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VÄLKOMMEN TILL PIXEL 202I!
Det är så fantastiskt att Pixel Skånes filmfestival är tillbaka igen. 
Ett långt år av restriktioner har satt filmbranschen under stora 
prövningar. Därför är det extra glädjande för oss i Pixelteamet att 
det inte verkar ha dämpat skåningarnas kreativitet! Inte mindre än 
182 filmer kom in till oss i år - tack!

I år kom beslutet att genomföra Pixel online ganska naturligt. 
Främst på grund av pandemin som inte syntes vilja släppa sitt 
grepp, men också för de fördelar som blev uppenbara redan förra 
året - speciellt vad gäller tillgänglighet. Pixel fick tittare runtom hela 
Sverige! I år testar vi en video-on-demand lösning, där 6 filmblock 
blir tillgängliga redan på fredagen kl 17, efter vår Behind the Screens 
branschdag är slut. Titta igenom de tävlande bidragen i er egen 
takt, under ett dygn. Ta sedan del av den livesända prisutdelningen 
lördag kl 18:00!

I år har vi två fullspäckade festivaldagar. Vår festivalfredag tillägnar vi 
skånska filmsbranschen och alla nya initiativ som kommer fram  där. 

PIXEL CREW

Anna Wagner
Festivalchef    

Emma Lidström 
Festivalkoordinator

Fredrik Jönsson
Teknikansvarig

Oskar Densborn
Praktikant

Vi bjuder in till spännande samtal om produktioner, finansiering och 
nya utbildningsmöjligheter. Livechatten hålls öppen för alla nyfikna 
frågor. Behind the Screens-dagen avslutas med en presentation av 
våra Pixel Talent Award-nominerade, premiär av Pixelvinjetten - och 
den officiella öppningen av tävlingssektionen av Pixel 2021! 

Och ingen festival utan film. Filmskapare i alla åldrar, från 17 
kommuner runtom i Skåne, är med och bidrar med egna personliga 
berättelser.  Vissa är gjorda på folkhögskolor och i klassrum. Andra är 
producerade av skånska bolag och frilansare. Spelfilmer trängs med 
animationer, dokumentärer och konstfilm. Den enda gemensamma 
nämnaren är filmarnas geografiska hemvist och kortfilmsformatet. 
Jag önskar er en fantastiskt fin festival, varhelst i Sverige ni loggar in 
och tittar ifrån. Men nästa år ses vi fysiskt eller hur? 

Välkomna till Pixel 2021!
Anna Wagner, festivalchef 

ARRANGÖR
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FILM I SKÅNE är ett regionalt resurs- och produk-
tionscentrum för film vars uppdrag är att främja film-
verksamhet i Skåne samt att öka tillväxten i Skåne 
genom filmproduktion. Film i Skåne finansieras av Bu-
siness Region Skåne och Region Skånes kulturnämnd.

LIVESTREAM  I TVÅ KANALER
Pixel 2-4 inleds med Behind the Screens, en 
branschdag på festivalfredagen mellan kl 13-
17, och avslutas med en livesänd prisutdelning 
under lördagen 18-19:30. Däremellan ligger de 
45 tävlande filmerna tillgängliga on demand på 
hemsidan filmiskane.se/pixel, där även Pixel 
Junior sänds live lör 10-13  i en egen flik.  

PUBLIKENS PRIS, MINGEL & CHATTRUM
I år kan du rösta på Publikens pris i klass 2-4 
på hemsidan under festivalen. Där finns även 
chatten som öppnar i samband med vissa av 
samtalen, se programmet för mer information. 
Missa inte heller att utmana Team Film i Skåne 
i vårt AW Filmquiz mingel på fredag eftermiddag 
vid 17 - fina priser i potten! Länk på hemsidan.

PIXEL ONLINE 

Vi vill rikta ett stort tack till  alla medverkande 
i våra urvalsgrupper, våra jurymedlemmar, våra 
samarbetspartners, bidragsgivare, sponsorer och 
alla självutnämnda.ambassadörer som hjälper 
oss att sprida ordet om festivalen året runt.

I år har vi dessutom fått extra förstärkning 
med inslagsproduktionen: TACK till eleverna på 
Glokala Folkhögskolan - Alexander Jemtrell, Sofia 
Thulin och Fredrik Rönnqvist - för era grymma 
insatser!

Och givetvis även tack till alla fantastiska 
Pixelfilmare som gör detta möjligt år efter år! 
Tack för att ni ger oss förtroendet och privilegiet 
att få ta del av era berättelser och ge oss en 
inblick i både era verkligheter och fantasier.

TACK! 

Alla livestreams och filmpass ser ni på: filmiskane.se/pixel



Som ny filmregissör eller producent är det väl få saker som känns så akuta som projektets finansiering. Men vad finns det för stöd och hur 
går det till att söka dem? Pixel har bjudit in 10 representanter från nationella, regionala och dokumentära filmstöd samt en en expert på 
distribution. Modererar gör Andreas Climént och Manolo Diaz Rämö. Missa inte chansen att få svar direkt från våra gäster i livechatten! 

BEHIND THE SCREENS 23/4 - STÖDSTUGOR

NATIONELL STÖDSTUGA, 13:05-13:30 REGIONAL STÖDSTUGA, 13:35-14:00
Helena Ingelsten - SVT Kortfilm
SVT Kortfilm arbetar med fiktion, dokumentär, 
samproduktioner och köper visningsrätter. 
Tonvikt ligger vid starka och bra samarbeten med 
filmare för att utveckla och bibehålla kvalitet och 
konstnärlig höjd. SVT har också fördelen att ha en 
nära publikkontakt, vilket ger möjlighet att följa 
en film från idé till tittarrespons vid sändning.

Johan Simonsson - FilmCentrum Syd
Johan ansvarar för talangutveckling, 
kurser/workshops samt visningar och 
andra filmarrangemang. FilmCentrum Syd är ett 
resurscentrum som kan stötta skånska filmare 
både med kontanta produktionsstöd, men även 
utlåning av teknik, personlig handledning och 
kompetensutveckling.

Tina Pettersson - Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet 
med uppdrag att stödja enskilda konstnärers 
utveckling och projekt. Filmare kan söka 
projektbidrag, arbetsstipendier och bidrag för 
internationella resor och utbyten. De ger stöd till 
både dokumentärfilm, kortfilm, animation, konst/
hybridfilm samt viss utveckling av långfilm.

Alyssa Lewin - BoostHbg
BoostHbg är ett regionalt resurscenter med 
uppdrag att stötta skånska kreatörer att hålla sig 
relevanta i ett evigt föränderligt medielandskap. 
BoostHbgs stöd är skräddarsydda insatser som är 
till för att utveckla dig och ditt projekt, exempelvis 
till prototyper, resor eller coachinsatser. Stödet är 
med andra ord inte en produktionsfond. Filmare 
som får stöd tillhandahålls även en kontaktperson 
på BoostHbg som agerar bollplank och vägvisare.

Ami Ekström - Svenska Filminstitutet
På Film i Väst jobbade Ami med produktioner som 
Hopptornet, Excess will save us och Tårtgeneralen. 
Som konsulent på SFI har Ami initierat flera 
satsningar på kortfilm, alla med syftet att bredda 
svensk kortfilm och få fler att våga söka stöd från 
Filminstitutet. Bland de skånska projekten kan 
nämnas Punani Steam och Habib and the Thief.
 

Ludvig Hedlund - Film i Skåne
Kortfilmen är en viktig konst- och berättarform i sig, 
men bär även rollen som kompetensutvecklande. 
Här finns mycket tolerans för utforskande och 
experimenterande. Insatser som Film i Skåne kan 
göra på delen för kort fiktion är bl.a. finansiering 
av projekt (via samproduktion), rådgivning samt 
Stipendiet (mindre belopp i stipendieform) som 
de hanterar tillsammans med FilmCentrum Syd.

LIVE -
CHATT 

LIVE -
CHATT 



BEHIND THE SCREENS 23/4 - STÖDSTUGOR

DOKUMENTÄR STÖDSTUGA, 15:30-15:55 DISTRIBUTIONSSTUGA, 15:00-15:20

Charlotte Gry Madsen - SVT Dokumentär
SVTs dokumentära avdelning producerar över 100 
nya titlar årligen och har en ytterligare kanal i K 
special. Charlotte, med bakgrund i internationell 
dokumentär produktion och distribution, 
programsätter SVTs veckovisa ”prime time slots” 
för dokumentärer med fokus på sociala frågor.

Rose-Marie Strand - Folkets Bio 
Vi är glada att ha med Rose-Marie Strand, verksam som 
filmdistributör sedan 1997 med fokus på barn- och ungdomsfilm. 
2015 vann Rose-Marie Guldspiran under Guldbaggegalan, med 
motiveringen: ”Priset tilldelas en person som gjort enastående 
insatser inom svensk barnfilm”. Idag är Folkets Bio Sveriges 
ledande organisation för spridning av kvalitetsfilm, både i kurerat 
innehåll för biograf men även online distrubition. 

Distrubitionsstugan kommer att svara på frågor som: Vad händer 
med din film när den är klar? Vilka saker bör du ha koll på redan 
vid finansieringsstadiet? Vad är ett ”letter of intent”? Vad behöver 
en distributör från dig för att kunna göra sitt jobb? Och vad sker 
när det så äntligen är premiärdags? Vi håller chatten öppen för 
nyfikna frågor! 

Anna Weitz - Svenska Filmistitutet 
Anna är Filminstitutets nyaste konsulentansikte, 
med fokus på dokumentära produktioner. 
Filminstitutet stöttar dokumentärfilm genom 
utvecklings- och produktionsstöd till svensk 
dokumentär (både kort och lång) med vuxna som 
målgrupp, samt internationella samproduktioner.

Lisa Nyed - Film i Skåne
Film i Skåne samproducerar dokumentärprojekt i 
alla längder och format, samt ett urval av interna-
tionella samproduktioner. För att ansöka för pro-
jekt måste antingen producent och/eller regissör 
vara boende och verksam i Skåne. Ansökan görs 
via Film i Skånes hemsida.
 

Manolo Diaz Rämö - samtalsledare
Manolo har en kandidat i dokumentärfilm från 
Stockholms Dramatiska Högskola. Han är en 
aktiv regissör som producerar dokumentär och 
fiktionsfilm på Filmilia AB tillsammans med 
Beatrice Pourbagher Garcia. 

LIVE -
CHATT 

LIVE -
CHATT 



Under åren har BoostHbg stöttat utvecklingen av Änglavakt, en TV-se-
rie skapad av familjen Romare som del av projektet Den Andra Sidan, 
som vill lyfta tabun kring psykisk ohälsa bland ungdomar. Serien hade 
premiär på SVT Play i början av januari och sedan dess setts flitigt runt 
om i landet. Kring premiären anordnades en stor nationell lanserings-
kampanj som resulterade i att Änglavakt blivit den ungdomsserie på 
SVT som fått mest publicitet vid en premiär. Kampanjen innebar bland 
annat interaktiva billboards, gerillaevent och en digital livepremiär på 
SVTs stora Instagramkonto med youtubern Lakidoris och Eagles-skå-
despelaren Adrian Öjvindsson som programledare, innehållandes in-
tervjuer med skådespelare och musiker. 

Se samtalet mellan Amanda Romare, projektets producent och ma-
nusförfattare, och Alyssa Lewin från BoostHbg. Där diskuterar de kring 
hur Amanda gått från helt ny i branschen till att kunna livnära sig på 
sitt eget bolag - genom att tänka holistiskt på sitt projekt och dess 
möjligheter - samt vad hon har lärt sig längs vägen.

Medverkande i samtalet:
Amanda Romare är producent, manusförfattare, CEO för stiftelsen 
Den Andra Sidan. Hon skapade historien om Änglavakt redan som 
19-åring. Idag har projektet gått från en roman till att bli ett av Sveri-
ges största transmediaprojekt som tar sig an fiction och psykisk hälsa.  
Alyssa Lewin är Business Developer och Head of Talent Development 
på BoostHbg. Hon arbetar för att utveckla möjligheter för regionala 
kreatörer att utforska och optimera konstformen av storytelling för att 
hålla sig relevanta i ett föränderligt medielandskap. 

SAMTAL OM ÄNGLAVAKT, 14:15 - 14:45

BEHIND THE SCREENS 23/4

Filmjobb.com är en helt ny tjänst som gör det lättare för filmarbetare att hitta 
jobb och uppdrag, och för produktionsbolag att hitta kvalificerad personal 
till sina produktioner. Som Filmjobb-medlem får du personligt anpassade 
jobbförfrågningar baserat på din plats, erfarenhet och cv! Filmjobbs smarta 
algoritmer matchar dig automatiskt med produktionsbolag som söker 
personal inom film, tv och reklam. Läs mer på www.filmjobb.com.



FILMARBETARLINJEN 

14:00-14:15
PEOPLE OF FILM 

13:30-13:35

PLAY & REWIND

14:45-14:55

BEHIND THE SCREENS 23/4: NYHETER & INITIATIV

Johan Ågren heter den nya 
utbildningsledaren för Kvalificerade 
Filmarbetare som arrangeras av 
Folkhögskolorna Skurup och Fridhem. 
Utbildningen fick nyligen grönt ljus som 
en helt praktisk skånsk yrkesutbildning 
inom filmproduktion. Johan har jobbat 
med film och tv-drama i över tio år, 
främst i Stockholm. 2019 blev han 
certifierad paralegal och specialiserar 
sig på lagstiftning kring filmproduktion.
Johan kommer under Pixel att berätta 
lite om den nya filmarbetarlinjen: vad 
den kommer att innehålla och hur du 
söker den. Vi kommer även att hålla 
chatten öppen, så passa på att ställa 
frågor!

PLAY & REWIND är en plattform  
som ger möjligheter för ungdomar 
att nå ut till omvärlden med sina 
egna historier. Plattformens kärna 
är filmskapandet och detta verktyg 
undervisas till ungdomarna genom 
workshops, så att de blir delaktiga 
i framtagandet av sina egna 
kortfilmer. Sofia Thulin, student på 
Glokala Folkhögskolan, har pratat 
med producent Filson Ali, samt 
deltagarna  Folusho Ishola och Eli 
Trujilli. Hör dem berätta om hur 
projektet gått till rent praktiskt och 
vilka utmaningar de har haft med 
programmets speciella format.

People of Film är en plattform för att öka 
den etniska mångfalden inom svensk film 
och därigenom bidra med fler perspektiv. 
Här kan du hitta verksamma filmarbetare 
från hela Sverige. Hawa Sanneh, David 
Nzinga och Susanne Tiger har utvecklat 
plattformen tillsammans med etablerade 
personer i svensk filmbransch. Bakom 
initiativet står även Film Stockholm, Film 
i Väst, Film i Skåne, Filmpool Nord och 
Svenska Filminstitutet. Hawa Sanneh och 
David Nzinga berättar mer om People of 
Film för er under Pixel.

Foto:  Jessica WikströmFoto: Robin Trolin

LIVE -
CHATT 



TUNNA BLÅ LINJEN, 23/4 16:20 - 16:50

BEHIND THE SCREENS 23/4

Passa på att träffa några av nyckelpersonerna bakom den aktuella
och omåttligt populära tv-serien Tunna Blå Linjen. Serien som engagerat 
publiken på ett sätt som är ovanligt och lett till diskussioner runt polisens 
roll, fattigdom, våld och existentiella frågor. Vilka faktorer spelar in i att den 
blivit så hyllad och samtidigt provocerat så många? Möt ett par av seriens 
skådespelare: poliserna Jesse och Danijela - eller som de heter civilt: Per 
Lasson och Sandra Stojiljkovic. 

Per är ursprungligen från Örum i Ystads kommun men bor och verkar sedan 
16 år i Stockholm. 1999 gick han ut scenskolan i Malmö och har sedan dess 
arbetat kontinuerligt med såväl teater som tv/film, bl a på Malmö stadsteater 
i 4 år. Sandra har sedan 2017 varit fast anställd på Malmö stadsteater men har 
frilansat som skådespelare dessförinnan runt om i Sverige. Förutom nu senast 
i Tunna blå linjen kan man även ha sett Sandra i Top Dog, Bron och Wallander 
för att nämna några produktioner.

VI får även träffa en av de viktigaste nyckelpersonerna bakom kulisserna i 
den här ambitiösa produktionen: Location scouten Oscar Hansen. Oscar har 
arbetat med film sen slutet på 80-talet (Tre kronor, Bert, Adam och Eva, Kenny 
Starfighter, samt 26 Wallanderfilmer), på SVT Stockholm som rekvisitör, 
attributör, scenograf och sedan 2006 alltmer på platsavdelningen. 

Passa på att ställa frågor till våra tre gäster - vi håller chatten öppen! 

LIVE -
CHATT 



URVALSGRUPP KLASS 2-4

Klass 3
CHRISTINA SCHÖNING
Utbildad regissör, tidigare projekt-
ledare för Doc Lounge Kalmar och 
sedan 2015 filmkonsulent för pro-
duktionsstöd och talangutveckling 
på Filmregion Sydost.

Klass 2
RICKARD SJÖHOLM
Nätverkskoordinator och enga-
gerad i ungt filmskapande ge-
nom KRUT på stadsbiblioteket 
i Malmö. Gillar lite vinda och 
sneda  berättelser med och om 
unga.

Klass 3
PAUL KRAUS
Grundare och verksamhetschef 
för biografen Hypnos mitt i Mal-
mös nya industriella kulturzon 
NGBG. Paul är även ordföran-
de för ideella föreningen Film i 
Malmö.

Klass 4
CHARLOTTA MILLER 
Filmregissör och manusförfattare 
för film och tv sedan 2001. 2008 
belönades hon med en Guldbagge 
för Kid Svensk. Arbetar för tillfället 
som Filmutvecklare i Region Jönkö-
ping.

Klass 3 
SAGA GÄRDE 
Regissör som arbetar med film 
genom dokumentära proces-
ser. Hennes Ni ska se att jag har 
rätt och Wild dogs skildrar or-
ganisering och kollektiv som ett 
maktverktyg. 

Klass 2 
BRIGITTA KONTROS
Brigitta har varit med i RåFILM 
sedan 2010. Har främst jobbat 
med dokumentärfilm och stop-
motion. Utforskar för tillfället 
analoga material.

Klass 4 
JONAS KARLSTRÖM HAY
Skådespelare, artist och drama-
tiker som medverkat i tjugotalet 
långfilmer och tv-serier. Mest 
känd som Chefen på SVT och 
Valentin von Törst i monsterrock-
bandet Skräckkabinettet.  

Klass 4
EMIL WENNBORN
Arbetar på Filmlinjen, Glokala 
folkhögskolan i Malmö. Förtjust 
i postproduktion, filmteknik och 
musik. Föredrar praktiskt filmar-
bete framför långa spånmöten.   

TÄVLINGSKLASSER     
 Junior: 0-15 år    
Klass 2: 16-19 år      
Klass 3: 20-26 år      
Klass 4: 27 år - uppåt 



HANNA SOHLBERG 
Talang- � projektutvecklare 
på Film i Skåne. Arbetar med 
fiktion i alla längder och dri-
ver utvecklingsprogram och 
nätverk både i Sverige och 
internationellt. 

FRIDA BARKFORS 
Verksam regissör/producent 
i egna bolaget De Andra. 
Gjort två prisvinnande do-
kumentärfilmer, bl.a Pervert 
Park. Spelar in sin första fik-
tionslångfilm under 2021.

JOHAN SIMONSSON
Filmkonsulent på FilmCen-
trum Syd i Malmö, där han 
också ansvarar för talangut-
veckling, kurser/workshops 
samt visnings- och andra 
regionala filmarrangemang. 
Han är även verksam som 
filmare, främst som regissör 
av egna dokumentärfilmer.

MACIEJ KALYMON
Regissör som långfilmsdebu-
terade på årets Göteborgs 
filmfestival med In i Dimman.  
Bakgrund även på SVT, ARF 
och som film - och fotolärare 
på Kulturskolan i Landskro-
na.

URVALSGRUPP PIXEL TALENT AWARD

EMMA LIDSTRÖM
Emma är koordinator för 
årets Pixel och producent 
på Koneko. Snart bioaktuell 
som producent med barnfil-
men Spyflugan Astrid.

URVALSGRUPP PIXEL JUNIOR 

FREDRIK JÖNSSON
 Fredrik är vår egen Pixeltekniker 
som är garanten för att allt fly-
ter på som det ska. När han inte 
jobbar på Pixel är han colorist på 
Flaskpost.



Konferencier Pixel Junior 
PAX & KARIN
 
I år har vi vågat sätta en välkänd, galen rymdvarelse bakom 
spakarna, nämligen PAX! För att inte allt ska gå överstyr har 
hon strålat upp sin kompis - den rymdintresserade jordbon 
KARIN till sitt skepp!

PAX (Sanna Persson Halapi) – känd från Vintergatan och Pax 
jordiska äventyr på SVT Barnkanalen.  Även skådespelare, ka-
raktärskomiker, manusförfattare och en av trummisarna i Six 
Drummers.

KARIN (Karin Holmström)  – klarinettspelande rytmikpedagog 
som gjort barnföreställningar i många år. Hon projektleder 
även KulturCrew för ungas delaktighet i kulturarrangemang.

Konferencier Pixel Klass 2-4
MÅNS NILSSON

Skånelegenden Måns Nilsson är här för att visa hur 
årets filmfestival funkar! Måns äter popcorn och 
hänger med dig genom filmpassen och avslutar fes-
tivalen med de lyckliga vinnarna på prisutdelningen 
24 april. 

MÅNS NILSSON  – Komiker, programledare och re-
gissör.  Måns är uppvuxen utanför Lund och slog 
igenom 2001 med radioprogrammet ”Så funkar det” 
tillsammans med Anders ”Ankan” Johansson.  Idag 
sysslar Måns med podden Fråga Anders och Måns, 
samt är i full färd med att skriva boken Morden på 
Österlen. 

Konferencier Pixel Behind the Screens
ANDREAS CLIMÉNT

Andreas Climént är manusförfattare och regissör. Som 
administratör för Nätverk Filmare Malmö och grund-
are till Filmjobb.com brinner han för att utveckla den 
regionala och nationella filmbranschen samtidigt som 
han skriver manus och utvecklar långfilm och tv-serier. 
Andreas började karriären med kortfilmer som visades 
på Pixel och regisserade vinjetten 2013! Nu har han 
tackat ja till att leda Pixelfredagens livestream och 
även agera samtalsledare i många av våra stödstugor.

KONFERENCIERER PIXEL 202I



NOMINERADE TILL PIXEL TALENT AWARD 
Regissörerna tävlar med en färdig film och ett planerat projekt. Årets nominerade filmer tävlar även i festivalens klass 2-4 och finns alla 
tillgängliga on-demand i olika kortfilmspass på filmiskane.se/pixel under Pixel Skånes filmfestival 23-24 april. Filmskaparna presenterar sin 
projektidé för tittarna fredag den 23 april kl 16:00 och sedan koras en vinnare online i direktsändning 24 april under prisgalan mellan kl 
18:00-19:30. Möt de fem nominerade filmarna och hör om deras första reaktion på nomineringen:

Gröt

KIM SUNDBECK 
Projektidé: En Hyllning  till 
Skogens Konung

”Vilken ära! Jag ser lite butter 
ut på bilden men det var den 
enda jag hade, i själva verket 
är jag superglad och vill rikta 
ett stort tack till alla som fick 
den här filmen att hända!”

Punani Steam

EMMA PÅL BRUNZELL 
Projektidé: Yokos Paradis

”Det känns väldigt hedrande. 
Det är exakt såna här fina 
uppmuntranden som gör att 
jag ibland kan släppa mina 
tvivel och känna att en kunnig 
urvalsjury på Pixel verkar 
iallafall tycka att jag är på rätt 
väg. Det motiverar mig till att 
vilja fortsätta jobba hård och 
ihärdigt inför kommande film. 
Tack för livsgnistan!”
Foto: Martin Bengtsson

En lång utdragen olyckshändelse 

LISA RYDBERG & LARS 
HENRIK ANDERSSON 
Projektidé: Snöhögen

”Hurra! Nu tinar snön bort 
från våra spretiga frisyrer, 
det ska bli otroligt roligt 
att berätta mer om våran 
obehagliga snöhög.” 

Foto: Peter Wirén

Spyflugan Astrid

CHARLOTTE 
RODENSTEDT 
Projektidé: Echo

”Detta är så rävans superkul! 
Min nya filmidé handlar om 
ett ämne som är mig väldigt 
nära hjärtat - eller ska jag 
säga hjärnan? Demens. Att ha 
en chans att få finansiering för 
att skapa den här filmen skulle 
betyda allt. Denna nominering 
betyder att jag är på väg åt 
rätt håll som filmskapare.”

The Expected

CAROLINA SANDVIK 
Projektidé: The Lovers

”Vilken ära! Vad glad jag 
blir! Som skåning finns väl 
knappast en större ära än att 
bli nominerad till Pixel Talent 
Award! Om jag vinner ser jag 
fram emot att golva Skåne 
och resten av världen med 
en ny köttig och känslosam 
animationshistoria.”



PIXEL TALENT AWARD 202I - JURY
Pixel Talent Award är ett av Sveriges största kortfilmspriser 
med ett sammanlagt värde som överstiger 300 000 kr. Det 
inkluderar kontanta medel, teknik, kunskap och utrustning från 
Film i Skåne, BoostHbg, Rock’n’Roll Film, Solid Entertainment 
och Kerstin Übelackers och Michael Cavanaghs ännu odöpta 
postproduktionsbolag. Priset ska gå till produktionen av en ny 
fiktionsfilm i valfritt format. 

Filmskapare anmäler sig till priset med en färdigställd film 
och en ny projektidé. En separat urvalsgrupp går igenom alla 
ansökningarna och nominerar till juryn. Juryn för Pixel Talent 
Award2021 presenteras här till höger. 

KERSTIN ÜBELACKER 
Producent 
Dokumentärfilmsregissören och grundaren av 
Doc Lounge har gått vidare och blivit produ-
cent. Har en bakgrund på WG Film med produk-
tioner som Push men driver även egna bolag.

HILLEVI GUSTAFSON 
Community Developer/ Boost HBG
Manusförfattare som har skrivit och regisse-
rat poddarna The London Necropolis Railway 
och Valgrind. 

MAGNUS PAULSSON 
Producent / Solid Entertainment
Malmöbaserad producent med erfarenhet 
från såväl dokumentärer, spelfilm och TV-se-
rier - nu senast på Tunna Blå Linjen. Grundade 
en gång i tiden Fantastisk Filmfestival. 

ERIK MAGNUSSON 
Producent / Rock’n’Roll Film
Har ett av Skånes största rekvisitaförråd! 
Erik har för Anagram producerat bl.a Jord-
gubbslandet, Halvvägs till himlen, Lingonligan 
och Alla hästarna hemma. 

HANNA SOHLBERG 
Talangutvecklare / Film i Skåne
Hanna har varit med och delat ut Pixel Talent 
Award sedan starten. Har på Film i Skåne speci-
ellt ansvar för just talangutveckling. 

Pixel är en regional uttagningsfestival till 
Novemberfestivalen i Trollhättan, 19-20 nov 2021. 

vinnare i Klass 2 och 3 blir direktkvalificerade 
till Novemberfestivalen via denna uttagning. 

Mer information om Novemberfestivalen – arena för 
ung svensk film finns på www.novemberfestivalen.se



PRISKATEGORIER

PIXEL Klass 2-4
Bästa Film K2, K3, K4
Bästa Klipp
Bästa Ljud
Bästa Foto
Bästa Musik
Bästa Skådespelare
Publikens pris
Pixel Talent Award

PIXEL JUNIOR
1:a pris
2:a pris
3:e pris

FLER PRISER KLASS 2-4

DOC LOUNGE - BÄSTA DOKUMENTÄR 
Doc Lounge är en dokumentärfilmsdistributör och 
visningsorganisation som det senaste decenniet visat 
550 filmer under 1200 visningar inför mer än 100.000 
besökare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Priset 
Bästa Dokumentär delas ut av Jonas Pedersen Hardebrant, 
distribution- och utvecklingschef på Doc Lounge. Jonas har 
tidigare jobbat på TriArt Film och med Guldbaggen. 

WIFT - EBBA-PRISET 
WIFT Södra återupplivar Ebba-priset i samarbete med 
Film i Skåne. Priset ska bidra till att stötta en kvinnlig 
eller ickebinär filmare med skånsk anknytning. Eb-
ba-priset är en hyllning till Sveriges första kvinnliga 
filmregissör Ebba Bergman Lindqvist och delas ut av 
Lisa Fjellman och Anna Lönn Franko från WIFT Södra. 

ANAGRAM - BÄSTA MANUS
Anagram grundades 2002 av komikerna Anders Jansson 
och Johan Wester och har under det senaste decenniet 
vuxit till ett av de ledande oberoende produktionsbola-
gen i Skandinavien. Priset för Bästa manus delas ut av 
Ann Lundberg (producent på Anagram), Erik Ahrnbom 
(manusförfattare Anagram) och Martin Larsson (frilan-
sande manusförfattare/regissör bl.a på Anagram. TÄVLINGSKLASSER     

 Junior: 0-15 år    
Klass 2: 16-19 år      
Klass 3: 20-26 år      
Klass 4: 27 år - uppåt 



ÅRETS VINJETTFILM 202I

Så här säger Amanda 
själv om sin vinjett: 
”Idén till vinjetten kom 
ifrån en sån där dröm 
som inte försvunnit 
morgonen efter, och jag tyckte den var perfekt att använda till 
detta tillfälle. I den drömmen projicerades bilder på en stor skärm 
i rymden, från ena sidan planeten där det var dagtid till sidan där 
det var natt, så jag modifierade den lite för att passa konceptet av 
en filmfestival där alla delar en upplevelse utan att fysiskt kunna 
sitta tillsammans i en biosalong. I mitt arbete jobbar jag mycket 
med atmosfär och i just den här vinjetten fokuserar jag därför 
på en varm, mysig stämning och en stark känsla av gemenskap. 
I det här projektet samarbetar jag även med min bror Juan-Luis 
Casanellas, som är musikproducent och känner mig väldigt väl, 
och har även samma referenspunkter, vilket gör det lätt att jobba 
tillsammans - då han förstår vad jag menar när jag beskriver en viss 
stämning som jag vill förmedla - och kan skapa precis rätt musik, 
som är ett viktigt komplement för den visuella upplevelsen.”

Amanda hämtar inspiration från illustratörer som jobbar med 
atmosfäriska element som Shaun Tan, Sven Nordqvist och filmer 
från studios som Don Bluth, Studio Ghibli, Cartoon Salon, Aardman 
Animations och Studio Laika.
Du hittar fler av Amandas verk på hennes Digitala galleri/portfolio:
amandacasanellas.wixsite.com/amandacasanellasart eller på 
hennes Instagram: @acasanellasart 

ÅRETS VINJETTFILM AV AMANDA CASENELLAS

Amanda Casenellas är en Malmöbaserad illustratör och serietecknare, som 
bland annat tidigare startat upp seriekollektivet Tusen serier med ambitio-
nen att få in fler serietecknare med invandrarbakgrund. På senaste tiden 
har Amanda börjat fokusera allt mer på animation och därför är vi väldigt 
glada att kunna presentera henne som årets vinjettmakare för Pixel Skånes 
filmfestival. Hennes vinjett har premiär under avslutningen av Behind the 
Screens-dagen den 23 april (ca 16:50) och visas därefter innan alla de täv-
lande filmpassen, både på Pixel Junior och Pixel klass 2-4. Under Pixel 2021 
får vi även följa med i hennes kreativa process bakom årets vinjett - från idé 
via storyboard och slutligen animering. Det inslaget hittar du både under 
Pixel Junior streamen och Behind the Screens.

 



INSLAG PÅ PIXEL JUNIOR 10:00 - 13:00 

GÖR DIN EGEN TRAILER! TRÄFFA SKAPAREN AV 
PIXELDJURET & SPYFLUGAN 

Maria Jönsson är bilderboksförfattare, illustratör och 
numera filmskapare, bosatt i Höganäs. Maria är skaparen 
av Pixels egna maskot ”Pixeldjuret” eller ”Käften” som den 
också kallas. Hon är även bioaktuell med filmen Spyflugan 
Astrid och släpper nya böcker senare i år. På Pixel Junior 
berättar hon hur det gick till när hennes barnbok blev film 
genom pappersmålningar som scannades in och sedan 
animerades.

Vill du piffa upp filmen du precis gjort och kanske 
göra lite reklam för den, så att andra blir sugna på 
att titta på den? Filmpedagogerna John Belfrage och 
Lisa Fjellman visar hur du enkelt kan göra en väldigt 
snygg och cool trailer genom att använda dig av de 
filmsnuttar du använt i din film. Workshopen sker 
med programmet/appen iMovie. Har du inte tillgång 
till programmet kan du ändå få inspiration av denna 
roliga och fartfyllda trailerworkshop! 

PIXEL
JUNIOR



JURY PIXEL JUNIOR

LILLA FILMSKOLAN

PAULA BUSTOS CASTRO

Projektledare för Antirasistiska filmdagar på 
FilmCentrum Syd. Jobbar för att belysa frågor som rör 
rasism, diskriminering och mänskliga rättigheter. Ser 
fram emot att se de yngsta förmågornas skapelser!

JACK LÖFVING

Jack Löfving är en eldsjäl både inom film och e-sport 
för barn och unga. Till vardags jobbar Jack med att 
utveckla Ystads filmturism som verksamhetsutvecklare 
på  Ystad Studios Visitor Center.

JULIA JARL

Festivalchef på barn- och ungdomsfilmfestivalen 
BUFF, en årlig återkommande internationell barn- 
och ungdomsfilmfestival som äger rum i Malmö 
under en vecka i mars. BUFF Filmfestival har sedan 
1984 varit det viktigaste visningsfönstret för film för 
barn och unga i Norden.

Undrar du vad en regissör eller 
manusförfattare är för något? Och vad gör 
egentligen en producent? Måste en film ha 
både någon som jobbar med foto och ljud? 

Sofia Thulin från Glokala Folkhögskolan 
reder ut några av de viktigaste yrkesrollerna 
som finns inom filmproduktion i ”Lilla 
Filmskolan”!

(FORTSÄTTNING)

INSLAG PÅ PIXEL JUNIOR 
PIXEL

JUNIOR



FILMPASS 1 JUNIOR 

:) :( :)
En drömsk berättelse om några glada vänner i ett sagolikt landskap. 
Regi: Moa Olsson / 2:29 

4 ÖVERLEVNADSTIPS
Konstfilm. En förvirrad borgmästare tipsar om hur du undviker att bli 
uppäten av zombies. Regi: Thea Granqvist, Engla Knoga Sipola / 3:20

ALEX
Alex känner sig utanför och beter sig därför konstigt.
Regi: Tindra Svalenberg, Alexander Karalenak, Mesk Muhsin, Elias Jo-
hansson, Miranda Sjöstrand, Ruth Adeleye / 3:37

 
ATTACKEN
En kurragömmalek får oanade och mörka konsekvenser.
Regi: Colin Rosengren, Milad Alboulad, Vilmer Gyllenros, Lejla Haur-
dic, Elin Iljas / 2:37 

BESÖKET
En zombie kommer på besök på skolan.
Regi: Adb Alaziz Mohamad Hasan, Engla Hjelmqvist, Helin Khader, 
Leon Öhman, Dalia Al-Abade / 2:21 

:) :( :)

Besöket

PIXEL
JUNIOR



BLAND MYROR OCH VARGAR DEL 2 
Fortsättning på bland myror och vargar. Kommer den nya myran 
accepteras? Kommer larvkaoset lösas? Kommer myrorna och varg-
arna bli av med inkräktarna?
Regi: Tor Lonnert, Mathilde Senften Holgersson / 1:55 

BOLLEN
En lite boll är ute på äventyr, men världen är full av överraskningar 
och alla är inte bra... 
Regi: Svante Fagerström / 0:21 

BÖNAN OCH TOMATEN
I en öde vindpinad öken möts några udda existenser. De kommer 
inte överens...
Regi: Viktor Smith / 0:36 

CHIP & LOG
Koltecknad animation. Chip går över bron för att komma till 
grannen. 
Regi: Oskar Eriksson / 00:50

CUTOUT BIRD
En kort cutoutstudie i några fåglars fria flykt under en bar himmel.
Regi: Cornelia Mauritsson / 0:26

FILMPASS 1 

Chip & Log

Bland myror och vargar del 2

PIXEL
JUNIOR



FILMPASS 2 JUNIOR
DOG BFFS
En hjälpsam vän kommer i alla storlekar och former.
Regi: Linn Eriksson, Tindra Jönsson / 0:24 

DOM 3 BARNEN
Lärare är inte alltid lärare. Ibland är dom också häxor.
Regi: Elysia Nielsen, Darioush Jora, Elton Mejzini, James Sjögren, 
Darin Karim, Nabeeha Feyaz / 4:00

DÖDEN HÄLSAR PÅ
En kort skräckfilm om två barn vars LEGO-lek avbryts av att det 
knackar på dörren…
Regi: Nikki Bylund, Elvin Smrkovic / 0:57
 
EN BRÅKIG TORSDAG
Kungen har en lugn torsdag hemma på tronen när en bråkstake 
bankar på porten. Vem kan hjälpa honom? Tor förstås!
Regi: Arne Bjärsholm Alberto, Jasmin Houshmand / 1:27 

EN KONSTIG SOMMARDAG
Animerad kortfilm. I parken kan en fågel ställa allt på ända.  
Regi: Leia Lindström Simon, Lisa Nacmansson / 1:28

Dog BFFs

PIXEL
JUNIOR



FAMILJEN
Ibland är familjen din värsta fiende. Iallafall inom maffian.  
Regi: Adrian Smolinski, Marcel Koszter, Ludwig Persson, 
Victor Gamner, Leon Almarker / 4:05 

FIGHT
Animerad kortfilm. Vem blir knockad först. Terminator vs Jason.
Regi: Tage Malmros Granath / 0:22 

GLASET OCH FÖDELSEDAGEN
Erik är sjuk på sin födelsedag (vad synd). Plötsligt hörs ett brakan-
de ljud som får Erik och hans hund Nina att rycka till. Vad var det? 
Ska han ringa till polisen?
Regi: Nynne Xin Christensen / 1:05 

HAJEN
En stilla dag på ett vackert hav. Vinden fyller vindsurfarens segel 
och allt är härligt. Men plötsligt bryts vattenytan av en fena...
Regi: Louis Lanham / 0:38

KALLE KORV 1: DEN STARKA BURRITON
Kalle korv ska åka till Malmö för att träffa sin kompis David duva. 
De vill bara köpa en burrito men stöter på Ville vildhund – och 
han är värsta gangstern!
Regi: Sasha Bylund / 1:31

FILMPASS 2 JUNIOR
Kalle Korv 1: Den starka burriton

Hajen

PIXEL
JUNIOR



FILMPASS 3 JUNIOR

KATTEN
En katt är ute på ett sorglöst och lite studsigt äventyr. Katten ser 
sig inte för och plötsligt händer det... 
Regi: Sam Ask-Upmark / 0:37 

KIDNEYBÖNAN KIM: BANKRÅNET
Kidneybönan Kim gillar att uppfinna i lugn och ro, vilket inte är så 
lätt då hennes bästa vän Bönan Bert vill ha äventyr samtidigt som 
polisen behöver hjälp med att fånga stans värsta bankrånare.
Regi: Nikki Bylund / 1:03 

Kidneybönan Kim: Bankrånet

KNÄCKE
Godhet och ondska personifieras i två knäckebröd som kämpar 
om tronen. Vad ska hända?
Regi: Manita Klöckner, Selma Posa Olofsson, Tyra Svensson / 2:14 

KONSTSKOGEN
Konstfilm. En magisk konstskog uppenbarar sig för en sorgsen 
hjort. Regi: Frida Rosdahl, Rebecca Rosdahl / 2:11

LARVA 
Animerad kortfilm om två larver som har svårt att samsas.
Regi: Alex Henriksen / 0:41

PIXEL
JUNIOR



LITEN HÄST, BUSIG SÄL.
Animerad kortfilm. En gunghäst krockar med en säl på skateboard. 
Regi: Stella Djurberg, Douglas Orrling / 1:23 

MAN I HÅL
Locket till en avloppsbrunn är borta och en man råkar ramla ner. Hå-
let leder till en okänd värld men mannen möter en gammal bekant. 
Regi: Alve Blomqvist / 0:41 

MOSAIK
En stillsam övning i mosaikpärlors dans.
Regi: Ruilin Bi / 0:33 

NATALIE
Det kan ibland vara bättre att sova vidare än att hoppa in i en tids-
maskin.
Regi: Alex Iljas, Alda Shala, Dino Crnkic, Esinetra Rrukaj, Linda Pham, 
Mahmoud Othman / 4:30 

OBOY
Vänskapen mellan ett Oboy-paket och en flicka hotas av skuggor från 
det förflutna...
Regi: Ilse Spoelstra, Teo Sundberg, Wilma Sjödin / 5:40 

Liten häst, busig säl

FILMPASS 3 JUNIOR

Oboy

PIXEL
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ORA!!
En mystisk figur dyker upp och det blir genast en kort strid. 
Regi: Nathan Calner / 0:20 

PRISLAPPEN
Elias står och vinkar till en kompis, men, då märker han något. Det 
sitter en lapp på hans hand. Det som står på lappen gör honom rädd 
och förvirrad.
Regi: Edvin-Florian Öberg Dahl / 0:44 

RESAN TILL ATLANTIS
Animerad kortfilm. En ubåt hittar Atlantis, men något oväntat händer.
Regi: Mahan Vanaki, Lana Lindström Simon, Björn Lindström / 2:24

RÄTTEGÅNGEN
En skruvad rättegång med många ”plot twists”. Vem är den skyldige? 
Eller kanske de skyldiga....? 
Regi: Truls Wendel, Jón-Róbert Sigurdsson, Lovisa Sjöberg, 
Lucas Sundström / 3:17

SCOOBY DOO - NISSE & CO
En liten liten nisse och en fågel möts ute i skogen. Men är det ett 
möte som kommer att sluta lyckligt?
Regi: Esmeralda Vittenlind, Werner Wäyrynen / 1:12

FILMPASS 4 JUNIOR

Resan till Atlantis

SHADOW GAME
Animerad kortfilm. Skugglek med en drake. 
Regi: Matthew Fredricsen / 0:21 

SKAPELSEN
Innan Adam och Eva skapades behövde den store 
skaparen en rejäl bit mat.
Regi: John Klingberg / 1:10 

PIXEL
JUNIOR



(FORTSÄTTNING) FILMPASS 4 JUNIOR
SKOGEN
Koltecknad animation. En skog växer upp ur marken.
Regi: Frida Rosdahl / 0:50 

SNÄLL VS ELAK
Skolan är en plats med både elaka och snälla. Det gäller att välja var 
man står.
Regi: Shahian Khodida, Lejla Ramadani, Gloria Zalowicz, Adam Sivers-
son, Adrian Jijo / 2:31 

SORG
Även monster behöver vänner.
Regi: Melissa Pjanic, Niwar Kret Murad, Erik Nilsson, Etna Musliu, 
Mado Alali, Julia Kronsell / 3:13

Skogen

PIXEL
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SVARTA MADAME
En svart madame dyker en dag upp på skolgården och ingen går säker.
Regi: Alisa Hodzic, Daniella Shaker, Lujain Azzam, Jilan Haji, 
Emin Jakupovic / 3:37 

THE COW
Animerad kortfilm. En ko störtar med sitt flygplan i djungeln. 
Regi: Emil Krohn / 0:56

TOP HAT CLANS RÅN
En grupp luftpirater har fått reda på att det finns en bank som precis 
blivit påfylld. De bestämmer sig för att försöka med ett rån. Men nå-
got går snett… 
Regi: Mauritz Holmquist, Nevio Widmark, Albert Rue, 
Adrian Louye, MiltonBarkland / 1:12 

TRE VÄNNER
För att de tre vännerna ska kunna träffas måste en gräns brytas. Men 
det är ju lätt när man är vänner!
Regi: Leo Wikström / 0:41 

TRIANGULUS
Triangulus är en animation om hur några enkla linjer kan bli till en hel 
animation om man bara ger den tid att utvecklas och man använder 
sig av sin kreativitet.
Regi: Nico Wagner / 1:10
 

Svarta Madame

FILMPASS 5 JUNIOR

The Cow
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TVÅ PILAR
En båge spänns och två pilar far ut i världen. Det blir en 
händelserik och farlig resa. Bra att vara två.
Regi: Hanna Bursell / 0:58 

UTPRESSNINGEN
En kille vill hänga med det coola gänget och gör allt, även 
sånt han egentligen inte vill göra.
Regi: Henning Strandberg, Teo Nilsson, André Åkesson, 
Viggo Karlsson / 3:57 

ZOMBISEN
Det är svårt att spela fotboll med en zombie! 
Regi: Murat Gülec, Esther Adeleye, Fatimah Al-Asadi, 
Jonathan Nilvér, Theo Esbjörnsson/ 2:01 

ÄT INTE ÄPPLET
Koltecknad animation. Vem bor i äpplet?
Regi: Ragnar Falkman / 0:27

ÄVENTYR I KANTO
En duell... vem vinner? Vem försvinner?
Regi: Rikard Tejle / 0:58

FILMPASS 5 JUNIOR

Två pilar

Ät inte äpplet

PIXEL
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K 2-4 FILMPASS 1
BETTY I BITAR 
Regi: Carin Bräck / 13:58 / K4

Vem är Betty? I filmen får vi fem olika 
perspektiv på en och samma kvinna. 
Sonen, bästa vännen, fadern, exma-
ken och älskaren har alla sin egen 
bild av Betty.

TAXI 
Regi: Joakim Ott / 04:43 / K4

En sällsam reseupplevelse i taxi. En 
man behöver pengar till hyran och 
köper en lott och vinner! Han be-
stämmer sig för att åka till uthämt-
ningsstället innan de stänger och 
ringer och bokar taxi. Men det går 
inte enligt planerna...

KREATIV OFRIHET
Regi: Olivia Lundell / 01:00 / K3

En kontrollerande konstnär som är 
van att styra över sin kreativitet och 
konst med stilistisk järnhand får upp-
leva sin mardröm i form av en klad-
dig underkastelse när konsten vill 
leva sitt eget liv.

FAME
Regi: Viktor Jonsson / 07:47/ K3

Experimental short, following the 
corrupt mind of a performer and the 
struggle towards F A M E.

GRÖT
Regi: Kim Sundbeck / 07:38 / K4

Ett möte på en busshållplats mellan 
två främlingar. En av dem har en 
otrolig förmåga som han inte har 
någon glädje av. Den andra försöker 
övertyga honom att för första gång-
en bestämma sitt eget öde.

SAPIENS
Regi: Hedvig Orback / 07:08 / K3

Vad tänker vi på? Och är vi ensam-
ma med de tankar vi har? Finns det 
andra som tänker likadant? Sapiens.



BULVAN
Regi: Edgar Thies-Lagergren / 08:36
/ K2 

Anders har precis fått chefsbefor-
dran, något som Johan verkligen 
inte tycker om. En dispyt uppstår, 
omkring vem av dem som egentligen 
har mest makt.

VAD ÄR ETT VÄRDIGT LIV? 
Regi: Sofia Berglund / 13:48 / K3 

LSS lagen kom i bruk 1994 i förhopp-
ningen om att alla människor skulle 
få ett värdigt och bra liv. Blev det så? 
Ledde LSS till att alla människor fick 
det liv de förtjänade? I filmen ger jag 
mig ut på en tidsresa för att ta reda på 
vad ett värdigt liv är.

LÄNGE LEVE PUNKEN - 
VI SKA ALDRIG DÖ!
Regi: Maja Moberg / 05:25 / K4

Borgerlig Begravning är Sveriges 
yngsta punkband, tillsammans med 
Jönzzonligan spelar dom punk för att 
förändra världen.

SAMKLANG
Regi: Julius Wadman / 15:00 / K2

Bröderna Nils och Samuel har varit 
på sin pappas begravning. Nils sitter 
kvar i kyrkan långt efter att cermo-
nin är över. Nils stumma bror Samuel 
kommer tillbaka till kyrkan och en 
konflikt kring pappan uppstår mellan 
bröderna.
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CORONA PÅ KYLSKÅPET
Regi: Lasse Persson / 03:59 / K4

Via animerade teckningar av 
4-6-åringar blir vi presenterade olika 
tankar och fantasier kring corona. På 
ljudbandet får vi höra barnens egna 
formuleringar via Rolf Skoglund. Till 
slut får vi se barnteckningarna på 
kylskåpet – där sådana brukar vara.

TILL FULFARMOR
Regi: Maja Wiezell / 07:50 / K3

En skildring av en nära relation i 
gränslandet mellan vänskap och 
kärlek. Trots att Mika och Lea lever 
i symbios, delar de inte livsinställ-
ning. Kan de hålla ihop för evigt när 
evigheten inte existerar? Går det att 
undgå åldrandet?



K 2-4 FILMPASS 2
SEMESTER
Regi: Fredrik Rönnqvist / 04:21/ K3

När världen står inför världskrig, 
naturkatastrofer och praktiskt taget 
jordens undergång finns det bara en 
sak som spelar roll. Den mänskliga 
rättigheten att få åka på semester.

SALLY RIDE
Regi: Christoffer Borggren 
/ 12:05 / K4

En koloni försöker återuppta kom-
munikationen med jorden efter att 
denna plötsligt upphört. De skickar 
ut en astronaut för att försöka lösa 
situationen. 

BOURDONNEMENT
Regi: Alva Törnqvist / 05:40 / K3

En ung kvinna sitter utomhus med 
flera glasburkar framför sig. Hon 
iakttar flugburken framför sig och 
börjar placera ut flugorna i de andra 
burkarna. Den handlar om hur ens 
tillvaro och saker förändras under 
karantän.

SPYFLUGAN ASTRID
Regi: Charlotte Rodenstedt
/ 07:22 / K4
Spyflugan Astrid sitter i ett fönster 
och drömmer sig ut. Lillasyster Zaz-
za, som Astrid lovat att passa, är 
plötsligt borta! Vi får följa Astrids 
letande i en flugas värld - ett vanligt 
kök, men för henne gigantiskt. Var är 
Zazza?

PLOMBERADE POJKAR
Regi: Melissa Zabihi / 04:54 / K2

Diktförfattaren Ture Butler framför 
sin dikt som handlar om hans upple-
velser av machokulturen. Dikten vi-
sualiseras med hjälp av en rad killar 
och deras olika relationer till man-
snormen.

NÅNTING VERKLIGT
Regi: Frans Zethraeus / 12:47 / K3

Ett kompisgäng ställs inför en intern 
konflikt när en i gänget ifrågasätter 
meningsfullheten i tillvaron.
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THE EXPECTED
Regi: Carolina Sandvik / 14:30 / K4

Animerat skräckdrama om en 
misslyckad graviditet. En blivande 
pappa hittar sin partner tömd på 
blod och häller över det innanmä-
tet i akvariet. En febrig mardröm 
tar sin början när något verkar 
vara vid liv i blodansamlingen.

FREEDOM OF
Regi: Louise Malmros Manfrinato 
/ 01:48 / K4

2020 var året då kampen för 
mänskliga rättigheter växte, 
främst via BLM-rörelsen. Glimt 
filmade konstkollektivet S.T.I.C.S 
framföra ”Freedom of” i Malmö: 
staden full av utmaningar, kreati-
vitet och framtidstro.

STOPP
Regi: Cecilia Paulsson / 14:39 / K4

STOPP följer en grupp klimatak-
tivister från rörelsen Extinction 
Rebellion före, under och efter 
en civil olydnadsaktion i Sveriges 
riksdag. En dag fylld av nerver, ac-
tion och kalla kastrullock.

NI SÅG MIG EN STUND PÅ 
JORDEN
Regi: Daniel Moradi / 06:28 / K3

Filmen handlar om unga asylsökande 
som får avslag på sina ärenden, med 
ensamhet, rädsla och oro som resultat. 
Det finns hos fler än vi anar, utan att vi 
märker det. 

LUSSEVAKA
Regi: Johanna Sutherland / 08:31 / K3

En ung flicka känner sig utesluten och 
uttråkad runt vuxna gäster på en Lucia-
fest. Hon upptäcker en äldre dam tvärs 
över middagsbordet i en liknande situ-
ation. Genom blygsamma gester bild-
as en tyst och förstående vänskap som 
väcker övernaturliga krafter. FILM
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ETT SMITTANDE MÖR-
KER
Regi: Figge Heurlin / 13:39 / K4

Ett hus i skymningen: ett barn ligger 
och sover, en far och hans vuxne son 
pratar i telefon. Sonen är rädd för fa-
dern. Stämningen är spänd. Fadern 
vill ses mellan fyra ögon. Sonen vill 
inte utan vittne... En autofiktion i en 
enda tagning.



ADAPTATION
Regi: Liam Åkeson Rayner 
/ 00:51 / K3

51 sek of animation 51 weeks of 
Corona now... to be continued. 
Life that is!

PUNANI STEAM
Regi: Emma Pål Brunzell / 14:26 / K4

Influencern Isabell ska marknads-
föra produkten ”Punani Steam” 
men spiller en kastrull kokhett 
vatten i underlivet. Från ett iskallt 
badkar måste hon förklara situa-
tionen för en sjuksköterska och 
ingenting känns begripligt längre.

DET ÄR ENKELT ATT 
VARA MÄNNISKA
Regi: Klara Bond / 09:43 / K3

Vi får möta en grupp människor 
där alla hör ihop med varandra.
Men tankar och hemligheter syns 
sällan utåt. En film om hur svårt 
det är att vara människa.

FROM WITHIN
Regi: Minna Svensson / 05:15 / K2

Vad är en total frihet? Att bryta 
sig loss från vardagens mönster, 
få helt fria tyglar och göra vad 
man vill? Eller innebär gränslösa 
möjligheter en stor ensamhet? 
Filmen resonerar kring existenti-
alismens idéer och undersöker de 
frågor som inte går att besvara.

VI BRYTER HÄR 
Regi: Alma Rebecka Johansson 
/ 14:15 / K4

Här skapas konst, men på vems 
bekostnad? Ett filmteam av unga 
filmskapare leder en inspelning 
ute i skogen. Huvudkaraktären 
Tess tar en dos orosdämpande 
för att lugna sina nerver...

SUMPTIONE
Regi: Pollyanna Popermajer 
/ 02:53 / K3 

Fyra personer samlas i ett rum 
som syns upplyst från ovan. Var-
för är de där? Vad väntar de på? 
I en enda tagning följer vi de fyra 
personerna i en mottagning mel-
lan liv och död, frågor och svar.. 



FICKTJUVEN
Regi: Martin Persson / 05:54 / K4

Med trick efter trick lyckas en man 
med märklig uppsyn imponera på 
sin publik. Men till slut är det inte så 
roligt längre.

FILMPASS 5
ORACLE’S CROWN: THE 
LAST BAND
Regi: Christofer Nilsson / 12:22 / K4

Inkomplett band spelar inaktuell 
musik för en ointresserad värld. Ett 
porträtt av småstaden, dramat av 
att spela i band och de osedda kon-
sekvenserna av en musikindustri i 
förändring.

REFLEKTION
Regi: Emmy Lilja Engman 
/ 03:25 / K2

Vad ser du när du kollar i spegeln? I 
denna dokumentär kollar jag hur två 
olika målgrupper svarar när jag stäl-
ler dem frågor om deras utseende. 
Ändras den för man är ung?

KLASSENS Z
Regi: Alma Dzafic Ferhatovic 
/ 04:54 / K3

Klassens Z vill visa hur en skoldag kan 
se ut för romer. Vi får följa en elev 
som döljer sin identitet för klass-
kamrater och lärare, men då ingen 
tar ansvar för antiziganismen tar han 
saken i egna händer.

MADDOG & ANTONIA
Regi: Simon Norlin / 15:00 / K4

Maddog och Antonia har lämnat 
MC-gänget bakom sig och vill ha ett 
vanligt liv, men kämpar med myn-
digheter, mediciner och en  upplevd 
orättvisa. Filmen kretsar kring för-
domar, främlingsfientlighet och vår 
relation till djur.

JAG SKA HOPPA
Regi: Maria Carlsson / 04:29 / K2

Charlie och Daniella sitter alltid och 
kollar på när deras kompisar gör far-
liga aktiviteter. Daniella  är trött på 
det. Charlie vill vara med och när han 
inte vågar hoppa i havet, bestämmer 
han sig för att trotsa sina rädslor.



EN PLATS
Regi: Veronica Nielsen / 06:38 / K3

Om platser dit man kan gå för 
att känna ro och för att känna sig 
sammankopplad med livet. Om 
dessa platsers betydelse för att man 
ska känna sig hemma och rotad 
någonstans. Filmat på regissörens 
egna särskilda platser i Göteborg, 
Stockholm och Malmö.

POOPIE TIME
Regi: Ian Strömberg / 02:45 / K2

Glenn behöver skita, men han vet 
inte var. Till råga på allt träffar han 
såklart på Julia, hans crush.

SPACETIME
Regi: Max Shore / 15:00 / K3

En ung rymdfarare försöker hitta sitt 
rätta hem bland stjärnorna.

VISIT
Regi: Vera Westfelt / 01:04 / K3

En ung kvinna vaknar tidigt på mor-
gonen efter en kväll med sina vänner 
och går ut på balkongen där hon får 
besök.

KAMOUFLAGE
Regi: Joaquim Berglund / 15:00 / K3

Elliot (17) får för första gången föl-
ja med sin pappa och sina två äldre 
bröder ut i skogen för att jaga. Trots 
att jakt aldrig varit ett intresse följer 
han med för att få komma nära män-
nen i sin familj. Men närheten har ett 
pris...

EN MAMMAS KROPP
Regi: Jonelle Twum / 08:12 / K4

En mammas kropp är ett intimt por-
trätt av två hotellstäderskor utifrån 
en dotters perspektiv. Samtidigt som 
kvinnorna genomför sina dagliga ar-
betsrutiner reflekterar dottern över 
hur kvinnornas yrke påverkar deras 
kroppar och relation till tid.
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EN LÅNG UTDRAGEN 

OLYCKSHÄNDELSE
Regi: Lisa Rydberg & Lars Henrik 
Andersson / 14:30 / K4

Henrik åker på olycksplatsutflykter 
med sin familj, men hemma döljer 
sig en större olycka som pappan vill 
att Henrik ska hålla koll på. Henrik 
försöker, men vad menar pappa? Ett 
barns utsatthet när en familj spårar 
ur.

FIN HOBBY - KOMMUNALRÅD OCH 

SÅNADÄR
Regi: Andreas Lund / 09:09 / K4

Ett okänt rullband köpt på loppis. 
En röst från en svunnen tid, inte så 
avlägsen ändå. Vem döljer sig bakom 
rösten och vad har han lämnat efter 
sig? Olika sidor framkommer då 
närstående delar med sig av minnen i 
en fiktiv dokumentär.

ÄNDÅ DÖR JAG MED VARJE STEG 

JAG TAR
Regi: Daniela Runesson / 09:21 / K3

Sol och Misha ska flytta ihop. Det 
är i alla fall vad Misha tror, men Sol 
verkar ha andra planer.

JURY PIXEL 2-4

NICLAS DUE GILLBERG
Niclas är sedan 2005 festivalchef 
på Uppsala Kortfilmfestival. Han 
gör även frilansuppdrag som 
skribent, föreläsare och curator. 
Han har anlitats som sakkunnig 
och juryledamot både nationellt 
och internationellt.

ALEXE LANDGREN
Alexe är utbildad vid IHTV, Alma 
Manusutbildning och har en 
bakgrund som regiassistent och 
SAD. 2009 var hon nominerad 
till Startsladden och samma 
år fick hon Anders Sandrews 
manusstipendium. 2017 vann 
hon Pixel Talent Award. Har tre 
långfilmsprojekt i utveckling.

JON ASP 
Jon är filmkritiker på Svenska 
Dagbladet och Aftonbladet, samt 
redaktör för  filmtidningen Point 
of View och filmförlaget POV 
Books (povfilm.se).



Pixelteamet (med förstärkning av Glokala Folkhögskolan) har 
kontaktat några gamla Pixelvinnare och ställt frågan ”Vad hände 
sen?” 

Träffa Alexander Abdallah, som 2019 kammade hem bland annat 
Bästa film klass 3 med Jag skiner inte utan er mina bröder. Idag 
är han högaktuell med en av huvudrollerna i nya Netflix-serien 
Snabba Cash! 

Nellie Lexfors vann förra året Pixel Bästa film klass 3 med Push, en 
film som sedan gick vidare och vann Novemberfestivalen! För Pixel 
berättar hon och kollegan Cia Paulsson hur de oväntat landade det 
spännande uppdraget som statistcastare för storproduktionen 
Tunna Blå Linjen.

Och slutligen träffar vi Pleasure-aktuella regissören Ninja Thyberg. 
Hör om hennes censureringsvåndor, hur hennes vinst i första Pixel 
Talent Award någonsin år 2012 lade grunden för hennes nuvarande 
framgångar - och ta del av hennes uppmuntrande hälsning till årets 
Pixel Talent Award-nominerade.

PRISGALA FÖR PIXEL 2-4 
LÖRDAG 24/4, 18:00-19:30

PRISGALA MED 
MÅNS NILSSON 

Missa inte vår livestreamade, glittriga, spännande 
PRISGALA - ledd av komikern Måns Nilsson. Vi 
passar på att återknyta till några av Pixels tidigare 
vinnare och känner pulsen på årets adrenalinstinna 
tävlande i Pixels online greenroom. I andaktig 
spänning kommer vi att hålla varandras virtuella och 
coronasäkrade händer medans vi inväntar de olika 
juryernas beslut. 

Efter sändningen är slut, ca 19:30, låter vi dörren till 
vårt online mingelrum stå öppet för lite eftersnack 
och festmingel för våra tävlande och publik!  

PIXELVINNARE: VAD HÄNDE SEN? 



PROGRAM PIXEL JUNIOR LÖR 24/4
10:00 - 13:00

BEHIND THE SCREENS FRE 23/4
13:00 - 17:00

PRISGALA K2-4 LÖR 24/4
18:00 - 19:30 (ca)

Samtliga 45 tävlande filmer i klass 2-4 finns tillgängliga 
i 6 filmpass on demand på hemsidan mellan fre 17:00 
och sön 17:00. Passa också på att rösta på Publikens pris, 
ända fram tills att prisgalan drar igång lör 18:00!

 

DU SER ALLT PÅ FILMISKANE.SE/PIXEL!

10:00 - 12:00
Häng med på rymdäventyr med PAX och jordgubben Karin. 
Pixel Junior bjuder på filmskolehälsningar och intervjuer med 
tidigare Pixel Junior-vinnare. Ni får ta del av en workshop i 
att göra en egen filmtrailer, träffa Pixeldjurets skapare, lära er 
mer om några filmarbetarroller genom Lilla Filmskolan, samt 
får hänga med och se hur årets vinjettskapare animerade sin 
vinjett. Och så kollar vi på FILM! Hela 50 filmer av våra yngsta 
filmare mellan 6-15 år visas i bokstavsordning!
12:00 - 13:00 (ca)  
PRISGALA & PRISUTDELNING: PAX och Karin landar på jorden 
för att dela ut 3 priser till några av de bästa filmerna. 

13:05 STÖDSTUGA NATIONELL
13:30 PEOPLE OF FILM
13:35 STÖDSTUGA REGIONAL
14:00 FILMARBETARLINJEN
14:15 SAMTAL OM ÄNGLAVAKT
14:45 PLAY & REWIND
15:00 STÖDSTUGA DISTRIBUTION
15:30 STÖDSTUGA DOKUMENTÄR
16:00 PIXEL TALENT AWARD PRESENTATIONER
16:20 SAMTAL OM TUNNA BLÅ LINJEN
16:50 VINJETTPREMIÄR 
17:00 FESTIVALEN INVIGS! 

18:00 VÄLKOMNA TILL PIXEL PRISGALA 2021
18:05 VAD HÄNDE SEN? ÅTERTRÄFF MED PIXELVINNARE 
18:30 PRISUTDELNINGEN BÖRJAR 
19:00 PIXEL TALENT AWARD DELAS UT
19:25 TACK FÖR I ÅR!
19:30 EFTERSNACK & MINGEL



PIXEL ARRANGERAS AV FILM I SKÅNE 


