
E-post fra Viken filmsenter 31. august 2016: 

Om kunstens og kulturens kraft i hverdagsintegreringen - oversikt og innspill fra Viken 
filmsenter. 

Viken filmsenter er et regionalt filmsenter for tilskudd til produksjon av film og spill, samt 
bransje- og talentutvikling på filmområdet. Viken filmsenter og Mediefabrikken i Akershus 
har et nært samarbeid om talentutvikling og tiltak for unge og uetablerte filmskapere. Se 
ellers www.vikenfilmsenter.no og www.mediefabrikken.com. 

I 2013 ble et filmverksted for unge med minoritetsbakgrunn igangsatt, med Ulrik Imtiaz 
Rolfsen som mentor. Dette utviklet seg underveis og resulterte til slutt i kinofilmen ”Haram” 
med premiere høsten 2014. 
Et liknende verksted er under planlegging, med regissøren Izer Aliu som mentor. Izer har selv 
bakgrunn fra Makedonia og har vunnet flere priser for sine kortfilmer. 
Vi har erfart at deltakere i dette etterpå også har engasjert seg på andre områder i 
kulturfeltet, som for eksempel Drammens kommunes tiltak ”Interkultur”. 

Generelt ønsker vi framover å åpne muligheter for bredere mangfold og flere stemmer inn 
mot det etablerte filmmiljøet. Det kan gjøres gjennom verkstedsproduksjoner som nevnt 
over eller mer individuelle mentorordninger. Filmskapere med foreløpig liten erfaring kan 
kobles sammen med erfarne fagfolk innen sine felt. Både dokumentarfilmverksteder og 
musikkvideoverksteder er aktiviteter vi har erfaring med og både korterer 
dokumentarfilmer/-portretter og musikkvideo er filmuttrykk som egner seg godt for 
uetablerte filmskapere.  
De siste 2 årenes prisvinnere for musikkvideo ved Kortfilmfestivalen har mottatt veiledning 
og deltatt i utviklingsprogrammer arrangert av Mediefabrikken og Viken Filmsenter. 

Viken Filmsenter har i samarbeid med Landstinget Dalarna, avdeling for Kultur og bildning, 
tidligere i 2016 sendt en søknad om prosjektmidler fra EU-kommisjonen. Det er et 
internasjonalt prosjekt for kunstnere som har kommet til skandinaviske land som flyktninger 
og asylsøkere. Svar på denne søknaden ventes i september 2016.  

Vi er klar over at dette ikke er mange eller store tiltak men dette er et felt der vi gjerne vil 
være mer aktive og bidra videre. Fra 2017 er Oslo kommune med stor sannsynlighet med i 
filmsenteret, som pr. i dag dekker Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold. 

Vi vil gjerne følge med departementets arbeid med dette videre og om det er ønskelig gjerne 
delta på en rundebordskonferanse i løpet av høsten. 

Med vennlig hilsen, 

Ånund Austenå 
daglig leder 
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