OFF og TheNextFilmFestival går sammen om at fremme unge filmtalenter

Odense International Film Festival og TheNextFilmFestival er indgået i et nyt samarbejde, med
fokus på at fremme nye unge filmtalenter på dette års OFF.

TheNextFilmFestival er Danmarks største åbne filmkonkurrence og filmevent for filmskabere under 21 år.
For at kvalificere sig til finalen er filmene først blevet udvalgt fra regionernes lokale filmfester, hvorfra de
bedste er blevet udvalgt og går videre til finalen, som i år bliver afholdt på OFF, den sidste uge i august.
I finalen dyster filmene om pengepræmier og den helt store pris, som er alt hvad man skal bruge til en
ny professionel filmproduktion, inkl. udstyr, konsulenter, penge, postproduktion og tæt kontakt til et stort
filmselskab.
Det er bliver nogle fantastiske dage for de unge talenter, hvor de får mulighed for at vise deres film frem,
møde andre filminteresserede samt deltage i et særskilt program med workshops og masterclasses. Det
bliver masser af sjov og masser af film.
Citat Festivalleder Birgitte Weinberger:
”Samarbejdet giver jo et ekstra spændende lag til OFF. På OFF har vi de professionelle, vi har
filmuddannelserne og nu også de helt unge, som kommer til at opleve filmverdenen helt tæt på og måske
bliver inspireret til at søge ind på en filmuddannelse”.
”Det bliver helt vildt spændende og vi glæder os til at få de unge filmskabere med på OFF! Det er rigtig
vigtigt for os på OFF at være med til at udvikle nye talenter, hvilket vi blandt andet gør med vores tiltag
OFFspring, hvor vi inviterer Danmarks filmskoler til et særligt program under festivallen, men nu også
med dette samarbejde, hvor vi får fat i de helt unge filmtalenter. Det er spændende for os at møde de
nye filmskabere, og forhåbentligt bliver det lige så spændende for dem at møde noget af filmverdenen
her i Odense”.
Citat projektleder Nisse Koltze
“TheNextFilmFestival er vildt begejstrede for samarbejdet med OFF, som jo har placeret sig solidt som
Danmarks i særklasse vigtigste festival for kortfilm, og som i forvejen gør et stort arbejde for både
talentmassen og filminteresserede unge. TheNextFilm er en festival for kortfilm lavet af unge, og dermed
er OFF den mest oplagte partner. Vi vil bidrage med en række interessante kortfilm fra den helt unge del
af de unge talenter, og med en flok af de bedste, mest brændende, nysgerrige og videbegærlige unge
filmfolk fra hele landet. Vi glæder os meget til at se, hvad der kommer ud af denne sammenkobling af
ungt talent og international professionalisme.”

