mens hun gjemmer seg for politiet 
og bryter seg inn i ferietomme hus for å finne mat og 
varme. Men når en flammesprutende drage krasjlander 
i huset hun skal feire jul i, snus alt på hodet. Hun blir 
tvunget til å be om hjelp av nabogutten Mortimer som 
drømmer om å bli Youtube-stjerne. Sammen bestemmer 
de seg for å hjelpe dragen hjem dit den kommer fra før 
noen får fatt i den. Men å holde seg skjult for politiet 
med en ildsprutende dragevenn, er ikke lett.

«Dragevokterens jul» er en hjertevarm, morsom og 
spennende film om å tørre å bli sett for den man er. Om 
vennskap, offervilje og troen på det utrolige. En julefilm 
du aldri har sett maken til.
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Vesterålen filmklubb presenterer: 
Den fantastiske Mikkel Rev 

Fredag 20. november kl. 20.00–21.45
Laterna. Norsk tale  
7-års aldersgrense

Visningen er en del av programmet til 
Vesterålen filmklubb.

Fantastisk stop-motion eventyr 
fra Wes Anderson (2009).
Den fantastiske Mikkel Rev (originaltittel Fantastic Mr. 
Fox) basert på Roald Dahls barnebok er Andersons før-
ste animasjonsfilm. Selv i møtet med tradisjonell stop 
motion-teknikk har han klart å ivareta særegenhetene 
sine som filmskaper. Vi snakker forviklingssterk histo-
riefortelling, lun humor, visuell presisjon og retro sjarm.

Vi møter Herr og Fru Rev, deres sønn Ask og den unge 
nevøen Kristoffersen. Når Herr Revs dyriske instinkter 
fører ham tilbake til gamle vaner med å stjele mat fra 
nabogårdene, setter han ikke bare seg selv, men også 
hele familien og de andre dyrene i området, i fare. De 
slemme gårdseierne har bestemt seg for å ta rotta på 
Herr Rev, og han må derfor sammen med alle de andre 
dyrene trekke fram sine lureste revetriks for å redde 
både familie og venner.

Dette er en filmopplevelse som er like underholdende for 
barn som for voksne! Kom og se den med oss!

Brillebjørn feirer jul
Fredag 20. november kl. 17.00
Lørdag 21.november kl 14.00

Laterna

De minste barnas favorittbjørn er endelig tilbake på 
kino – og nå skal han feire jul!

Johannes skal være hos bestemor i dagene før jul.  Dette 
er den første julen uten bestefar, han var familiens jule-
general. Når Johannes ikke finner noen spor fra nissen 
i nisseverkstedet blir han bekymret for at det kanskje 
ikke blir en ordentlig jul i år. Kan det virkelig hende at 
nissen ikke kommer? Det kan ikke Johannes risikere, så 
han og Brillebjørn gjør alt de kan for at nissen besøker 
dem på julaften. Kanskje blir Johannes den nye julege-
neralen også?

Ta med barna på et koselig juleeventyr i trygt selskap 
med snille og gode Brillebjørn.

Grunnet smittevernhen-
syn har vi begrenset 
antall plasser. Av samme 
grunn må alle som deltar 
registreres. Vær snill og 
sikre dere billetter på 
forhånd, på nett selv om 
arrangementet er gratis.
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Julenissens datter
Søndag  22. november kl. 17.00

Laterna

Et nytt juleeventyr for hele familien.
En frittstående oppfølger til suksessen fra 2018. 
Helt nord på Grønland bor 12 år gamle Lucia sammen 
med moren og faren (som er mest kjent som julenissen). 
Lucia er den første jenta noensinne som går i nisseklas-
sen på den internasjonale Juleskolen. 

Alle er samlet for å overvære at julegave-maskinen 
startes for å produsere årets gaver, men den virker 
ikke. Lucias beste venn, Oscar, anklages for å ha stjålet 
Kong Vinters magiske krystall, som gir drivstoff til mas-
kinen. Lucia er skråsikker på at Oscar er uskyldig og fast 
bestemt på å bekjempe urettferdighet rømmer hun og 
Oscar for å finne den virkelige tyven.
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Reno-Vest, vi vil være best  
– på gjenvinning og miljø – oppgavene står i kø,

papir, plast, bokser og avis  
– resirkuleres og blir til nye bevis
på at det nytter når alle gjør sitt  

– når jeg gjør mitt og du gjør ditt.
På hjemmesiden forteller vi om det du vil kaste 

– og hvilke poser det skal i. 
  
 

www.reno-vest.no E-post: post@reno-vest.no  /  www.reno-vest.no  /  facebook.com/Reno.Vest  Topp innsats for miljøet!

Foto fra tidligere års Laterna Magica



Arrangører: 
Kultursamarbeidet i 

Vesterålen og  
Kulturfabrikken 

Sortland,  
Hadsel videregående 
skole – Stokmarknes, 

Vesterålen friluftsråd, 
Bjørklundparkens 

venner,  
Vesterålen filmklubb, 
Sceneinstruktøren: 

Lost and Found 
Productions,  

Deadline Media.

www.laternafilm.nowww.laternafilm.no
Topp innsats for miljøet!

Mer informasjon på: www.reno-vest.no


