Pressmeddelande 2020-04-03

PIXEL SKÅNES FILMFESTIVAL 2020 – ONLINE 25 APRIL
Festivalförberedelserna pågår febrilt för att leverera ett heldagsprogram i två Pixel-kanaler, Junior
och Klass 2 – 4, till alla virtuella besökare på de skånska sofflocken lördagen den 25 april.
Lagom till helgen släpper vi nu årets filmprogram – hela urvalet i samtliga ålderskategorier samt
de nominerade till vårt stora produktionspris Pixel Talent Award – mycket nöje!
Datum & tid: Lördag 25 april kl 10-19 (Junior-sektionen avslutas tidigare)
Plats: filmiskane.se/pixel

Nominerade till Pixel Talent Award 2020

Nomineringarna baseras på en färdigställd film, samt en projektidé för en kommande film.
De nominerade presenterar sig själva och sina kommande projekt på Pixel den 25 april.
– Hur känns det och vad betyder det för dig/er att vara nominerad(e) till Pixel Talent
Award?
Daniela Runesson & Michaela Runesson
Film: (Ett med dig) | Projektidé: Pingisklubben BK
– Det betyder jättemycket för oss! Filmbranschen kan ibland kännas så himla svår att ta sig fram
i, speciellt när en måste jobba med annat vid sidan av för att betala hyran (och försörja sina
katter), och att då få en push i självförtroendet är betydelsefullt för att orka fortsätta med det vi
älskar.

Olle Christiansen Meijer
Film: Bastun | Projektidé: Farmors källare
– Vad sa ni nu då alla ni som mobbade mig i mellanstadiet?! Skrattar bäst som skrattar SIST!
Lars Henrik Andersson & Lisa Rydberg
Film: Så inget händer dig | Projektidé: En lång utdragen olyckshändelse
Lars Henrik: – Makalöst underbart, överraskande och tacksamheten sitter framför eldstaden och
flinar.
Lisa: – Det är en upprättelse för den 10-åriga huvudpersonen i (kommande) filmen som inte hade
någonstans att vända sig. Nu blir han äntligen sedd.
Naures Sager
Film: 1 – 1 | Projektidé: Ana Mithli
– Det betyder hela världen för mig att ha blivit nominerad. Det känns väldigt fint att min
hemstad/region stöttar mig och vill hjälpa mig framåt. Jag vill gärna tacka urvalsgruppen,
festivalen och även mitt team och alla involverade som har kämpat så hårt.
Läs mer om de nominerade på: https://filmiskane.se/sv/nominerade-pixel-talent-award-2020

PIXEL TALENT AWARD är ett av Sveriges största kortfilmspriser med en pott på över 300.000
kr. Priset instiftades för att ge en extra skjuts till en skånsk regitalang på väg som juryn ser har
god potential att utveckla och förfina sitt uttryck, berika den skånska och svenska filmen och kan
tillgodogöra sig och vara behjälpt av de insatser som ingår i priset.
Bakom priset står Way Creative, BoostHBG, Solid Entertainment, Rock’n’Roll Film och Film i
Skåne.

Ett digert filmprogram i två kanaler
Under Pixel 2020 visas inte mindre än 87 titlar - 444 min film, i två sektioner. Det är filmer från
hela regionen, av regissörer bosatta i 18 skånska kommuner. Det blir animationer, spelfilm,
dokumentärt och experimentellt.
Se länkar för fullständig lista.
Pixel Junior 49 filmer. För filmare tom 15 år.
https://filmiskane.se/sv/artiklar/pixel-junior-2020-filmer-i-tavlan
Klass 2 – 4 38 filmer. kl 2 16-18 år / kl 20-26 år / kl 4 27år +. https://filmiskane.se/sv/artiklar/pixelkl-2-4-filmer-i-tavlan

PIXEL Skånes Filmfestival arrangeras av Film i Skåne.
Film i Skåne finansieras av Business Region Skåne och Region Skånes Kulturnämnd.
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