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AVSLUTNINGSFEST MANDAG
Kortfilmfestivalen avsluttes tradisjonen tro med fest på Strand 
Hotell etter prisutdelingene i Grimstad Kulturhus mandag 19. juni 
kl. 19.00. Festen koster kr. 150,- og inkluderer buss t/r Strand, 
velkomstdrink, grillbuffet med grillet kylling, kjøtt og fisk, et utvalg 
salater og dressinger, urtebakte poteter og friske grønnsaker. DJ 
Rune Lindbæk sørger for musikken. Billetter selges i billettluka på 
Kulturhuset til og med søndag 18. juni klokka 16.00.

CLOSING PARTY
The festival will be closed with the traditional party at the Strand 
Hotel after the prize-giving ceremony at the Grimstad Kulturhus 
on Sunday, 19 June at 7 pm. A ticket for the party costs NOK 
150, and this includes a return bus ticket to Strand, a welcome 
drink, a grill buffet with grilled chicken, meat and fish, a selection 
of salads and dressings, herb-baked potatoes and fresh vege-
tables. DJ Rune Lindbæk takes care of the music. Tickets may 
be purchased at the ticket counter at Kulturhuset until 4 pm on 
Sunday, 18 June.

DAGEN-DERPÅ-FROKOST TIRSDAG
Dagen-derpå-frokost hos Kjetil på Apotekergården 
Grimstads handelsstand, byens bakere og Kjetil ønsker festival-
deltakerne velkommen til frokost mandag 20. juni kl 11. Vel møtt.

LANG NATT MED KORT FILM
DE REFUSERTES AFTEN

Oppmerksomheten rundt hva forhåndsjuryen har refusert er alltid 
stor når det gjelder hvilke filmer som er utelukket fra det norske 
konkurranseprogrammet ved Kortfilmfestivalen. Det kan være 
filmer som har vunnet priser ved andre festivaler, eller som får 
kinooppsetning som forfilm. Det kan også være filmer som har 
solid statlig finansiering i ryggen. Når kun 53 kortfilmer og 15 
dokumentarer av 313 påmeldte filmer er tatt ut til konkurransen, 
er det opplagt at det finnes mange gode filmer blant de refuserte. 
Hit kommer juryen som skal nominere til Amanda og også tilste-
deværende festivaldirektører fra internasjonale filmfestivaler. Alle 
vil gjerne se filmene som ikke kom med i årets hovedprogram. 
Regissører som ikke har fått filmen sin antatt av årets forhåndsjury 
er velkommen til å møte opp søndag 18. juni på festivalkontoret i 
Grimstads Kulturhus andre etasje med sin refuserte kortfilm under 
armen fra kl. 10.00 og fram til 13.00.
Søndag 18. juni i Pan kl. 23.30 kjører vi altså film så lenge det er 
minst ti personer i salen som er våkne, men forbeholder oss retten 
til en skikkelig pause foran mandagens program, som begynner 
kl 10.00.

A LONG NIGHT OF SHORT FILMS
THE NIGHT OF THE REJECTIONS
The curiosity is always intense about the films that have been re-
jected by the selection jury for the competition programme of the 
Norwegian Short Film Festival. Among them might be films that 
have won prizes at other festivals, or films that have already secu-
red a theatrical release. Some of them might even have received 
substantial financial support from the government. When only 53 
shorts and 15 documentaries of the 313 submissions have been 
selected for the competition, there must obviously be quite a few 
good films among the rejections. Of the people present at this 
event, you will find the jury that decides the nominations for the 
Amanda Awards as well as visiting directors of international film 
festivals. Everyone would like to see the films that did not make it 
into this year’s main programme.  
Directors whose films were not selected are welcome to bring 
their rejected film to the Festival Office on the first floor of 
Grimstad Kulturhus on Sunday 18 June between 10 am and 1 
pm. On Sunday 18 June in Pan from 11:30 pm, we will keep 
on screening films as long as at least 10 persons, who are still 
awake, remain in the audience, but we reserve the right to a long 
break before Monday’s programme starts at 10 am.

MORNING-AFTER BREAKFAST
Morning-after breakfast at Kjetil’s at Apotekergården
Grimstad’s business community, the city’s bakers and Kjetil 
invite festivalgoers to breakfast on Monday 20 June, 11 p.m. 
Welcome! 

PAN  SØNDAG KL. 23.30




