
OM FILMVERKSTEDET
I samarbeid med Hallvar Witzø 
ønsker vi velkommen til 2-dagers 
filmverksted på Falstadsenteret 
lørdag 1. – søndag 2. desember. 
Sammen med andre ungdommer og 
dyktige instruktører får du være med 
på å lage film fra bunnen. 

PRIS
Filmverkstedet er gratis og 
inkluderer måltider og overnatting på 
Falstadsenteret fra lørdag til søndag. 
Hele arrangementet er alkoholfritt.
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DAG 1  LØRDAG 1. DESEMBER

09.00 Ankomst og innlosjering

09.15  Filmverksted med lunsj. 
 Teori, ide, manusjobbing og opptak.

17.00  Pause

18.00  Middag

Kveld: Sosialt samvær

DAG 2 SØNDAG 2. DESEMBER 

08.00 Frokost

09.00 Filmverksted (m/lunsj) 
 Restopptak og klipping

16.00  Premiere! Filmvisning, diskusjon og jubel!

OM HALLVAR WITZØ
Hallvar Witzø (født 1984) er en norsk 
filmregissør fra Leksvik. Han er 
utdannet på regilinjen ved 
Den norske filmskolen i Lillehammer. 
Han har vært prosjektleder og 
instruktør på Filmbussen og 
har dessuten erfaring fra TV-
produksjoner for Sveriges Televisjon 
Drama i Stockholm og NRK. Hans film 
Tuba Atlantic var en av de nominerte 
filmene til Oscar for beste kortfilm 
for 2011.

HVEM KAN VÆRE MED?
Filmverkstedet er et tilbud til ungdom i Trøndelag. Ungdom mellom 15 og 
20 år kan melde seg på. Filmverkstedet har plass til tjue personer, og vi 
har ti ledige plasser. 

PÅMELDING
Meld deg på ved å sende en e-post til post@falstadsenteret.no 
merket «påmelding filmverksted» med informasjon om navn, 
adresse og alder. Skriv også gjerne noen linjer om din motivasjon 
for å delta. Påmeldingsfrist er: 20. november 2018.
Skynd deg å meld deg på, her er det førstemann til mølla som får plass!

OM KULTURMØTER
Prosjektet Kulturmøter hadde oppstart 
våren 2017 på Falstadsenteret. Med 
Kulturmøter ønsker vi å lage en sosial 
møteplass for ungdommer med forskjellig 
bakgrunn. På programmet står både 
kreative og sosiale aktiviteter.

HVOR?
Kurset foregår på Falstadsenteret, som ligger på Ekne i Levanger 
kommune. Se: www.falstadsenteret.no

Er du mellom 15 og 20 år? Har du lyst til å lage film sammen med  
Trøndelags eneste Oscar-nominerte filmregissør?

FILMVERKSTED MED HALLVAR WITZØ  1.– 2. DESEMBER


