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Noomaraton – Tävlingen där film görs på tid
Rekordstort intresse under årets Noomaraton Skåne! För andra året i rad har Noomaraton
Skåne slagit nationellt rekord i antal anmälda deltagare och lag – 36 lag och 98 deltagare.
Under helgen 2-3 september deltog totalt sett 18 län, 204 lag och över 600 deltagare från
norr till söder i hela landet.
Deltagande lag har 24 timmar på sig att göra en max 5 minuter lång film utifrån givna
förutsättningar (tre platser, tre föremål, ett tema) som offentliggörs vid starten. Filmen får
skapas med valfri teknik och alla genrer är välkomna. Förutsättningarna är hemliga fram till
starten, för att ge alla deltagande lag samma utgångsläge för filmskapandet.
Inlämnade bidrag lämnas av tävlingsledningen till en regional jury som utser de filmer som
kvalificeras till riksfinalen den 30 september. I år består juryn i Skåne av de prisvinnande
filmskaparna Freja Andersson, Drazen Kuljanin och Alexe Landgren.
Skånes samtliga inlämnade Noomaraton-filmer visas på Biograf Panora 12 september
kl 18.00 på Biograf Panora, salong 2, Malmö. Förminglet öppnar 17.30.
Vinnarna presenteras och även Publiken Pris utses i samband med visningen som är öppen
för allmänheten och har fri entré.
Varmt välkomna!
Noomaraton Skåne är ett samarrangemang mellan Film i Skåne, FilmCentrum Syd, ABF Malmö och Folkets Bio
Malmö/Biograf Panora
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KRITERIER 2017
Tema: Förstärkt verklighet
Tre platser: Torg, matplats och Snapchat
Tre föremål: Häftapparat, ficklampa och tärning

JURYN 2017 består av följande prisvinnande filmskapare:
Freja Andersson - Filmare/konstnär – Vinnare av Ebba-priset under PIXEL 2017 med filmen
“A Story of Anticipation” (Filmer, urval: A Story of Anticipation, Stories from the Wars)
Drazen Kuljanin – Filmregissör – Vinnare av 1-2 competition på Warsaw International Film
Festival 2014 med filmen “Hur man stoppar ett bröllop”, Vinnare av Noomaraton Skåne
2012 med filmen “2038”
(Filmer, urval: Hur man stoppar ett bröllop, SUCK)
Alexe Landgren – Filmregissör/manusförfattare – Vinnare av Pixel Talent Award 2017 och
Anagrams manuspris med filmen “Se till mig” (Filmer, urval: Se till mig, Fredag, Lopp 8)

NOOMARATON 2017
Regionala tävlingar 2-3 september
Riksfinalen på Filmhuset den 30 september
Läs mer på www.noomaraton.se

_________________________________________________________________________________________
Film i Skåne AB är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för film vars uppdrag är att främja filmverksamhet i Skåne
samt att öka tillväxten i Skåne genom filmproduktion. Film i Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne
AB, Invest in Skåne AB och Tourism in Skåne AB av Business Region Skåne AB. Läs mer på filmiskane.se
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