Se, prata & reflektera samt skapa film med barn & unga som målgrupp.
Frame fredag sker den 5 maj på biograf Capitol i Göteborg kl. 9–17.
(Du kan välja att delta hela eller delar av dagen).
Program
8.30 Fika och registrering. Kultur i Väst och ABF bjuder på kaffe och bulle.
9.00 Se, prata och reflektera- med filmen i fokus
Folkets Bio, Triart och Filmcentrum är tre filmdistributörer som gett oss många av de bästa
kvalitetsfilmerna de senaste åren. Under förmiddagen presenterar de nya och intressanta filmer och
filmprojekt för målgruppen barn, unga och unga vuxna.
12.00 Lunch på egen hand
13.00 Skapa mera - med filmen som ett verktyg.
Hur utvecklar eller kommer man igång med filmskapande med barn och unga? Här får du konkreta
tips & erfarenheter från filmpedagogiska projekt signerat Amanda Leissner som skrivit om detta i den
Filmhandbok, Kultur i Väst nyligen tryck upp. Du får med dig ett exemplar hem!
Att skapa film med ungdomar från olika kulturella bakgrunder, hur fungerar det? Minjeong Ko, som
går på Akademin Valands kuratorprogram, berättar om sina erfarenheter.
Lars Wiberg från ABF berättar också om det regionala filmprojektet Synergi och hur det kan skapa
fler möjligheter till filmskapande.
15.00 Min pappa Toni Erdmann från Triart.
Filmvisningen 2, 45 timmar.
Winfried bestämmer sig för att tina upp sin frostiga relation med dottern Ines genom att överraska
henne med ett spontanbesök. Men Ines har fullt upp med att sy ihop ett komplext affärsprojekt, så
att ta hand om sin skojfriske far är inte något hon prioriterar. Winfried tänker dock inte ge sig utan
kamp och infiltrerar dotterns liv i rollen som den excentriske livstilscoachen Toni Erdmann. Ett beslut
som kommer att få oanade följder.
Frame fredag är kostnadsfri. Sista anmälningsdag 2 maj. Plats som inte utnyttjas eller senare
avanmälning än 3 maj debiterar vi en administrationsavgift på 300 kr.

Frame fredag är kostnadsfri. Sista dag för avanmälan är 2 maj. Plats som inte utnyttjas eller
för sen avanmälning debiterar vi en administrationsavgift på 300 kr.
Anmälan här: www.kulturivast.se/film/framefredag-2017

Arrangör: Kultur i Väst & ABF Göteborg

