
FOR TE L L ERKUNS T
P Å  T V E R S  A V  F O R M A T

BRANSJE
DØGN  4. - 5.
SEPTEMBER

TIRSDAG 

12:00 Lunch

09:30 Workshop 1 runde

Balansen mellom ambisjoner og ressurser v/ Signe Pahle og Kalle Løchen (MAX 12)
Hvordan løfte ditt prosjekt til det maksimale? Hvordan vurdere behovet for kompetanse og midler til å forløse 
visjonen?

Ideutvikling for kortfilm og dokumentar v/ Sirin Eide  (MAX 12)
Kom helt blank! 

Karakterutvikling v/ Tone Johnsen (MAX 8)
Dramaturgi workshop der vi jobber med fokus på karakterenes frykt og sårbarhet som dramaturgisk drivkraft.

Undersøk en ny dokumentar idè med et ivaretakende produsentblikk v/ Tone Grøttjord Glenne 
(MAX 10)
For deg som jobber med din første dokumentarfilm

Konsept fra 0-100 v/ Tinka Town (MAX 9)
I	løpet	av	opplegget	går	vi	igjennom	5	faser:		Assosiere,	visualisere,	strukturere/ak;vere,	revurdere	og	definere.	Vi	
starter	fra	scratch	og	jobber	raskt,	med	spillerne/brukerne/seerne	i	fokus,	for	å	ende	opp	med	et	konsept	man	
eventuelt	kan	jobbe	videre	med.	

13:00 Workshop 2 runde
Balansen mellom ambisjoner og ressurser v/ Signe Pahle og Kalle Løchen (MAX 12)
Hvordan løfte ditt prosjekt til det maksimale? Hvordan vurdere behovet for kompetanse og midler til å forløse 
visjonen?

Film og seksualitet v/ Sirin Eide (MAX 10)
Vi undersøker koblingen film og seksualitet godt innenfor komfortsonen.

Karakterutvikling v/ Tone Johnsen (MAX 8)
Dramaturgi workshop der vi jobber med fokus på karakterenes frykt og sårbarhet som dramaturgisk drivkraft.

Konsept fra 0-100 v/ (Tinka Town MAX 9)
I	løpet	av	opplegget	går	vi	igjennom	5	faser:		Assosiere,	visualisere,	strukturere/ak;vere,	revurdere	og	definere.	Vi	
starter	fra	scratch	og	jobber	raskt,	med	spillerne/brukerne/seerne	i	fokus,	for	å	ende	opp	med	et	konsept	man	
eventuelt	kan	jobbe	videre	med.	

Styrk din identitet som filmskaper v/ Tone Grøttjord Glenne (MAKS 6)
For etablerte dokumentarfilmskaper med 2 eller flere filmer.

15:30 Hjemreise



10:30 Energien i prosjektet v / Tone Johnsen
Tone Johnsen er utdannet produsent ved Den Norske Filmskolen på Lillehammer.  Siden 2004 
har hun jobbet mest som manuskonsulent og dramaturg på filmer og tv-serier, først i 7 år ved 
Norsk Filminstitutt og de siste fem årene som freelancer i sitt eget selskap Johnsen Leser. Tone er 
opptatt av den kreative skriveprosessen like mye som klassisk dramaturgi. Hun har de senere 
årene deltatt i skriverom som manusredaktør og konsulent for flere tv-serier. 

MANDAG 
09:30 Registrering - Velkommen

10:00 Komme igang v/ Sirin Eide

11:05 Tema; Det store blikket v/ Gunhild Enger

Regissør og manusforfatter Gunhild Enger er utdannet fra Edinburgh College of Art og har en 
master i regi fra The School of Directing i Gøteborg. Hun ble nominert til en BAFTA for sin 
eksamensfilm Bargain og har siden vist alle sine filmer på festivaler over hele verden. Hennes 
film Prematur vant beste kortfilm på flere festivaler i 2012 og 2013.

11:40 Pause

12:00 Fortellerkunst i poesi, noveller og film. v/ Rune Christiansen

Rune Christiansen (f. 1963) Forfatter, cineast og filmsamler. Siste utgivelse av romanen Fanny og 
mysteriet i den sørgende skogen (Forlaget Oktober, 2017). Filmsamlingen hans består av nær 
7000 titler. Rune er leder av forfatterstudiet i Bø.

14:00 Fortellerkunst lansering av nytt utviklingsprogram mm 
14:20 Kort info om Veier ut av Viken 

13:00 Lunch

14:30 Historiefortelling med musikkvideo: Når 1 + 1 blir 3 v/ Ola Martin Fjeld

Ola Martin Fjeld er musikkvideoentusiast. I 2014 startet han opp Nordic Music Video Awards, 
Nordens største forum for musikkvideoaktører, som han drev i tre år.  Gjennom å ha ledet 
juryarbeidet alle tre årene fikk han et unikt innsyn i hva som beveger seg i den nordiske 
musikkvideolandskapet. Han har også høstet lovord og hentet hjem et par priser for sitt eget 
regiarbeid med musikkvideo, blant annet fra prestisjetunge UK Music Video Awards. 

15:15 Pause

17:30 Pause

15:30 Fortellerkunst fiksjon vs spill v/ Ellen Einarsen
Ellen Lyse Einarsen er utdannet manusforfatter ved Den Norske Filmskolen, men har de siste ti 
årene primært jobbet med utvikling av dataspill i Norge og Tyskland, og bidratt til titler som Age of 
Conan - Hyborian Adventures, The Secret World, Suburbia og Angry Birds Epic. Hun er for tiden 
VP of Interactivity i The Future Group, som har utviklet en teknologi for IMR - interactive mixed 
reality. The Future Group's første produksjon, Lost in Time, gikk på TVNorge våren 2017. Ellen 
har sittet i styret i Dramatikerforbundet i fire år, og har blant annet representert The Future 
Group. 

16:30 Å skrive om det man ikke snakker om. v/ Gro Dahle
Gro Dahle har vært forfatter og skrivelærer i over tretti år. 
Hun har gitt ut ca seksti bøker på alle aldre og i alle sjangre,
og hun har fått en rekke priser for forfatterskapet, for diktene sine og for enkeltbøker.
Flere av bildebøkene hennes har blitt til animasjonsfilmer, slik som Sinna Mann av Anita Killi. 
I høst kommer en allalder bildebok om porno.

17:50 Spoken word - Når alt handler om timing v/ Fredrik Høyer
Fredrik Høyer er en norsk forfatter og poet fra Drammen som jobber med ulike former for 
gatepoesi. Han er mest kjent for sine opptredener med spoken word, også kalt slampoesi. 
Fredrik Høyer har blant annet utgitt en diktsamling som et musikkalbum og satt opp en egen 
forestilling på Nationaltheatret, Grønlandsūtraen.

18:30 Pause

19:00

20:00 Pause 
20:30 Middag 
22:30 Kahoot

16:10 Lydkunstner Hans Kristen Hyrve forbereder oss til lydkunst i svømmebassenget 

16:20 Pause 

Ta på badedraketn og bli med lydkunstner Hans Kristen Hyrve til sjøs. Hans Kristen Hyrve (fødd 
1985) bruker livet på å lage lyd. Radio og musikk. Til daglig er lyden hans å høre i P2-programmet 
Salongen, hvor han blant annet bearbeider tekster av Frode Grytten og Gunnhild Øyehaug. Hyrve 
står dessuten bak podkasten TILkolon, som utforsker og utfordrer både radiomediet og hvordan liv 
bør leves. Ved siden av dette lager han musikk for scenekunst, samt for egen maskin under 
artistnavnet Timokacityguide.


