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Fem danske kortfilm nomineret til Robert Prisen.
5 film konkurrerer om Robert Prisen for årets kortfilm, der for første gang uddeles på Odense
International Film Festival lørdag den 29. august 2015.
Danmarks Film Akademi og Odense International Film Festival er stolte over at kunne offentliggøre de
fem nominerede kortfilm, som er:
Katusha - instrueret af Anders Walter
Lukas and the Aspies - instrueret af Lukas Gustafsson
Mommy - instrueret af Milad Alami
Shiva - instrueret af Christian Bengtson
Vagabond - instrueret af Pedro Carvalho
Som noget nyt vil Robert Prisen til årets kortfilm fremover blive uddelt under OFF i august, mens
Robert prisuddelingens andre priser fortsat vil blive uddelt i starten af året til det forgangne års film og
tv-produktioner.
“Vi håber, at samarbejdet med OFF kan understrege, hvor vigtige vi mener kortfilmene er i branchens
fødekæde, og at vores medlemmer herved får bedre mulighed for give filmene deres fulde og fortjente
opmærksomhed”. udtaler Filmakademiets bestyrelse.
2015 markerer et overgangsår, hvor samarbejdet mellem Danmarks Film Akademi og OFF for første
gang tager sin form, og der uddeles således en ekstra Robert til årets kortfilm i år. I år er det et uvildigt
udvalg bestående af medlemmer fra Filmakademiets bestyrelse, der har stemt om de nominerede.
Filmakademiets medlemmer stemmer så om vinderen.
Fremover vil det være Filmakademiets mere end 1800 medlemmer – alle aktive i den danske film og
tv-branche – der både udpeger de nominerede og vinderfilmene.
RECEPTION – Onsdag den 26. august kl. 17.00 inviterer Filmakademiet og OFF alle til reception i
Cafe biografen i Odense, hvor årets nominerede kortfilm og det nye samarbejde fejres.
ROBERT PRISEN til Årets Kortfilm bliver uddelt ved OFF Awards, lørdag den 29. august 2015.
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