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Superkort er en kortfilmkonkurranse der filmene ikke er lengre enn
60 sekunder. Utover det har det ikke vært begrensninger i tema
eller sjanger. Av de innsendte bidragene er ni filmer plukket ut til
å delta i en finale på Kortfilmfestivalen i Grimstad lørdag kveld,
mens den tiende filmen vant Superdok, minuttfilmkonkurransen for
dokumentarer under Den norske dokumentarfilmfestivalen i Volda
tidligere i år. Fem vinnere velges ut av en jury oppnevnt av Kortfilm-
festivalen og Filmere. Disse fem filmene får landsdekkende digital
kinodistribusjon som forfilmer i juli og august.

– Et viktig kriterium for filmene er at de skal ha en god historie,
med et sterkt, morsomt eller rørende poeng, uttaler prosjektleder
Torstein Nybø i Filmere – kreativt forum for nye filmskapere. Det
er tredje året vi arrangerer denne kortfilmutfordringen, men det er
første året et utvalg av filmene vises under Kortfilmfestivalen. Må-
let vårt er å sette fokus på den gode historien og at det ikke alltid
trenger å være lange beslutningsprosesser for å sette en idé ut i
livet. Vi håper dette bidrar til utfoldelse og utvikling av nye talen-
ter, avslutter Nybø.

Super Short is a short film competition in which the entries can-
not be longer than 60 seconds. There are no further limitations 
regarding subject or genre. From the submitted contributions, 
nine films have been selected to compete in the finals during the 
Norwegian Short Film Festival in Grimstad on Saturday, while the 
tenth film won Super Doc, the minute film competition for docu-
mentaries at the Norwegian Documentary Film Festival in Volda 
earlier this year. Five winners will be chosen by a jury selected by 
the Norwegian Short Film Festival and Filmere. These five films 
will receive a national digital theatrical release as supporting 
shorts during July and August.

Kortfilmfestivalen viser Superkort i samarbeid med Filmere og med 
støtte fra Capa Kinoreklame og produksjonsselskapet Bug.

Innsendte bidrag til minuttfilmkonkurransen 
superkort deltar i en finale 

lørdag i Vesle Hallvard..

FINALE I MINUTT
FILMKONKURRANSEN

SUPER SHORT AWARD
CEREMONY

Våre eksamensfilmer vises i 
Pan fredag kl. 10.00 og
Pan søndag kl. 21.00

Vi ønsker samtidig alle våre 
avgangsstudenter 
lykke til videre! 

Nytt opptak på 
Den norske filmskolen er 2007

Mer informasjon: +47 61287468
filmskolen@hil.no 

www.filmskolen.no
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