Kirke og film:
nettverksmøte under Filmfestivalen i
Haugesund
19. – 20. august 2018

Bilde: pixabay.com

Arrangører
i samarbeid med Filmfestivalen i Haugesund

Nettverksmøtets formål er å:
 ha et fast årlig nettverksmøte for filmengasjerte i kirkelig/kristen regi
 skape felles plattform og forståelse for bruk av film i kirkelig/kristen
sammenheng med tanke på å bygge opp et norsk nettverk om kirke og
film. Det er ønskelig at det norske nettverket knytter seg tett opp til det
skandinaviske filmnettverk om kirke og film
 drøfte metodeutvikling for hvordan man kan hjelpe folk til å sette ord på
en god filmopplevelse, stille gode spørsmål og få til en god samtale om
film
 oppleve film
Målgruppe
Filmnettverket henvender seg til alle som er interessert i og bruker film i sitt
arbeid i menighet, kristen forening/organisasjon.
Kulturkirken Skåre
Nettverksmøtet finner sted i Kulturkirken Skåre i
Haugesund. Adressen dit er: Skåre kirke, Haugeveien 19,
5523 Haugesund. Kirken er tegnet av arkitekt Chr. H.
Grosch. Den er i tre og har 450 sitteplasser. Kirken ble
oppført i 1858 og er listet som verneverdig.
Kulturkirken Skåre: «[…] vil skape en møteplass mellom himmel
og jord for det brede lag av folket, der vi vil samle ulike
kulturkrefter og formidle kulturuttrykk gjennom nye og
eksperimentelle former."

Edda kino
Edda kino ligger i Sørhauggata 183 i
Haugesund og er Nord-Rogalands største
kinosenter med 944 seter fordelt på fem
saler. Kinoen er hovedarena for Den norske
filmfestivalen. Den sto ferdig i august 1978
med storsalen. Senere er det kommet flere
saler; sist i august 2010. Kinoen har et årlig
besøk på i overkant av 200.000 besøkende.

PROGRAM
LØRDAG 18. august
De som ønsker å komme tidlig og se filmer, gjør det. Deltakerne organiserer
dette selv.
SØNDAG 19. august
Kl. 11.00-12.00 Temagudstjeneste i Vår Frelseres kirke, Haugesund.
Konstituerende biskop Anne Lise Ådnøy medvirker
Kl. 12.15-14.00 Registrering og samtale om forventinger til årets
samling med enkel lunsj i Skåre kulturkirke
Kl. 14.00-14.45 Hente akkrediteringskort på hotell Scandic Maritim
Kl. 14.45-17.00 Se filmen Shoplifters i Edda kino
Kl. 17.30
Middag med samtale om filmen, OXE Burger –
Sørhauggaten 156
Kl. 19.30
Offisiell åpning i Edda kino, se filmen Skjelvet.
Filmen Skjelvet, regi John Andreas Andersen og manus ved
Harald Rosenløw Eeg og John Kåre Raake
MANDAG 20. august
Kl. 09.00-12.00 Skolevisning av filmen Hva vil folk si? i Edda kino med
samtale om filmpedagogisk opplegg i Skåre kulturkirke ved
Margunn S. Dahle førstelektor, NLA Mediehøgskolen
Gimlekollen/Damaris og Elise Røher, veileder ved
pedagogisk senter/Haugesund kommune
Moderator: Heidi J. Andersen, forlagssjef ved IKO
Kl. 12.00-13.00 Lunsj
Kl. 13.00-14.00 Å skrive for et lerret. Samtale i Skåre kulturkirke med
Harald Rosenløw Eeg, manusforfatter av filmen Skjelvet.
Samtalen ledes av Turid S. Myrholt, kulturrådgiver i
Kirkerådet
Kl. 14.00-14.15 Kort pause
Kl. 14.15-16.00 Hvordan velge film og hvorfor? Innledninger til samtale i
Skåre kulturkirke ved Margunn S. Dahle førstelektor, NLA
Mediehøgskolen, Heidi J. Andersen, forlagssjef ved IKO og
Tage Sortland, prosjektkoordinator for UngFilmfestivalen i Haugesund.
Moderator: Lars Dahle, førsteamanuensis, NLA
Mediehøgskolen Gimlekollen
TIRSDAG 21. august og utover
De som ønsker å bli igjen og se flere filmer, gjør det. Deltakerne organiserer seg
selv.

INFORMASJON
Overnatting
Dette ordner man selv. Arrangører av nettverksmøtet bor på Scandic hotel
Haugesund som ligger like ved Skåre kirke og Edda kino. Hotellets adresse:
Kirkegata 166, 5525 Haugesund. Telefon: 21 61 41 00. Mer info:
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/haugesund/scandic-haugesund
Flytider fra Oslo (må bestilles raskt – få flyavganger – blir fort fullt!)
SAS Oslo-Haugesund lørdag 18. aug. kl. 18.55 fra Oslo/Gardermoen
søndag 19. aug. kl. 13.50 fra Oslo/Gardermoen
SAS Haugesund-Oslo mandag 20. aug. kl. 18.15 fra Haugesund/Karmøy
Norwegian Oslo-Haugesund lørdag 18. aug. Ingen avgang
Norwegian Haugesund-Oslo mandag 20. aug. 17.55 fra Haugesund/Karmøy
Påmelding
Påmelding skjer fortløpende via følgende lenke: www.kirken.no/kultur
innen 31. juli 2018 (se boks nederst på siden FILM).
Ved påmelding etter denne dato må deltakere kjøpe akkrediteringskort til
Filmfestivalen selv, men vil få mulighet til å melde seg på nettverksmøtet
hvor bevertning er inkludert i prisen (påmeldingsfrist her er 12. aug.)
Deltakeravgift
Early bird – full pakke (innen 31. juli) kr. 1.600,-.
Avgiften dekker akkrediteringskort til Filmfestivalen med åpningsfilm og
seremoni i Edda 1 med full tilgang til alle filmer og seminarer under festivalen
samt nettverksmøtet med enkel lunsj begge dager og middag søndag
ettermiddag.
Kun nettverksmøteavgift (innen 12. august) kr. 850,-.
Melder du deg på nettverksmøtet etter 31. juli og ønsker
akkrediteringskort til Filmfestivalen, må dette kjøpes direkte hos
Filmfestivalen på denne lenken: https://filmfestivalen.no/akkrediteringener-apen/. Det koster kr. kr. 1.720,-.

MERK DEG
Festivalpass henter man selv på hotell Scandic Maritim, Åsbygaten 3 (på
kaien), og tel. 52 86 30 00.

