OFF markerer festivalens 40 år med bogudgivelse
”OFF i 40 år! – Expect the unexpected” udkommer 15. December 2015
”Den første eventyrfilmfestival i Odense. Den første af sin slags. En ælling blandt festivaler, som måske
går hen og bliver en svane”. Sådan sagde daværende borgmester Verner Dalskov da festivalen så dagens
lys i 1975.
At det i år er 40 år siden, og at den lille ælling er godt på vej til at blive en smuk svane blev fejret med
maner, rekord mange gæster og rigelige mængder guldkonfetti under festivalen OFF15 i august. Men da
festivalen var omme, var det som om, fejringen ikke var komplet. Derfor blev det lille festivalkontor
enige med sig selv om at kaste sig ud i at lave en jubilæumsbog, der i ord og billeder markerer de 40 år
med kortfilm og kærlighed i Odense!
OFF har gennemgået en markant udvikling. Fra en kortfilmfestival, der udelukkende hyldede H.C.
Andersen-inspirerede animationsfilm fra Østeuropa, til at hylde hele kortfilmformatet og til nu også at
være en Oscar-kvalificerende kortfilmsfestival med stort internationalt gennemslag.
Jubilæumsudgivelsen ”Expect the Unexpected – OFF i 40 år!” har til formål at give et overordnet indblik i
OFF’s udvikling og at fejre OFFs jubilæum med en visuel smuk udgivelse, der portrætterer festivalen i
tekst og billeder. Affødt af den korte produktionstid er der fokuseret på det visuelle udtryk samt
punktnedslag i festivalens historie frem for en klassiske kronologisk gennemgang.
Bogen bliver 84 sider og trykt i et ”Coffee Table” format, fyldt med festivalstemning, flotte billeder, sjove
citater og ni spændende interviews med instruktør Jørgen Leth, direktør Henrik Bo Nielsen, instruktør
Marie Grahtø, cafeejerne Jørgen B Christen og Ole Nielsen, OFFs leder Birgitte Weinberger, instruktør
Anders Walter, Mr. Troldspejlser Jakob Stegelmann, filmhistoriker Ulrich Breuning, OFF kunstneriske
profil 2015 Ellen Hillingsø.
Bogens tekstforfattere er Pil Lindgreen, Joachim Lykke, Ulrik Sass, Peder Bach og Kamilla Mærsk.

OFF fejrer udgivelsen med en Bog-Fest tirsdag d. 15. december fra kl. 15 til 18 hvor bogen præsenteres
og sælges til venne-pris. Bog-Festen finder sted hos OFF – Kulturmaskinen – Farvergården 7, 1. sal og
alle er velkomne.
Bogen kan endvidere købes på www.filmfestival.dk fra 15. december 2015.
Yderligere info hos festivalleder Birgitte Weinberger: bsw@odense.dk

