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Organisasjonsnummer 959 331 162
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1)
2)
3)

For Sama (UK, Syria, 2019)
Barn (Norge, 2018)
Parasitt (Sør Korea, 2019)

4) The Farewell (USA, 2019)
5) Thelma & Louise (USA, 1991)
6) The Favorite (UK, USA, 2018)
7) Portrett av en kvinne i flammen
(Frankrike, 2019)
8) Lykkelige Lazzaro (Italia, 2018)

filmklubb
Siste Reis (Halden)

Espeland Fangeleir
SNIFF (Bardu)

Veten Vihti Filmmajuogos
Parkbiografen

filmklubb

Bokhandlerens
filmklubb

(Tofte)
Varde

filmklubb
(Holum)

Oslo Sør
filmklubb

Sandvika
Filmklubb
filmklubb
Fredrikstad

/

Filmklubb

(Skien)

Høydepunkter fra
filmklubbåret 2020

Årets filmklubb:
Grenland
filmklubb

Årets
barnefilmklubb:

Fillerya

Årets
filmklubbpris:
Anja Breien
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Medlemmer

Følgende 98 (2019: 98) filmklubber var medlem av filmklubbforbundet i perioden. Av
disse er 20 barnefilmklubber (2019: 20). 10 nye filmklubber har blitt til i løpet av 2020,
mens 10 filmklubber ble lagt ned.

Filmklubber

Alta filmklubb
Arendal filmklubb
Aurland filmklubb
Bergen filmklubb
Bergstaden filmklubb (Røros)
Bodø filmklubb
Bokhandlerens filmklubb (Tofte)
Bø filmklubb
Bygland filmklubb
Caroline filmklubb
Celluloid filmklubb (ass. medlem)
Cinema Neuf (Oslo)
Cinemateket i Trondheim (ass. medlem)
Drammen filmklubb
Dreams filmklubb
Espeland Fangeleir filmklubb
Evje og Hornnes filmklubb
Feiring filmklubb
Feministisk filmklubb (Oslo)
Festiviteten filmklubb (Hamar)
Filmklubb Fredrikstad
Flokk filmklubb (Bergen)
Florø filmklubb
Golia filmklubb (Oslo)
Grenland filmklubb
Grimstad filmklubb
Hammerfest filmklubb
Haugesund filmklubb
Hjørundfjord filmteater
Horten filmklubb
Hølen filmklubb
Hurdal filmklubb

Hurum Buena Vista filmklubb
Kinokino filmklubb (Sandnes)
Kolbjørnsvik Filmklubb
Kongsberg filmklubb
Kongsvinger og omegn filmklubb
Kragerø filmklubb
Kulisse filmklubb
Kvam filmklubb (Hardanger)
Lillehammer filmklubb
Lillestrøm filmklubb
Lofoten filmklubb
Longyearbyen filmklubb
Løkkevika filmklubb
Lundevang filmklubb
Lyngdal filmklubb
Magiske Lanterner filmklubb (Stavanger)
Moss filmklubb
Oslo FilmrullKlubb
Oslo Sør Filmklubb
Parkbiografen filmklubb (Skien)
Rana filmklubb
Rauland filmklubb
Sandvika filmklubb
Siste Reis filmklubb (Halden)
Slemmestad Filmklubb
SNIFF filmklubb (Bardu)
Sør-Varanger filmklubb
Stabekk filmklubb
Stord filmklubb
Støren filmklubb
Strømmen filmklubb 2010
Studentersamfundets filmklubb (Trondheim)
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Sudndalen filmklubb
Sunnfjord filmklubb
Tønsberg filmklubb
Trikkesløyfen filmklubb, Bergen
Tromsø filmklubb
Trondheim filmklubb
Vadsø filmklubb
Varde filmklubb (Holum)
Vågå filmklubb
Vega filmklubb
Vesterålen filmklubb
Veten filmklubb / Vihti Filmmajuogos
Voss filmklubb
Ås filmklubb

Barne- og ungdomsfilmklubber

Askeladden barnefilmklubb
Barnefilmklubben i Trondheim
Bornas Kabuso kunst- og filmklubb
Drammen barnefilmklubb
Fet fritidsfilmklubb
Fillerya Barnefilmklubb
Gamlebyen barnefilmklubb (Oslo)
Golia barnefilmklubb
Hølen barnefilmklubb
HUFF (Hordaland Ung Filmforening)
KRS barnefilmklubb
Landås barnefilmklubb
Leo filmklubb
Lillehammer barnefilmklubb
Nesoddtangen barnefilmklubb
Sfinx barnefilmklubb (Lillestrøm)
Tromsø barnefilmklubb
Vågsbygd barnefilmklubb
Vega Ung Filmforening
Voksenfri filmklubb

Filmklubbene og Covid-19

Aktiviteten i filmklubbene i 2020 ble sterkt påvirket av nedstengingen av samfunnet i
mars. Nasjonale restriksjoner for gjennomføring av kulturarrangement førte til en lengre
aktivitetspause for de alle fleste. Det ble dog arrangert noen drive-in visninger, samt
digitale visninger og quiz i perioden frem til sommeren.

I starten av høstsemesteret ble det igjen mulig å gjennomføre arrangementer mange
steder i landet. Sekretariatet opplevde en periode med mye aktivitet i forbindelse med
programmering av høstprogrammene, og flere filmklubber rapporterer om stor interesse
og tilstrømming av nye medlemmer. I november kom så den andre smittebølgen, og en
ny runde med avlysninger. Av de 1012 filmklubb-visningene som ble behandlet av
forbundet i 2020, ble 314 korona-avlyst.

Ut fra rapporter fra klubbene regner vi unike antall medlemmer til ca 6700 stk, en
nedgang på ca 20% (2019: 8600 unike medlemmer).
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Arbeidet i forbundet i perioden frem til sommeren bestod i hovedsak av å avvikle
landsmøtet digitalt, administrere avlysninger, være en rådgivende instans for
filmklubbene, skrive søknader og følge opp målene i handlingsplanen etter gjeldende
forutsetninger.

Sekretariatet i NFK har bedt filmklubbene rapportere spesielt om deres økonomiske
vilkår i kjølvannet av pandemien. I den første tiden førte ikke aktivitetspausen til noen
særlige økonomiske tap for filmklubbene. Men som følge av kapasitetsbegrensninger
og restriksjoner, har mange filmklubber måttet avlyse mer inntektsbringende
høst-arrangementer. Nasjonale råd om å holde seg hjemme, samt smitteverntiltak og
krav om avstand mellom seter har også utvilsomt begrenset publikumstallene. Basert
på innrapporterte tall fra filmklubbene anslår vi antall deltakere på
filmklubbarrangementer til ca 19 100 for 2020, det vil si ca en tredjedel mindre enn i
2019 (2019: 29 400). I starten av 2021 rapporterte 67% av filmklubbene at deres
økonomi ble påvirket av koronakrisen, enten i liten (37%) eller stor grad (30%).

Styret & administrasjonen

Styret har avholdt 5 styremøter i 2020. Siden landsmøtet i april 2020 har styret bestått
av:

Mona Sjøli, leder (Oslo)
Øystein Egge, nestleder (Lillehammer)
Daria Polishchuk, styremedlem (Alta)
Kristine Abelsnes, styremedlem (Sandnes)
Pål Dragerengen, barnefilmklubbrepresentant (Lillestrøm)
Atle Hunnes Isaksen, ansatterepresentant (Drøbak)
Vibeke Lia, varamedlem (Tønsberg)
Erlend Walseth, varamedlem (Sæbø)
Olav Tveitan, varamedlem barnefilmklubb (Lunde)
Ingrid Rommetveit, varamedlem ansatterepresentant (Oslo)

Revisor: Dariya Hadzhipetrova-Flatmo i AS Revision.

Sekretariatet består av:

Marte Stapnes, daglig leder (permisjon fra 1. august 2020)
Chloé Faulkner, daglig leder (vikar)
Cato Fossum, barnefilmklubbkonsulent og filmsjef (vikar fra 1. august 2020)
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Atle Hunnes Isaksen, Kommunikasjon og administrasjon
Ingrid Rommetveit, studieansvarlig og redaktør av Z filmtidsskrift

Sekretariatet holder til i Filmens hus i Dronningens gate 16 i Oslo. I 2020 har det vært
påbud om hjemmekontor i hovedstaden mesteparten av året, og arbeidet i sekretariatet
har tilpasset seg deretter. Vår virksomhet medfører ikke miljøforurensing av betydning,
og forbundet drives i overensstemmelse med lov om likestilling mellom kjønnene.

Økonomi

Det vedlagte reviderte regnskapet er satt opp av regnskapsfirmaet Hurd og omfatter
filmklubbforbundets totale økonomi. Årsregnskapet for 2020 er avsluttet med et
overskudd på 307 512 kr. I starten av 2020 ble det budsjettert med et overskudd, med
et ønske om å sette av penger til tiltak i 2021 (videreutvikling av medlemsregister og
oppgradering av nettsider, blant annet). Til tross for nedgangen i aktivitetsnivået har
forbundet klart å overholde dette målet.

Noter til regnskap:
- Overskuddet kan fremstå noe unaturlig høyt i lys av hvordan de foreløpige

kostnadene til utviklingen av medlemsregistreringssystemet har blitt ført, i
samråd med regnskapsfører og revisor. Som note 4 opplyser, har det blitt utbetalt
197 210 kr til utviklingsfirmaet Ravn i 2020. Skattemessig må vi balanseføre
denne anskaffelseskostnaden som en immateriell eiendel; det vil si at summen
havner på “pluss” siden i regnskapet, istedenfor å kostnadsføres. For å få et mer
reelt bilde av overskuddet, kan man trekke ifra 197 210 kr. Det endelige tallet
ligger altså på 110 302 kr (2019: 133 581 kr).

- I 2020 mottok forbundet driftstøtte fra Norsk filminstitutt på 3 500 000 kroner.
- Kontingentinntektene til forbundet i 2020 var kr 335 252 kr, noe som er lavere

enn 2019 (364 475), men fortsatt høyere enn 2017 og 2018.
- Ikke overraskende ble det brukt mindre penger på reising, selv om filmklubbene

mottok reisestøtte for TIFF- og Bergen-seminarene.
- Skribenter: Takket være støtte fra Kulturrådet og Fritt Ord kunne vi tilby

Z-skribenter honorarer i 2020. Særlig i en periode når mange i kulturlivet gikk en
usikker fremtid i møte var det avgjørende at de kunne honoreres for deres
innsats.

- Medlemssystemet: NFK brukte ca 200 000 kr av de 300 000 kr som var
øremerket til dette prosjektet i 2020; de resterende 100 000 kr overføres til 2021
og brukes til samme formål.
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Medlemsregistreringssystem

I 2020 fikk Filmklubbforbundet innvilget 300 000 kroner fra NFI til utviklingen av et
digitalt medlemsregistreringssystem. På grunn av koronasituasjonen og
aktivitetspausen i filmklubb-Norge, fikk vi ikke satt i gang testing av systemet så tidlig
som ønsket. Det er særlig de svært ulike organiseringsformene som filmklubbene
operer med som gjorde at utprøving av systemet krevde litt ekstra tid i begynnelsen.
Arbeidet i 2020 gikk i hovedsak til utvikling av en testversjon, i samarbeid med utvalgte
filmklubber som takket ja til å gi konkrete tilbakemeldinger.

Denne tidlige versjonen består av en nettside, og tilbyr de aller enkleste
funksjonalitetene: Muligheten for nye medlemmer til å registrere seg, for filmklubbene til
å administrere sine medlemslister og for forbundet å hente ut medlemstall. Ved å slippe
å måtte registrere nye medlemmer analogt, bestille og returnere fysiske oblater i posten
og rapportere om antall medlemmer, vil filmklubbene spare tid og ressurser som best
kan anvendes på mer relevant filmklubbarbeid.

Utvikleren Ravn Webveveri jobber innenfor de budsjettspesifikasjonene som vi har
oppgitt, og vi har derfor vært nødt til å prioritere hardt når det gjelder hva som utvikles i
den første fasen. Vi ser at det vil oppstå et behov for å videreutvikle basisutgaven for å
gjøre den til et mer komplett verktøy, og forenkle forholdet mellom forbundet,
filmklubbene og deres medlemmer.

Filmformidling

Chloé Faulkner, Cato Fossum fra administrasjonen og Øystein Egge fra styret har vært
filmansvarlige i perioden. Filmklubbforbundet har mottatt og behandlet 1012
filmbestillinger på vegne av filmklubbene i 2020. Filmklubbene er også flinke til å ordne
med rettigheter på egenhånd, så vi anslår at antall visninger totalt til å være mye
høyere. Vi fortsetter vårt samarbeid med norske filmbyåer og internasjonale
lisenstilbydere for å gi filmklubbene tilgang til kvalitetsfilmer. Gitt disse forutsetningene
har vi kunnet tilby visningsrettigheter for de alle fleste titlene som blir forespurt av
filmklubbene. Der rettigheter ikke har vært tilgjengelige i Norge har vi også i mange
tilfeller hjulpet til med import av titler på DCP.

I arbeidet med filmformidling har vi fulgt opp målsetningene fra forbundets
handlingsprogram: Tilgjengeliggjøre viktige filmklassikere og minst ti nye filmer hvert år,
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med spesiell vekt på barnefilm og film for ungdom, samt mangfoldige perspektiver både
foran og bak kamera. Sekretariatet har utarbeidet serier med filmtips, og jobbet blant
annet med å tilgjengeliggjøre filmer fra uavhengige norske regissører som Mona Hoel,
Lene Berg, Camilla Figenschou og Paul Tunge. Det er også laget to samle-DCP’er med
norske kortfilmer fra kortfilmfestivalen i Grimstad, samt en samling med norske
kortfilmer for barn og unge.

- Ved utgangen av 2020 inneholdt forbundets katalog 1870 (2019: 1679) titler,
hvorav 191 titler ble lagt til i løpet av året.

- Følgende filmklassikere ble lagt til: Cleo fra 5 til 7, In The Mood for Love, Dr
Caligaris Kabinett, Matteusevangeliet, India Song, Repulsion, De Røde Skoene
og Medea.

- Det ble lagt til 25 barnefilmer i katalogen, blant annet: Tottori - Sommeren vi var
alene, Hunt for the Wilderpeople og Wolfwalkers.

- Ca halvparten av de nye titlene (92) var på et annet språk enn engelsk; av disse,
var igjen halvparten (44) norske.

- Ca 20% (41) av de nye titlene som ble lagt til i 2020 var regissert av kvinner, med
filmer fra bl.a. Lina Wertmüller, Anja Breien, Pernille August, Celine Sciamma og
Jorunn Myklebust Syversen.

Støtte til filmklubbene

Filmklubbforbundet disponerer egne øremerkede midler som filmklubber kan søke på
for å arrangere spesielle filmformidlingstiltak som blant annet animasjonsverksteder,
kurs, stumfilmkonserter, analoge filmvisninger, regissørbesøk og spesialimport av filmer.
Det gis ikke støtte til ordinære visninger med introduksjon, men til arrangementer som
krever ekstra innsats og ressurser, og innebærer en større finansiell risiko.

I 2020 har vi totalt gitt klubbene 374 010 (2019: 297 310) kroner i reise- og
arrangementsstøtte. Reisestøtten ble utbetalt i forbindelse med Tromsø og
Bergen-seminarene, og i mindre grad i forbindelse med filmseminaret i Oslo i oktober.
Arrangementsstøtte har blant annet gått til:

- Bygland filmklubbs spesialvisning av Sam Peckinpahs Convoy med besøk av en
ekte amerikansk trailer og foredrag om biler, bensinpriser og sosiale oppgjør;

- Studentersamfundet i Trondheim, for en stumfilmkonsert med Jonas Cambien,
som spiller til Byens Lys;

- Voksenfri filmklubb på Vega scene til et slapstick kurs for barn;
- Haugesund filmklubb, som arrangerte Drive-in kino i havna med visning av

Trillingene fra Belleville
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- Gamlebyen barnefilmklubb, som tradisjonstro arrangerte et animasjonsverksted
- Tromsø barnefilmklubb for sin 30 års-jubileumsvisning.

Arthaus

Arthaus stiftelsen for filmkunst ble opprettet på initiativ fra filmklubbforbundet i 1992.
Stiftelsen har en ideell kunstpolitisk målsetting og importerer film til kinoer og
filmklubber. Styret i arthaus oppnevnes av styret i filmklubbforbundet. Halvparten av
styret er på valg hvert år og medlemmene velges for en periode på 2 år. Styret består
nå av Tuva Ørbeck Sørheim (leder), Chloé Faulkner (NFK-representant), Marte Thorsby
(nestleder) og Thomas Gunnerud.

Stiftelsen holder til på Vega scene, og Svend B. Jensen er direktør. Stiftelsen har et
bredt utvalg film som egner seg bra for filmklubbvisning, og som blir mye vist.

Kurs og seminarvirksomhet

I januar 2020 arrangerte forbundet seminar for filmklubbene under Tromsø
Internasjonale Filmfestival, med 48 deltakere. Det ble arrangert workshop om ulike
aspekter ved filmklubbdrift, og innspillene ble brukt til å utarbeide en ny versjon av
handlingsprogrammet for perioden.

Bergen filmklubb og forbundet arrangerte Bergsem for filmklubbstyremedlemmer helgen
13.-15. mars; dessverre måtte helgen avlyses to dager før pga pandemiutbruddet.
Forbundets landsmøte ble avviklet digitalt søndag 3. mai 2020. 37 personer deltok fra
13 ulike filmklubber.

NFKs årlige filmseminar ble avviklet fysisk på Vega Scene i Oslo den 17. og 18.
oktober, og foredragene ble filmet. Tema var romantiske komedier. I lys av
smittevernrestriksjonene frarådet forbundet filmklubber fra å reise inn til Oslo, og
gjennomførte arrangementet for Oslo-publikummet; alle foredragene ble tatt opp og lagt
ut på vimeo i etterkant av helgen. Det var ca 20-30 stykker i salen til enhver tid, og til
sammen rundt 50 i løpet av hele helgen (2019: 70). Det ble holdt gode og spennende
innlegg som utfylte hverandre om hvorvidt denne sjangeren fortsatt har noe relevans i
dag, bl.a. fra fra de amerikanske akademikerne Kathleen Rowe Karlyn og Maggie
Hennefeld (som ble vist i opptak), samt fra foredragsholdere Tim Vermeulen og Gry
Rustad fra henholdsvis Universitet i Oslo og Universitet i Bergen. Foredragene er
tilgjengelige som lenker på vimeo for filmklubber som skulle ønske å arrangere en
kurs-aften om temaet.
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NFK fortsetter dessuten å tilby egne kurspakker om ulike filmfaglige tema, som
filmklubber kan booke inn, om alt fra tysk film, til filmmusikk, skuespillerteknikk,
filmhistorie og -analyse.

Z filmtidsskrift

Z retter seg mot film- og kulturinteresserte også utenfor filmklubbene, og har som mål å
tilby seriøs og kvalitetsbevisst filmanalyse, filmkritikk og kunnskapsformidling. Med sine
fire trykte temautgaver per år og nettside med ukentlige artikler, film- og bokanmeldelser
og intervjuer, er Z filmtidsskrift en viktig kilde for inspirasjon og kunnskap og bidrar til en
mer kunnskapsrik filmoffentlighet.

Z kom med 4 nummer i 2020. Hver utgave av bladet er knyttet til et spesielt tema og har
en egen temaredaktør:

1-20 Kinesisk film, temaredaktør Gunnar Iversen
2-20 Apokalypse, ansvarlig redaktør Ingrid Rommetveit
3-20 Norsk kortfilm, ansvarlig redaktør Ingrid Rommetveit
4-20 Film & Sted, temaredaktør Thor Joachim Haga

Fra 2020 har Z gjort et designløft, der bladet også har fått forsidedesign.

Fra april 2020 til slutten av 2020 publiserte Z filmtidsskrift en artikkelserie på nett med
støtte fra Fritt Ord og Kulturrådet. Under fellesnavnet “Filmkultur i krisetider”, belyste
skribenter aktualiteten fra ulike vinkler: Hva skjer med film- og tilskuerkulturen når
pandemien inntreffer? Hva slags fortellinger sulter vi etter når hverdagen ligner på en
apokalyptisk fortelling, og vi kjenner på ensomhet og sosial distanse som aldri før?

Totalt 16 artikler ble publisert, og alle kan leses på znett.com.

Topp 5 mest lest på znett.com i 2020

1) Hvem er redd for Vibeke Løkkeberg? 16. juni 2020, av Johanne Kielland Servoll
2) En bedre strømmetjeneste er mulig! 30. oktober 2020, av Ingeborg Holmene
3) Hadde jeg vært allvitende, kunne jeg like gjerne laget biler 1. juli 2020, Intervju

med Wim Wenders av Franziska Kast
4) Hva skal vi gjøre, nå som vi kjenner fortellingen? 17. september 2020, Intervju

med Ken Loach av Franziska Kast
5) Har Mubi tatt for mye Møllers Tran? 13. august 2020, av Cato Fossum
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https://znett.com/2020/06/hvem-er-redd-for-vibeke-lokkeberg
https://znett.com/2020/10/en-bedre-strommetjeneste-er-mulig/
https://znett.com/2020/07/hadde-jeg-vaert-allvitende-kunne-jeg-like-gjerne-laget-biler/
https://znett.com/2020/09/hva-skal-vi-gjore-na-som-vi-kjenner-fortellingen/
https://znett.com/2020/08/har-mubi-tatt-for-mye-mollers-tran/


Z distribueres hovedsakelig til abonnenter: privatpersoner, institusjoner og samtlige
filmklubber. Bladet selges i løssalg på Zs nettsider, gjennom Tronsmo, i resepsjonen i
Filmens hus i Oslo og hos Frogner kino.

Barne- og ungdomsfilmklubbene

Barne- og ungdomsfilmkonsulentene Chloé Faulkner og Cato Fossum har hatt ansvar
for barnefilmformidling i perioden. I 2020 har antall barnefilmklubber holdt seg stabilt. Vi
har jobbet kontinuerlig med å sikre våre medlemsklubber tilgang til kvalitetsfilmer i ulike
formater, og det ble også laget en egen filmpakke med norske kortfilmer for barn.

I november 2020 arrangerte forbundet et digitalt barnefilmklubbtreff, der Cato var
ordstyrer og 7 klubber tilstede. Treffet var ment som en erstatning for
Barnefilmfestivalen i Kristiansand (BFF), som har vært sosialt treffpunkt og faglig
inspirasjonssted for barnefilmklubbene, men som i år ble avholdt digitalt. Stina
Mikkelsen, nettopp fra BFF, var en av innlederne på seminaret, som også bød på
intervju med filmskaperne bak barnefilmen Tottori! og presentasjon av Voksenfri
filmklubb sitt arbeid for å engasjere tenåringer i klubb-arbeid.

Barnefilmklubbkonsulenten Cato Fossum har også vært veileder for filmklubben VUFF
på Vega scene høsten 2020. Denne ungdomsfilmklubben er satt sammen av
ungdommer mellom 16 og 20, hvor de selv skal drive, programmere og promotere en
filmklubb på Vega. Ungdommene har hatt besøk av filmvitere som har gitt foredrag om
blant annet animasjonsfilm og fransk stumfilm, og de har satt opp visninger av bl.a.
Pans Labyrint. Fra november har alle møtene blitt arrangert digitalt, og bidratt til å
opprettholde sosial kontakt, samt film- og diskusjonsglede blant ungdommene.

Priser

Årets filmklubb i 2020 ble Grenland filmklubb

Prisen for Årets barnefilmklubb gikk til Fillerya barnefilmklubb

Filmklubbprisen 2020 gikk til Anja Breien
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https://filmklubb.no/2020/04/arets-filmklubb-2020-grenland-filmklubb/
https://filmklubb.no/2020/04/arets-barnefilmklubb-2020-fillerya-barnefilmklubb/
https://filmklubb.no/2020/08/anja-breien-tildelt-filmklubbprisen-2020/


NFK i mediene: Utvalgte presseoppslag

● Årets barnefilmklubb er kåret. Periskop.no, fredag 3. april.
● Anja Breien får filmklubb-prisen Montages.no, 26. august 2020.
● Klimafiksjon og apokalypse. Le Monde Diplomatique, juli 2020. Helsides omtale

av Zs apokalypsenummer, ved anmelder Arnstein Bjørkly.
● Hva skal fylle museet? Klassekampen, mandag 28. September 2020. Styreleder

Mona Sjøli etterlyser et dedikert filmmuseum.
● Verden slik den bør være, av Jason McGrath. Klassekampen, lørdag 22. februar

2020. Utdrag fra Z nr 1 / 2020.

Vi sender ut pressemeldinger ved hendelser i organisasjonen, arrangementer,
prisutdelinger, bokutgivelser og ved utgivelser av Z etc.

Vi benytter filmklubb.no aktivt for å vise fram noe av det imponerende arbeidet som
skjer i filmklubbevegelsen landet over. I tillegg sendes det jevnlig ut informasjon til
filmklubbene via nyhetsbrev.

Topp 3 mest leste saker på filmklubb.no i 2020

1) Årets filmklubb i 2020 ble Grenland filmklubb
2) Korona-virus og hvordan det påvirker filmklubbene
3) Tips og råd til filmklubbene i hjemmetid

Sosiale medier

Filmklubbforbundet og Z gjør stadig mer ut av sosiale medier. Her ser vi potensiale i å
fortelle flere om hvor givende filmklubb er, løfte fram det filmklubbene gjør, og bedrive
meningsfull og engasjerende filmformidling.

Facebook: Filmklubbforbundet har 1943 (1706) følgere, Z filmtidsskrift har 1 570 følgere
(2019: 1388).

Gruppa Filmklubber i Norge - NFK er særlig viktig for kompetansedeling, og her er
klubbene gode til å høste av hverandres erfaringer.

Instagram: @filmklubb_no Vi har 1094 følgere! Stort potensiale for å nå nye
filminteresserte.
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http://www.periskop.no/arets-barnefilmklubb-er-karet/
https://montages.no/nyheter/anja-breien-tildelt-filmklubbprisen/?fbclid=IwAR1TGIyHHCAVPQMsP_H5w62xJ_aRiU4mVEvLVmoVdNeIAoDUn_NzxTqdkUQ
https://www.lmd.no/2020/07/klimafiksjon-og-apokalypse/
https://filmklubb.no/2020/04/arets-filmklubb-2020-grenland-filmklubb/
https://filmklubb.no/2020/03/korona-virus-og-hvordan-det-pavirker-filmklubbene/
https://filmklubb.no/2021/02/tips-og-rad-til-filmklubbene-i-hjemmetid/
https://www.facebook.com/Filmklubbforbundet/
https://www.facebook.com/Zfilmtidsskrift/
https://www.facebook.com/groups/filmklubbforbundet/
https://www.instagram.com/filmklubb_no/?hl=en


Twitter: for forbundet er vi ikke veldig aktive lenger, da det var lite respons å spore på
arbeidet vårt. @filmklubb_no har 765 følgere, z_filmtidsskrift har 2 046.

Samarbeid og ekstern virksomhet

Samarbeidet med Tromsø filmfestival ble videreført i 2020, og årets filmklubbklassiker,
Thelma and Louise (1991) ble vist under festivalen. Det ble gitt reisestøtte til filmklubber
som ville besøke festivalen og som samtidig deltok på forbundets seminar.

Forbundet deltok i den første digitale utgaven av Kortfilmfestivalen i juni 2020. Det ble
tradisjonstro holdt en filmquiz, denne gangen på Kahoot, med Lillehammer filmklubb
som quizmastere.

I tråd med handlingsprogrammet har forbundet fortsatt sitt arbeid innenfor den
internasjonale filmklubb-sammenslutningen Fédération internationale des ciné-clubs
(FICC). Atle Hunnes Isaksen er fortsatt med i komiteen som velger ut jurymedlemmer
internasjonalt. Tromsø Internasjonale filmfestival har vært eneste norske festival med
FICC-jury. Sekretariatet er med på å velge ut hvilke representanter av klubbene som får
sitte i denne juryen. NFK er i 2020 også medlem av barnefilmorganisasjonen ECFA.

Til slutt

Forbundet vil gjerne rose alle landets filmklubber for fantastisk innsats i 2020.

Vi takker Norsk filminstitutt, Norsk kulturråd, Fritt Ord, Norsk filmkritikerlag og
Folkeuniversitetet for økonomisk støtte i perioden.

Videre takker vi alle de norske distributørene og filmregissørene, cinematekene i Norge,
Frivillighet Norge, Institut Francais, Kristiansand barnefilmfestival, Kortfilmfestivalen i
Grimstad, Nasjonalbiblioteket og Tromsø internasjonale filmfestival for godt samarbeid i
2020.
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https://twitter.com/filmklubb_no?lang=en
https://twitter.com/zfilmtidsskrift


Oslo, 26. februar 2021

Mona Sjøli (styreleder) Øystein Egge (nestleder)

Pål Dragerengen  (barnefilmklubbrepr.) Daria Polishchuk (styremedlem)

Kristine Abelsnes (styremedlem) Atle Hunnes Isaksen (ansatterepr.)

Chloé Faulkner (vikarierende daglig leder)
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NYE FILMER I KATALOGEN 2020

1900
20,000 Days on Earth
A Few Dollars More
Adjø, Christopher Robin
Agnus dei
Akira
An American Werewolf in London
Atlantis
Bait
Ballettguttene
Battle of the Sexes
Ben-hur
Bestefar er en alien
Binti
Blodsbånd
Boogie Nights
Booksmart
Bottle Rocket
Brent jord
Bringing Up Baby
Brooklyn
Calvary
Camilla & Tyven
Camilla & Tyven 2
Camorraens barn
Cat People
Charter
City of Ghosts: Raqqa
Cleo fra 5 til 7
Cornelis
Corpse Bride
Dark Shadows
Dekameronen
Demning av Paul Tunge
Demon Box
Den alvarsamma leken
Den store barnedåpen
Den uendelige historien
Den veganske tannbørste

Disco
Dog Day Afternoon
Dogman
Dr Caligaris Kabinett
Dracula (1931)
Dressed to Kill
Drone
Du
Duel
Dumbo (2019)
E.T.
Elsk, nyt - og løp for livet
En engel ved mitt bord
En hvit, hvit dag
En verdensomseiling under havet
False belief
Fight Girl
Flink pike
Flukten fra Øst-Tyskland
Flukten over grensen
For en neve dollar
For Sama
Forført
Frankenstein (1931)
Få meg på, for faen
Gaza Fights for Freedom
Gompen og andre beretninger om
overvåking i Norge 1948-1989
Gremlins 2
Grey Gardens
Guddommelig kjærlighet
Gå og se
Hannah
High-Rise
Hokus Pokus Albert Åberg
Human
Hunt for the Wilderpeople
I Origins
I, Daniel Blake
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iHuman
In the Mood for Love
India Song
Ishavsblod
Ixcanul
James and the Giant Peach
John Dies at the End
Jojo Rabbit
Joker
Jungelboken
Jupiter's måne
Kamel
Keeper'n til Liverpool
Kes
Kopfkino
Kortfilmfavoritter fra Grimstad 2020
Kule kidz gråter ikke
Kult og kort V: Skal vi være sammen?
Kunstneren og tyven
Kyss meg for faen i helvete
Labyrinth
Life, animated
Little Women
Love and Anarchy
Love and Friendship
Lyset fra sjokoladefabrikken
Mapplethorpe: Look at the Pictures
Matteusevangeliet
Matthias & Maxime
Maya Deren kortfilmer
Midsommar
Mongoland
Monos
Nimic
Nådeløse menn
Når nettene blir lange
Once upon a time in Hollywood
Onkel
Onkel
Orlando
Oss to
Paddington
Paddington 2

Papirfuglen
Parasitt
Phantom Of The Opera (1943)
Pixote
Portrett av en kvinne i flammer
Pretty in PInk
Psycho
På eventyr med Tintin: Enhjørningens
hemmelighet
Reisen til julestjernen
Rekonstruksjon Utøya
Remains of the Day
Rett vest
Rushmore
Sir
Sirkusklovner
Skal dere gå allerede?
Skynd deg sakte
Smerte og ære
Snekker Andersen og julenissen
Snekker Andersen og julenissen 2
Snowpiercer
Snøhvit fra Andalucia
Solnedgang i Budapest
Som du ser meg
Stella Polaris
Sweeney Todd - Demonbarbereren fra Fleet
Street
Systemsprengeren
Tauba
The Bride Of Frankenstein
The Collective
The Creature From The Black Lagoon
The Dark Knight
The Dead Don't Die
The Evil Dead
The Farewell
The Homesman
The Invisible Man (1933)
The Karate Kid
The Last Detail
The Last Temptation of Christ
The Light of my Life

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
2D

CB
Z-

U
EI

U
E-

BJ
U

JV
-4

T8
KP

-U
TE

LL
-G

H
4A

3



The Lighthouse
The Lost Boys
The Mummy (1932)
The Nightingale
The Philadelphia Story
The Piano
The Royal Tenenbaums
The Souvenir
The Trial of the Chicago 7
The Trip to Italy
The Trip to Spain
The Witch
The Wolf Man (1941)
Thelma & Louise
This is Spinal Tap
Tim Burton's Corpse Bride
Too Far Away
Tottori - Sommeren vi var alene
Under en steinhimmel
Undine
Unge Ahmed
Verden venter
Vi er her nå
Vildanden
Weathering With You
Wetlands
Whitney: Can I Be Me?
Wolfwalkers
Yarden
Yohan barnevandreren
Zombi child
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Daria Polishchuk
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-2853188
IP: 77.222.xxx.xxx
2021-03-01 11:34:30Z

Chloe Monique Faulkner
Daglig leder
Serienummer: 9578-5999-4-2837767
IP: 80.241.xxx.xxx
2021-03-01 14:30:18Z

Pål Dragerengen
Styremedlem
Serienummer: 9578-5995-4-181267
IP: 89.10.xxx.xxx
2021-03-01 16:11:07Z

Mona Sjøli
Styreleder
Serienummer: 9578-5999-4-2522730
IP: 82.164.xxx.xxx
2021-03-01 17:35:47Z

Kristine Marie Abelsnes
Styremedlem
Serienummer: 9578-5997-4-223595
IP: 81.166.xxx.xxx
2021-03-02 09:58:36Z

Atle Hunnes Isaksen
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-1230794
IP: 84.211.xxx.xxx
2021-03-03 08:53:14Z

Øystein Egge
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-2242549
IP: 82.147.xxx.xxx
2021-03-03 12:05:26Z
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Årsmelding 2020
            2DCBZ-UEIUE-BJUJV-4T8KP-UTELL-GH4A3
            SHA-256
            d5ae63ce93898bd8eebe49b82665ff2bbf74b705bb8b822b94e80e7866558a00
            
                                    
                                                                            daglig leder
                                            
                            
        
            
            Årsregnskap 2020
            EV2DN-CS4JC-ADZ0Y-NBE7H-M1D8W-3PGMX
            SHA-256
            1f640337bfc6e65bc003c46f1a8715099ecee5cdf26e562589a5d0bfe97ed301
            
                                    
                                                                            daglig leder
                                            
                            
        
            
            Fullstendighetserklæring - ISA 580
            E6Q64-5FLHB-QV0ZS-PXSLC-ZKVBC-1OVBN
            SHA-256
            ffb0c9b82c6ecd7504324763edc7da30c59680d23fa89fc9f40790cf9e59d775
            
                                    
                                                                            daglig leder
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            


Årsmelding 2020
            2DCBZ-UEIUE-BJUJV-4T8KP-UTELL-GH4A3
            SHA-256
            d5ae63ce93898bd8eebe49b82665ff2bbf74b705bb8b822b94e80e7866558a00
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            Årsregnskap 2020
            EV2DN-CS4JC-ADZ0Y-NBE7H-M1D8W-3PGMX
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            1f640337bfc6e65bc003c46f1a8715099ecee5cdf26e562589a5d0bfe97ed301
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            

Årsmelding 2020
            2DCBZ-UEIUE-BJUJV-4T8KP-UTELL-GH4A3
            SHA-256
            d5ae63ce93898bd8eebe49b82665ff2bbf74b705bb8b822b94e80e7866558a00
            
                                    
                                                                            styreleder
                                            
                            
        
            
            Årsregnskap 2020
            EV2DN-CS4JC-ADZ0Y-NBE7H-M1D8W-3PGMX
            SHA-256
            1f640337bfc6e65bc003c46f1a8715099ecee5cdf26e562589a5d0bfe97ed301
            
                                    
                                                                            styreleder
                                            
                            
        
            
            Fullstendighetserklæring - ISA 580
            E6Q64-5FLHB-QV0ZS-PXSLC-ZKVBC-1OVBN
            SHA-256
            ffb0c9b82c6ecd7504324763edc7da30c59680d23fa89fc9f40790cf9e59d775
            
                                    
                                                                            styreleder
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
 ========================= ========================= ================ ========================================================================================= 
  Time                      Name                      IP               Activity                                                                                 
 ========================= ========================= ================ ========================================================================================= 
  2021-03-01 11:08:48 UTC   Dariya	Flatmo             213.52.14.115    The document was created                                                                 
  2021-03-01 11:08:49 UTC   Dariya	Flatmo             213.52.14.115    The document was viewed                                                                  
  2021-03-01 11:18:31 UTC   Dariya	Flatmo                              A signing request email was sent to "Mona Sjøli" at "monasjoeli@gmail.com"               
  2021-03-01 11:18:31 UTC   Dariya	Flatmo                              A signing request email was sent to "Øystein Egge" at "oysteineye@hotmail.com"           
  2021-03-01 11:18:31 UTC   Dariya	Flatmo                              A signing request email was sent to "Kristine Marie Abelsnes" at "mabelsne@online.no"    
  2021-03-01 11:18:31 UTC   Dariya	Flatmo                              A signing request email was sent to "Chloe Monique Faulkner" at "chloef@filmklubb.no"    
  2021-03-01 11:18:31 UTC   Dariya	Flatmo                              A signing request email was sent to "Pål Dragerengen" at "paaldragerengen@hotmail.com"   
  2021-03-01 11:18:32 UTC   Dariya	Flatmo                              A signing request email was sent to "Daria Polishchuk" at "daria.museum@gmail.com"       
  2021-03-01 11:18:32 UTC   Dariya	Flatmo                              A signing request email was sent to "Atle Hunnes Isaksen" at "atlei@filmklubb.no"        
  2021-03-01 11:19:02 UTC   Pål Dragerengen           89.10.182.170    The signing request email was opened by the signer                                       
  2021-03-01 11:19:44 UTC   Pål Dragerengen           89.10.182.170    The signing request email was opened by the signer                                       
  2021-03-01 11:24:54 UTC   Øystein Egge              82.147.38.4      The document was viewed by the signer                                                    
  2021-03-01 11:24:57 UTC   Penneo system             82.147.38.4      The document was viewed                                                                  
  2021-03-01 11:26:06 UTC   Daria Polishchuk          69.147.92.219    The signing request email was opened by the signer                                       
  2021-03-01 11:26:43 UTC   Daria Polishchuk          77.222.204.10    The document was viewed by the signer                                                    
  2021-03-01 11:26:45 UTC   Penneo system             77.222.204.10    The document was viewed                                                                  
  2021-03-01 11:31:06 UTC   Atle Hunnes Isaksen       66.102.9.93      The signing request email was opened by the signer                                       
  2021-03-01 11:31:09 UTC   Atle Hunnes Isaksen       66.102.9.87      The signing request email was opened by the signer                                       
  2021-03-01 11:33:07 UTC   Atle Hunnes Isaksen       46.9.161.150     The document was viewed by the signer                                                    
  2021-03-01 11:33:09 UTC   Penneo system             46.9.161.150     The document was viewed                                                                  
  2021-03-01 11:33:10 UTC   Penneo system             46.9.161.150     The document was viewed                                                                  
  2021-03-01 11:34:31 UTC   Daria Polishchuk          77.222.204.10    The signer signed the document as styremedlem, styremedlem                               
  2021-03-01 11:37:44 UTC   Chloe Monique Faulkner    66.102.9.91      The signing request email was opened by the signer                                       
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            Årsregnskap 2020
            EV2DN-CS4JC-ADZ0Y-NBE7H-M1D8W-3PGMX
            SHA-256
            1f640337bfc6e65bc003c46f1a8715099ecee5cdf26e562589a5d0bfe97ed301
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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