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DIGITALT 
(Går ej att se i efterhand)



P  R  O  G  R  A  M

Kl 09.00 Välkomna! 
Filmkonsulenterna, Västra Götaland

Kl 9.10 Ulf Zander – fem filmer som förändrade världen. 
”Jag kommer att prata om och visa utsnitt från fem filmer 
som faktiskt påverkade och därmed förändrade världen. 
Alla filmer på ett sätt är dokumentära och speglar den tid 
de spelades in i och de värderingar som var rådande när 
filmen spelades in. Olika kulturella, politiska och ideologis-
ka värden tar sig uttryck i populärfilm, de inte bara under-
håller utan påverkar också samtiden.” 

Kl 10.00 Fredrik Gertten dokumentärfilmare, i samtal 
med Maja Kekonius
”Jag kommer att prata om min drivkraft som filmskapare, 
varför jag valt just filmen som medel till att berätta om 
världen. Mina ämnen är just komplexa frågor där jag söker 
orsakssamband och svar, och där jag gärna bjuder med 
mig publiken på den resan. Förhoppningsvis fortsätter 
filmen att växa utanför salongens 90 minuter och att publi-
ken gör frågorna till sina.” 

PAUS 10 min

Kl 10.50 Maja Hagerman – historia, demokrati och film 
”Jag ska prata om filmmediets speciella möjligheter att ut-
forska och levandegöra historia. Kan man som filmare både 
själv få - och förmedla till andr - en annan slags förståelse 
för historien? Finns det insikter som går att nå just genom 
dokumentärfilm, som inte på samma sätt låter sig fångas 
när man undersöker historien, dess källor och spår, för att 
skriva om dem?”

Kl 11.30 Axel Danielsson – kamerans kraft
"Jag ska prata om samtiden där bilden är viktigare än 
verkligheten. Har vi råd att inte ta bilden på allvar?"

LUNCHPAUS 12-13

Kl 13.00 Filmkonsulenterna Västra Götaland presenterar 
verksamhet 
 “Vi ger tips, resurser och erbjudanden för dig som vill ta ditt 
filmpedagogiska arbete vidare”  

Kl 13.10 Hemen Kurda – kamerans språk som en röst  
“Jag ska prata om vad som händer med människor när de 
får tolkningsföreträde och makten över sin egen berättelse. 
Kameran i barnens händer skapar kontaktytor både mellan 
människor som befinner sig i historiska konflikter, men också 
mellan barnens inre och yttre världar, och mellan barnens 
olika bilder av en möjlig framtid.” 

Kl 13.30 Filmpedagogerna Linnea Fant & Julia Lagergren 
– Klippning är propaganda
”Vi ska prata om hur man tränar upp ett kritiskt förhållnings-
sätt till film och hur man kan arbeta med film som pedagog/
bibliotekarie för att engagera unga. Vi kommer att visa hur
lätt det är att bli manipulerad genom redigering och bjuder
därefter på några praktiska övningar kopplat till det.”

Kl 14.00 Ung Media – Alexandra Hjortswang
“Ungas röster som syns och får ta plats i medierna är en 
stark kraft som påverkar både ungas egna liv och hela sam-
hället. Genom att sprida sina ord, bilder, idéer och drömmar 
stärker vi både de individuella rösterna och de som läser, 
ser och nås av uttrycken. Unga medieproducenter är en del 
i det som skapar vår framtida demokrati.”  

Kl 14.20 Klimatpsykologen Kata Nylén ordinerar, samtal 
med Filminstitutets Fatima Khayari 
“Från Klimatångest till engagemang och filmskapande, om 
hur unga människor genom film kan få kunskap om krisen 
och samtidigt kanalisera sin oro till något konstruktivt.” 

Kl 14.50-15.00 Filmkonsulenterna Västra Götaland
“Tack & på återseende!”




