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En festival i den skånska kortfilmens ära 
 
Idag drar Pixel Skånes Filmfestival igång, där både professionella och nya filmskapare från, eller med 
koppling till, Skåne tävlar. Under fredagen och lördagen sker filmvisning av alla tävlande bidrag, ett 
flertal seminarier med koppling till filmskapande och även en publik pitch av de fyra nominerade till 
Pixel Talent Award: priset som har ett samlat vinnarvärde på drygt 360 000 kr.  
 
Under festivallördagen på Biograf Panora tävlar totalt 83 bidrag, varav 46 filmer är i kategorin Pixel 
Junior. I Junior-kategorin står barn och ungdomar mellan 6–15 år bakom projekten som är en 
blandning av spelfilm, ler- och pappersanimationer och olika stop-motion-tekniker.  
De filmskapare som är 16 år och äldre tävlar med sina kortfilmer i tre ålderskategorier och har en 
bred blandning av genres; allt från drama, komedi och thriller. 
 
I år har Pixel en tillökning av två tävlingskategorier, dokumentär och virtual reality. På festivalen 
kommer de fem tävlande VR-bidragen att ställas ut med möjlighet för besökare att uppleva verken 
på plats. I kategorin Bästa Dokumentär tävlar allt från vardagsskildringar filmade på mobilkameror, 
till stilrena bidrag med mycket eftertanke. Vinsten innebär en samproduktionsinsats från Film i Skåne 
till ett värde av 25 000 kr, och visningar på Doc Lounge runt om i Skåne.   
 
Fredagens program är på FilmCentrum Syd, lördagens på Biograf Panora. Pixel Skånes Filmfestival 
arrangeras av Film i Skåne, i samarbete med Folkets Bio Malmö, FilmCentrum Syd, BoostHBG och 
Folkuniversitetet. 
 
Läs mer på www.filmiskane.se/pixel 
      
För Pressackreditering till lördag, kontakta: 
Ylva Lidén, Festivalchef - Pixel Skånes Filmfestival, Malmö, tel 0707 - 20 46 55 
___________________________________________________________________________ 
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  
 


