ÅPNINGSKONFERANSE
Clarion Hotel The Edge, mandag 15. januar 2018
Ordstyrere: Kjetil Lismoen og Elisabeth O. Sjaastad

11.00-12.00 Registrering
12.00 Velkommen!
Ved Fylkesråd Sigrid Ina Simonsen.

12.10 Innledning
Ved Kulturminister Linda Hofstad Helleland.

12.20 Pengestrømsanalysen
Anne Espelien og Terje Gaustad er i innspurten
på rapporten som Menon Economics og BI lager
for Kulturdepartementet. Her presenterer de sine
hovedfunn. Rapporten ser på pengestrømmen i hele
verdikjeden til film og tv-bransjen. Hvor er pengene
og hvor er publikum?
Øyvind Husby, Direktør for samfunnskontakt i GET
og styreleder i Kabel Norge, Stein B. Kvae, produsent
i Paradox og Sveinung Golimo, avdelingsdirektør i
Norsk Filminstitutt kommenterer.
Spørsmål fra salen.

13.20 Et nordisk dramarike?
Ivar Køhn, Dramasjef NRK, forteller om fremtidens
dramakonsum - slik NRK ser det. Og om samarbeid
med nordiske allmennkringkasterne for å gjøre Norden til et mer integrert marked. Hva vil dette bety for
norske produksjonsmiljøer?

13:40 – 14.10 Pause
14.10 The Winner Takes It All?
BI forsker på digitaliseringen av de norske kinoene:
Hva har skjedd med norske filmers plass i kinorepertoaret og hvordan har digitaliseringen påvirket
besøkstallene? Studien tar for seg årene 2008, 2013
og 2017, og Terje Gaustad presenterer de første
konklusjonene.

14:25 Kinodebatten - hvem skal ut?
Kampen om kinosalene setter særlig mindre norske
filmer i skvis. Er det rett og slett for mange filmer i
omløp? Og skal alle norske filmer på kino? Hva er i så
fall alternativet, og ikke minst: hvem kan ta ansvaret?
Panel: Stine Helgeland, Norsk filminstitutt; Vibeke
Skistad, Euforia film; Espen Jørgensen, styreleder i
Kinoalliansen; Frederick Howard, Storm Films og
Svanhild Sørensen, Kulturmeglerne.
Spørsmål fra salen.

15:05 Det annet kjønn
Regissør Katja Eyde Jacobsen er i utvikling med
spillefilmen Det annet kjønn. Hun snakker om feminisme og likestilling i lys av #metoo-debatten, og
deler ferske klipp fra sitt kommende filmprosjekt.

15.20 Politisk debatt
I lys av Filmmeldingen fra 2015, fjorårets valg og
kuttet i filmstøtten for 2018, inviterer vi ledelsen i
Stortingets familie- og kulturkomité til å presentere
sine tiltak for norsk film og diskutere veien videre.
Leder Tone Trøen (H), 1. nestleder Anette Trettebergstuen (AP) og 2. nestleder Geir Jørgen Bekkevold
(KRF) møtes på scenen.
Spørsmål fra salen.

15.50 Avslutning

