
Den vesle 
 festivalhåndboka 
for kortfilm



Vi håper denne vesle håndboka vil hjelpe deg til å finne fram i mangfoldet av 
internasjonale kortfilmfestivaler og gi deg noen råd om hvordan du kan  lansere 
filmen din i festivalmarkedet. Håndboka ble publisert første gang i 2011, nå 
 publiserer vi en ny versjon som også tar for seg situasjonen vi har havnet i etter 
spredningen av Corona-viruset.
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Hva er riktig for filmen din?
Det er viktig at du som produsent eller regissør tenker 
over hva du vil med filmen og legger en strategi for den.

I den digitale virkeligheten har det åpenbart seg et 
nytt landskap for effektiv distribusjon av kortfilm. Det er 
enkelt å laste opp film på YouTube, Vimeo eller andre 
tjenester, og det koster som regel ingenting. Vi hører 
ofte om filmer eller filmsnutter som har fått millioner av 
treff, og en stor tilhengerskare. 

Men er det sikkert at det er riktig vei å gå for nettopp 
filmen din? Vet du at denne typen vising på nettet kan 
hindre filmen i få vising på de store festivalene, eller at 
filmen ikke kan vurderes for Oscar® dersom den er vist 
på nettet? Har du laget en dyr film? Har du brukt mye 
penger på rettigheter (eksempelvis kjøp av et litterært 
forelegg, musikk osv..), har du stor stab og dyre skue-
spillere?

I så tilfelle er det viktig at du tenker gjennom en del 
spørsmål før du går i gang med festivaler og distribusjon 
av filmen, slik at du velger det som synes mest riktig for 
filmen din.

Har du sikret deg rettighetene til å vise filmen på 
nettet? Eller til å utnytte filmen kommersielt (eksempel-
vis salg til strømmetjenester, TV, DVD eller Blu-ray- 
utgivelser, undervisning eller in-flight entertainment)? 
Det er viktig ikke minst med tanke på musikken du har 
brukt i filmen.

Har du store ambisjoner for filmen? De aller  største 
festivalene (Berlin, Cannes, Venezia) krever (eller 
 prioriterer) verdenspremiere - også for kortfilmer. De 
aller fleste kortfilmfestivalene har ikke krav om verdens-

premiere, men de viktigste festivalene kan ha strenge 
krav til at filmen har nasjonal premiere på festivalen 
 deres, eller at filmen ikke er vist på nett eller allerede 
har vunnet mange internasjonale priser. Film er fersk-
vare for festivalene. 

Ser du på festivaler som et trinn i karrieren din? Velg 
i så fall ut festivaler som er kjent som toneangivende 
bransjefestivaler når filmen er ny, ikke festivaler som 
bare er rettet mot et lokalt publikum – disse kan  gjerne 
vente og vil vise filmen selv om den har blitt vist på 
mange festivaler allerede. Vår anbefaling er at du velger 
festivaler som gir en økt verdi til filmen og til regissøren.

Har du tenkt å prøve på å få filmen Oscar®- 
nominert?  I så fall er det en del kriterier som må 
oppfylles: 

Først må filmen kvalifisere seg. Det kan den  gjøre 
ved å vinne en pris på en av de såkalte Oscar®- 
kvalifiserende festivalene, eller så kan den gå på kino i 
Los Angeles, i minst syv sammenhengende dager med 
 annonsering og ordinært billettsalg. Studentfilmer kan 
ikke kvalifiseres gjennom visning på kino i Los  Angeles, 
men filmer som vinner student- Oscar® er også 
 kvalifisert for påmelding.

Om du velger å kvalifisere filmen gjennom kino-
visning i Los Angeles så kan den ikke vises på nettet, 
på TV eller bli gitt ut på DVD eller Blu-ray før den har 
kvalifisert seg. 

Vær oppmerksom på at reglementet normalt endres 
en gang i året (ca. tre måneder etter at utdelingen har 
skjedd). Listen over kvalifiserende festivaler kan endres 
uten forvarsel.
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Med film i konkurranse i Cannes må man som regel feire 17. mai  
i Cannes. Her Hallvar Witzø og Elisabeth Kvithyll som deltok med  
Ja vi elsker i 2014.



Erfaringer og endringer som følge av 
 COVID-19 pandemien
Siden pandemien skjøt fart vinteren 2020 har de 
 tradisjonelle festivalene måttet endre seg og vi ser 
 konturene av et nytt festivaløkosystem. Festivalene 
avvikles i stor grad online, enkelte avvikles som hybrider, 
dvs. at bransjeaktiviteter, marked og dels visninger fore-
går online mens det også er fysiske visninger i festival-
byen. Festivaler og markeder setter også av ressurser til 
å utvikle sosiale rom der deltagerne kan møtes og ikke 
minst for at filmskaperne skal få muligheten til å møte 
sitt publikum. Produsenter og nasjonale filminstitutter 
bruker ressurser til å utvikle strategier og rom som 
kan etterape fysiske lanseringsstrategier og de fysiske 
 møtene med kjøpere og agenter.  

Disse endringene stiller krav til deg som produsent 
eller regissør i fht når det gjelder hvilke rettigheter du 
skal gi fra deg til en festival.  Når festivalen går online er 
det viktig at du er bevisst på 

n om festivalen bruker geoblocking eller krever rettig-
heter for hele verden

n om visningene skjer åpent eller med festivalpass 
eller gjennom billettsalg

n om du kan forhandle med festivalen om vilkårene 
(festivalen kan for eksempel tilby at filmen skal 
vises for inntil 1.000 personer innenfor et tidsrom 
på ti dager for hele verden – du vil kanskje ikke at 
filmen skal vises i hele verden, men kun i landet der 
 festivalen ligger)

n tilbyr festivalen en fee?

Det er viktig å merke seg at det er de tradisjonelle 
 festivalene som har utviklet gode løsninger for visning 
og som respekterer de rettighetene du har.

Oscar®-reglene har også midlertidig endret seg 
pga. pandemien.  For 2020 er reglene endret som 
følger: Online-visning på festival er godkjent dersom 
 festivalen viser filmen på en lukket plattform. For filmer 
som ville kvalifisert seg gjennom kinovisning i Los 
Angeles  aksepteres strømming eller TV-visning under 
visse forutsetninger. Videre aksepteres kinovisning i syv 
sammenhengende dager i New York, San Francisco Bay 
Area, Chicago, Miami og Atlanta som kvalifisering.  Det 
er for tidlig å si om noen av disse reglene vil bli videre-
ført for kvalifisering i 2021.

Det er vanskelig å si sikkert hvordan dette vil ut-
vikle seg. I begynnelsen av 2021 er det imidlertid mye 
som tyder på at de virtuelle festivalene vil bestå og at 
 festivalene etablerer seg som visningsplattformer for 
kortfilm utover de dagene festivalen varer. Hvordan 
dette vil slå ut for allerede etablerte mindre strømme-
tjenester som viser kortfilm er uvisst. Men den heftige 
etableringen av nye plattformer og tjenester  aktualiserer 
spørsmålet om å kreve en visningsavgift for filmen 
(mange festivaler betaler allerede i dag en visningsavgift 
til kortfilmprodusenter).

Shortfilmwire
Dette er kortfilmfestivalen i Clermont-Ferrand sin 
 virtuelle festival for bransje, lansert i januar 2021. 
 Portalen er en komplett virtuell festival, der   
akkreditert bransje har til gang til alle filmene i 

Simone Hoyman deltar på finansieringsforumet Euro Connection ved 
festivalen i Clermont-Ferrand 2020 med filmen Det uendelege teppet 
(produsent Turid Rogne, Aldeles AS).
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konkurranse seksjonene, markedet, pitchene i 
 finansieringsforumet, foredrag og seminarer. Det 
finnes en virtuell lounge med en virtuell vert der en kan 
møte andre  deltag ere, og nasjonale eller flernasjonale 
 delegasjoner kan være vertskap for seminarer, møter og 
get- togethers.  Deltagerne kan også sende beskjeder til 
hverandre.

This is Short
Ny festivalportal som lanseres i april 2021, etablert 
av kortfilmfestivalen i Oberhausen, Vienna Shorts i 
 Østerrike, Go Short i Nederland og Short Waves i Polen. 
Portalen er etablert med tilskudd fra Kreativt Europa, 
og er etablert som en motvekt til det ganske uover-
siktlige og fragmenterte tilbudet på nettet - tanken er at 
publikum skal kunne delta på mange festivaler gjennom 
en enkelt plattform. Innholdet skal være tilgjengelig over 
hele verden mot en avgift. De fire festivalene vil benytte 
portalen til sine online-visninger og presentasjon av 
annet innhold (strømming av kortfilm), andre festivaler  
vil også kunne benytte portalen.

Locarno Shorts Week 
Locarno Film Festival startet opp allerede i 1946 og  
er dermed en av de eldste filmfestivalene. Festivalen  
har alltid holdt kortfilmen høyt og viser kortfilm bl.a. i 
Pardi di Domani-konkurransen. Locarno Shorts Week  
er en visningsserie med kortfilmer som er tilgjengelige 
på festivalens hjemmeside i en kortere periode.  
Locarno Shorts Week arrangeres for tredje gang i 
februar 2021.

Kortfilmfestivalen Encounters i Bristol i England jobber 
med å etablere en portal der de vil tilby prisvinnere og 
andre filmer fra festivalen til et britisk publikum.  

Et utvalg eksisterende strømmetjenester
n Shortoftheweek.com – etablert i 2007 og dermed en  

av de eldste plattformene for kortfilm. Kuratert prog-
ram, ingen abonnementsavgift. Tilgjengelig overalt.

n DAfilms.com - et samarbeid mellom syv 
 euro peiske dokumentarfestivaler (CPH:DOX 
 (Danmark),  Doclisboa (Portugal),  Millennium 
Docs Against Gravity (Polen), DOK Leipzig 
 (Tyskland),  FIDMarseille (Frankrike), Ji.hlava 
(Tsjekkia) og Visions du Réel (Sveits)). Etablert 
i 2008 og viser kun dokumentarfilmer. Kuratert 
 innhold, tilgjengelig gjennom abonnement.

n Viddsee – etablert i Singapore i 2013. Filmer fra hele 
verden, mye fra Sør-Øst-Asia. Tilgjengelig overalt, 
ingen abonnementsavgift.

n ARGO – nylig etablert plattform for strømming av 
kortfilm. Tilgjengelig overalt, ingen abonnements avgift.

n	 Vimeo – du kan legge filmen din ut på Vimeo, enten 
gratis eller for salg / leie.  Vimeo samarbeider 
også med en del festivaler, der selskapet sponser 
 festivalen med en Vimeo Staff Pick Award. Prisen 
 består av en relativt stor pengesum og filmen legges 
ut på Vimeo under Vimeo Staff Picks. 

n	 Andre plattformer – større europeiske strømme-
tjenester viser også kortfilm, f.eks. Filmin i Spania, 
FilmoTV i Frankrike og OutTV. Også MUBI viser 
kortfilmer.
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Salle Cocteau - hovedsalen ved festivalen i Clermont-Ferrand. Salen har 
plass til 1500 personer, og er nesten alltid helt full. Man må gjerne møte 
opp minst en halv time før visning for å få plass.



Short Film Conference
En god ressurs for å holde seg oppdatert om det som 
skjer i kortfilmverdene er Short Film Conference (tidl. 
International Short Film Conference) som ble etablert 
i 1970.  SFC er en ideell organisasjon og har bl.a. som 
formål å fremme distribusjon og visning av kortfilm og å 
jobbe for å øke kortfilmens posisjon og anseelse. 

SFC’s aktiviteter spenner fra å organisere bransje-
arrangementer og en årlig kortfilmkonferanse til å 
 gjennomføre studier og drive lobbyvirksomhet for å 
bedre kortfilmens kår. SFC har også utviklet et etisk 
 regelverk for medlemsfestivalene, som disse  for plikter 
seg til å følge. Det etiske regelverket er opp datert i 2020 
med regler for virtuelle festivaler / online  visninger. 

Høsten 2020 initierte SFC, i samarbeid med 
 kortfilmfestivalene i Clermont-Ferrand (Frankrike) og 
Winterthur (Sveits), en undersøkelse for å se på kjønns-
representasjon på kortfilmfestivalene, både med tanke 
på arrangørsiden og filmene som velges ut og vises. 
SFC har (tidlig 2021) mer enn 100 medlemmer fra 40 
land. Medlemmene er filmfestivaler, markeder, strømme-
tjenester, nasjonale institusjoner, distributører m.m.  

I Norge er Minimalen kortfilmfestival, Kortfilm-
festivalen i Grimstad og NFI medlemmer av SFC. Mer 
informasjon om SFC finner du på nettverkets hjemme-
side eller facebookside. SFC har også en egen lukket 
gruppe på facebook for medlemmer.

Vurdering av festivaler
I internasjonale fora har man i flere år nå diskutert 
falske festivaler eller pseudo-festivaler. Du kan kjenne 

igjen en slik festival ved at den f.eks. har veldig mange 
pris kategorier og påmeldingsfrister som alle koster 
 penger, at den arrangeres online månedlig eller at det er 
 vanskelig å komme i kontakt med festivalen. 

Du kan få god og nyttig informasjon om dette ved å 
ta en titt på disse artiklene (på engelsk):

n Laurels for Greenbacks – Making Money with  
Short Films in a Thriving Festival Scene

n New Festival Types Exploiting Deluge of Films

Begge artiklene er publisert i den engelske versjonen av 
det tyske nettmagasinet shortfilm.de – en god ressurs 
for informasjon om hva som rører seg i den inter-
nasjonale kortfilmverdenen.

Temaet har også blitt belyst i Rushprint og de 
 amerikanske bransjebladene Screen, Variety og 
 Hollywood reporter. I 2020 har Short Film Conference 
arrangert flere web-seminarer om temaet, i samarbeid 
med medlemsfestivaler.

Dersom du er usikker på om festivalen er en 
 kvalitetsfestival eller om det er en ukjent festival bør 
du sjekke festivalen nøye før du melder på. Hør med 
 kollegaer eller kontakt Norsk filminstitutt. Festivalene 
bør være så  transparente som mulig og f.eks. gi informa-
sjon om hvem som sitter i utvelgelseskomiteer, hvordan 
de prioriterer film når de velger ut (dersom dette ikke er 
 beskrevet i reglementet) osv. Festivalens  adresse bør 
være tilgengelig sammen med informasjon om hvordan 
du kan kontakte festivalen (telefon, e-post). Her er en 
sjekkliste med punkter du bør sjekke hvis du er usikker:
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Årskonferanse i Short Film Conference under kortfilmfestivalen i 
 Clermont-Ferrand i 2019.

http://shortfilmconference.com
http://shortfilmconference.com
https://www.facebook.com/sfconference
https://www.shortfilm.de/en/lorbeeren-fuer-kohle-in-einer-bluehenden-festivallandschaft-mit-kurzfilmen-geld-verdienen/
https://www.shortfilm.de/en/lorbeeren-fuer-kohle-in-einer-bluehenden-festivallandschaft-mit-kurzfilmen-geld-verdienen/
https://www.shortfilm.de/en/neue-festivaltypen-als-verwerter-der-filmflut/
https://www.shortfilm.de/en/


n Hva slags informasjon finnes på festivalens nettside? 
Har den en fysisk adresse eller bare en postboks-
adresse eller ingen adresse i det hele tatt?

n Finnes det informasjon om hvem som står bak 
 festivalen? 

n Arrangeres festivalen i mange land, av et firma som 
ikke har tilhold i noen av landene festivalen foregår i?

n Har festivalen mange påmeldingsfrister (flere enn 
tre) og mange kategorier (flere enn syv-åtte) som 
alle koster penger å melde på til?

n Arrangeres festivalen månedlig?
n Er festivalens reglement publisert på nettsiden?
n Finnes det informasjon om hvordan de velger ut film, 

og evt. informasjon om utvelgelseskomité? 
n Finnes det informasjon om visningsfasiliteter? 
n Hvordan kan du komme i kontakt med festivalen? 

Finnes det e-post-adresser og telefonnummer eller 
er eneste mulighet for å komme i kontakt med den 
via et webskjema?

n Finner du informasjon om festivalen i anerkjente 
bransjeblader?

Påmelding til festivaler
På nettsidene til festivalene finner du reglementet til 
 festivalen, påmeldingsfrister og påmeldings skjema. 
Mange festivaler har et påmeldingsgebyr. Sett deg 
godt inn i festivalens reglement, og ta ikke for gitt 
at  reglementet er det samme gjennom flere år – 
 reglementene endres ofte.  

Påmeldingsfristen for festivaler ligger gjerne 12 – 
 15  uker før festivalen finner sted, noen festivaler har 

 påmeldingsfrist enda tidligere. Mange festivaler  opererer 
med tre påmeldingsfrister – tidligfrist, ordinær frist 
og siste frist. Påmeldingsgebyret øker ved hver frist, 
så det lønner seg å være tidlig ute. Noen festivaler 
 opererer også med en frist for påmeldingsskjema og 
en for påsynsmateriale – les reglementet nøye og send 
 påsynsmateriale i god tid. Det er ingen vits i å sende 
filmen inn etter at fristen har gått ut.

De aller fleste kortfilmfestivalene har en lengde-
begrensning på 30 minutter. Noen har 40 minutter 
som øvre grense, en håndfull har 60 minutter som øvre 
 grense. De siste årene har vi sett en tendens til at festi-
valene helst viser kortere filmer. Noen festivaler har også 
grense på 15 minutt (eksempelvis Cannes- festivalen).

Disse grensene er absolutte, og nå som det er 
vanlig med elektroniske påmeldingsskjemaer kan man 
rett og slett ikke legge inn en høyere verdi enn den 
 maksimumslengden festivalen har i reglementet sitt.

Du kan også melde filmen på til festivaler gjennom 
plattformer som Shortfilmdepot og FilmFreeway. Det 
finnes flere, men disse er de to største.  

Vær oppmerksom på at FilmFreeway ikke har en 
godkjenning av festivalene som melder seg inn. Det 
at festivalene ikke er forhåndsgodkjente kan bety at 
ikke alle festivalene er det de gir seg ut for å være – 
men  disse er i fåtall. Det er mange gode og anerkjente 
 festivaler som benytter påmelding via FilmFreeway. 

Shortfilmdepot er den eldste påmeldings-
plattformen og den eies og drives av kortfilmfestivalen 
i  Clermont-Ferrand.  Alle festivaler som ligger på denne 
plattformen, er forhåndsgodkjente.
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Det nordiske teamet er ferdige med å rigge Scandinavian Films stand på 
kortfilmmarkedet i Clermont-Ferrand i 2020.



Praktisk info - påsynsmateriale
Så og si alle festivaler velger nå ut filmene basert på at 
de ser filmene online via en lenke. Det kan være en god 
idé å vannmerke filen (dvs. legge på logoen til selskapet 
i bildet), eller legge på ei stripe som fortløpende går 
over toppen av bildet der det står «for preview only».  
Bruk ikke tidskode i bildet som vannmerke, det gjør 
faktisk filmen mer attraktiv for piratkopiering. 

Du kan laste opp påsynsfilen til en  Vimeokonto, eller 
du kan legge den opp i dropbox osv. Husk å passord-
beskytte filen og at påsynsfilen har engelske under-
tekster – de kan enten være fast innbrent i filen eller 
ligge som tilvalg i Vimeo. Oversettelse og teksting kan du  
få gjort hos tekstebyråene eller du kan selv  bruke et prog - 
ram der replikker og dialoger skrives inn i en tids  kode.  
Byråene som driver med teksting, kan gi deg all  infor ma- 
sjon om dette. Filformatet for digitale under tekster er 
gjerne PAC, SRT eller VRT. Ta vare på   tekstfilene.

Det er ikke nødvendig å laste opp fil til  FilmFreeway, 
det holder at du lenker til påsynsfilen og legger inn 
passordet i skjemaet. Har du flere filmer liggende på 
Vimeo er det lurt å bruke forskjellig passord på de 
forskjellige filene. I Shortfilmdepot må du laste opp en 
påsynsfil. Filen slettes fra plattformen etter et år.

DVD benyttes ikke lenger som påsynsmateriale, 
men dersom en festival mot formodning skulle be om en 
DVD for påsyn, er det viktig at du har en DVD der noen 
nøkkelopplysninger må komme klart fram:

n Tittel på filmen (både originaltittel og engelsk tittel)
n Lengde på filmen

n Navn på regissør
n Kontaktinformasjon (minimum e-postadresse og 

telefonnummer)
n Påskrift ”FOR PREVIEW ONLY”

Lag DVD med faste engelske tekster, uten meny og  
mulighet for å velge språk eller annet. De fleste  festival - 
programmerere vil ha det så enkelt og tidssparende 
som mulig og vil slippe å bruke tid på å bla i menyer.

Dersom filmen blir tatt ut til en festival, må visnings-
kopien du sender også ha engelske undertekster. 

Selv om festivalen foregår i et land der engelsk ikke 
er hovedspråk, er det i 99 % av tilfellene ikke nød vendig 
å lage en visningskopi med undertekster på  språket 
til landet. De aller fleste filmfestivalene lager selv 
 elektroniske undertekster på eget språk, det er derfor 
de ber om å få tekstfilene eller i det minste en engelsk 
dialogliste med tidskode.

Visningskopier og annet materiale
Festivalene viser film på DCP eller annen type fil, de 
aller fleste ber om få filen overført via nettet eller lastet 
opp på en server. Noen vil også ha en fysisk DCP til-
sendt. Noen få festivaler kan fortsatt vise film på 35mm. 

En DCP – Digital Cinema Package – er en samling av 
digitale filer (bilde, lyd og undertekster) for digital vising 
av film. Alle norske kinoer følger den internasjonale 
DCI standarden for DCP, det samme gjør  utenlandske 
 kinoer. Dette er en standard som er utviklet av de 
store studioene i Hollywood, for å sikre enhetlig og høy 
 kvalitet på digitale filmvisninger.
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Kristin Ulseth mottar pris for beste animasjonsfilm for Odd er et egg  
ved Tribeca Film Festival i 2017.



Det finnes en rekke programmer tilgjengelig slik at 
du kan lage din egen DCP. Det er imidlertid viktig at du, 
før du investerer i slik programvare, forsikrer deg om at 
DCP’en du kan lage følger DCI-standarden. Du kan lese 
mer om DCI standarden her.    

Det er også utviklet en standard for hvordan du skal 
navngi en DCP, se Digital Cinema Naming Convention 
for mer informasjon om dette.

Dersom du lager din egen DCP for å sende en fysisk 
kopi til en festival, må du lagre den på en harddisk som 
både har en strømkabel og en USB. Små harddisker som  
får strøm kun via USB bør ikke benyttes idet noen model ler  
krever mer strøm enn det USB-portene på en kinoserver 
kan levere, og det gjør det vanskelig å laste inn DCP’en. 
Enkelte festivaler tar ikke imot slike små harddisker og de  
tar heller ikke imot DCP på minne pinne. Vær oppmerk som  
på at du ikke kan levere DCP på en MAC-formatert disk 
til bruk på kino. Diskene skal være LINUX-formaterte eller 
NTFS-formaterte. Husk også at DCP-filene kan ikke være 
zippet, de må ligge ferdig utpakket på disken.

Dersom du lager en fysisk kopi er det viktig at 
kopien merkes godt med filmens tittel, lengde, språk for 
undertekster, framerate og screen ratio. 

Dersom filmen din skal delta på en stor, anerkjent 
festival, er det sikreste å bruke et etablert etterarbeids- 
hus som har erfaring og kunnskap om mastring av DCP’er.

Dersom du skal levere filmen på fil via en FTP-server, 
vær klar over at mange mindre festivaler tror at de kan 
ta imot større filer enn det de faktisk kan. Det kan hende 
de har for liten serverkapasitet, men det kan også være 
at datalinjene er for trege.

En del festivaler, særlig i Nord-Amerika, har begynt å 
bruke en aggregator for leveranser av visnings materiale. 
En aggregator er et selskap som leverer tjenester innen 
lagring og distribusjon av filmfiler, for eksempel til kinoer, 
til TV og til strømmetjenester.

Beregn god tid når det gjelder levering av materiale, 
festivalene trenger tid på å teste ut filene.

I tillegg til DCP vil du også ha bruk for en prores fil 
og en fil i h264 codec med en hastighet på minimum 10 
Mbps. Du vi ha behov for både utekstede filer og filer 
tekstet til engelsk.

Vi anbefaler ikke at du har DCP eller filer med inn-
brente tekster, det beste er om teksten er tilgjengelig i 
en fil. Du kan lagre mange tekstfiler i en DCP og den kan 
dermed brukes i mange land med ulike språk.

Vær oppmerksom på at en del festivaler nå spør  
om det finnes materiale for synstolking (audio  
description).

Du bør ha minimum tre til fem bilder fra filmen til-
gjengelig, bildene bør være i både liggende og stående 
format. Portrettbilder av regissør bør være stående 
format. Bildene bør være minimum 300 dpi. Har du 
mulighet til å lage plakat er det fint. Bilder og plakater 
bør være tilgjengelige digitalt, det er ikke nødvendig å 
fremstille fysiske kopier. 

Tenk gjennom om du skal lage SoMe-kontoer for 
 filmen. Det krever litt arbeid å holde slike kontoer 
 vedlike. Mange festivaler spør om filmens bruker konto 
(social media handles) til Facebook, Instagram og 
Twitter. Har du SoMe-kontoer for filmen så lag gjerne 
bannere/bilder som du kan benytte på disse.
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Presentasjon av filmskaperne i Zoo Palast – Anita Killi deltar i   
Generation konkurranse med Sinna mann under filmfestivalen i  
Berlin i 2010.

https://www.dcimovies.com
https://www.isdcf.com/site/dcnc/


Dersom filmen blir tatt ut til en stor festival (Berlin, 
Cannes, Venezia, Sundance) kan det være nødvendig 
å lage mer materiale (EPK - Electronic Press Kit) – 
presse bok, trailer eller teaser, postkort, merchandise 
osv. 

Filmfestivaler
Her finner du liste over anerkjente kortfilmfestivaler som 
NFI prioriterer ved tilskudd til lansering i utlandet.

European Film Award-kvalifiserende festivaler 
24 europeiske filmfestivaler nominerer kortfilm til den 
europeiske kortfilmprisen. Den europeiske kortfilm-
prisen deles ut i desember sammen med de andre 
europeiske filmprisene. Den europeiske kortfilmprisen 
kvalifiserer filmen for Oscar®-påmelding. Mer info finn 
du på European Film Academys hjemmesider.

En del av disse festivalene overlapper for øvrig med 
de Oscar®-kvalifiserende festivalene.

Oscar®-kvalifiserende festivaler 
AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and  Sciences) 
lager hvert år en Short Films Awards Festival List. 
Listen viser hvilke festivaler og priser som gjør filmen 
kvalifisert til å melde på til Oscar for beste kortfilm. Vær 
oppmerksom på at listen gjelder mellom to Oscar®- 
utdelinger, og at den kan endres uten forvarsel. Vær 
også oppmerksom på at enkelte av festivalene er rene 
animasjonsfilmfestivaler eller rene barnefilmfestivaler. 

Det finnes også en egen liste for dokumentarfilm-
festivaler (vær oppmerksom på at det er to lister for 

dokumentarfilm – en for filmer under 40 minutter og en 
for lange dokumentarfilmer).  

Se ellers akademiets hjemmesider for utfyllende 
regler og oppdaterte lister. I Norge er Gullstolen for 
beste norske kortfilm ved kortfilmfestivalen i Grimstad 
Oscar®-kvalifiserende.

Animasjonsfilm 
Festivalen i Annecy i Frankrike regnes som en av de 
aller viktigste for animasjonsfilm. Festivalen har en 
rekke konkurranseseksjoner, og også et marked og et 
 finansieringsforum.

Nordiske animasjonsprodusenter og studioer har 
samlet seg i nettverket Nordic Animation. Nettverket 
organiserer en felles stand i Annecy, og publiserer 
bl.a. en liste over alle festivaler i Norden som viser 
 animasjonsfilm.

Zippy Frames er en viktig ressurs for europeisk 
animasjonsfilm. Her finner du en stor festivaloversikt, 
intervjuer med europeiske animatører og informasjon 
om alt som rører seg i europeisk animasjon.  

Den internasjonale animasjonsorganisasjonen 
ASIFA (Association International du Film  d’Animation) 
ble  etablert i 1960 i Annecy. På organisasjonens 
 hjemmeside finner du oversikt over nasjonale avdelinger 
av ASIFA, oversikt over animasjonsfestivaler og mye mer.

Amerikanske Animation World Network er også 
god ressurs for alt som rører seg innen animasjon, fra 
festivaler og prisutdelinger til bransjenyheter og ledige 
jobber, det samme er Cartoon Brew og Animation 
 Magazin.
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Den danske dikteren fikk Oscar for beste animasjonskortfilm i 2007.  
Her er Lise Fearnley og Torill Kove med beviset.

https://www.nfi.no/sok-tilskudd/tilleggstekster-tilskuddsordningene/festivallister
https://www.europeanfilmacademy.org
https://nordicanimation.com
https://nordicanimation.com
https://www.zippyframes.com
http://www.asifa.net
http://www.asifa.net
https://www.awn.com
https://www.cartoonbrew.com
https://www.animationmagazine.net
https://www.animationmagazine.net


Barnefilm
Svært mange kortfilmfestivaler kan velge ut barnefilmer 
til konkurranseprogrammet sitt. Men det finnes en lang 
rekke festivaler som enten er spesialiserte på barne-
film, eller som har en egen barnefilmseksjon innenfor 
rammen av festivalen. Du kan også finne informasjon 
om barnefilmfestivaler på hjemmesiden til CIFEJ – det 
 internasjonale senteret for barn- og ungdomsfilm 
eller på hjemmesiden til ECFA – den europeiske 
 organisasjonen for barnefilm. NFI er medlem i ECFA, 
det er også Filmklubbforbundet og flere festivaler og 
distributører.

Dokumentarfilm
Svært mange kortfilmfestivaler velger også ut 
dokumentar filmer til konkurranseprogrammet sitt, 
så lenge filmen har en lengde som er innenfor den 
 maksimumsgrensen festivalen har satt. Men det finnes 
selvsagt en lang rekke rene dokumentarfilmfestivaler, 
og de aller fleste av disse opererer med to eller tre 
 konkurranseseksjoner – konkurranse for filmer  under 
eller over 60 minutter eller konkurranse for filmer 
under 30 minutter, filmer under 60 minutter og over 60 
 minutter.

Spesialiserte festivaler
I tillegg til festivalene som kvalifiserer til European  
Film Award og Oscar® finnes det mange andre 
 festivaler som kan bety mye for en films videre  
 karriere, salg og ikke minst for regissøren med tanke  
på nettverks bygging og bransjekompetanse.  

Enkelte filmer har også et spesielt tema som gjør 
den attraktiv for andre  festivaler enn de rene kortfilm-
festivalene og  spillefilmfestivalene som har kortfilm-
konkurranser.

Fantasy / Horror / Thriller / Sci-Fi festivaler
De europeiske filmfestivalene for denne genren  
film samarbeider i sammenslutningen European 
 Fantastic Film Festivals Federation, ca. 20 festivaler  
er  medlemmer i organisasjonen. Sammenslutningen  
har også assosierte medlemmer i Asia og  
 Nord-Amerika.  Medlemsfestivalene nominerer  
spillefilm og kortfilm til Méliès d´Or – en pris for  
hhv. beste  europeiske kortfilm og beste europeiske 
spillefilm i denne genren.

Du kan lese mer om nettverket og Méliès-prisene 
her.

LGBTQI festivaler
Det er et stort nettverk av LGBTQI festivaler over heile 
verda. Dei siste årene har det væt en stor vekst i tallet 
på festivaler, spesielt i Øst-Europa og Latin-Amerika. 
Festivalene i San Francisco og Los Angeles regnes 
som de største. Festivalene i enkelte land jobber under 
svært vanskelige kår – det gjelder spesielt festivaler 
i Øst- Europa, Russland og noen i Asia. Det finnes en 
god oversikt over LGBTQI-festivaler her - listen er ikke 
oppdatert siden 2019 men du finner mange festivaler og 
kan gå videre til festivalenes hjemmesider.

Filmfestivalen i Berlin er også svært interessant  
for LGBTQI filmer idet festivalen har en egen pris –  
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Torfinn Iversens Sparkekoret kvalifiserte til Oscar-påmelding ved 
 barnefilmfestivalen i Chicago i november 2020, og ble shortlistet til 
Oscar for beste kortfilm i februar 2021.

http://www.cifej.com
https://www.ecfaweb.org
https://melies.org
http://www.queerfilmfestivals.org/


The  Teddy Award – som blir gitt til beste kortfilm, beste 
spillefilm og beste dokumentarfilm ved festivalen. Flere 
norske filmer som har deltatt i Berlin har vunnet denne 
prisen.

Iris Prize Festival ble etablert i 2007, dette er en 
internasjonal kortfilmfestival åpen for kortfilm av, for, 
om og av interesse for et LGBTQ-publikum.  Festivalen 
 finner sted i Cardiff og avsluttes med utdeling av Iris 
 Prize som er en pakkepris som setter mottakeren i 
stand til å lage en ny film (pengedelen av prisen er 
25.000 engelske pund). Les mer om IRIS-prisen på 
hjemmesiden.  Iris Prize samarbeid med en rekke andre 
LGBTQ-festivaler, bl.a. Oslo/Fusion International Film 
Festival.

Andre spesialiserte festivaler 
Kvinnefilmfestivaler (for filmer regisserte av kvinner), 
en av de mest kjente og en av de eldste, er kanskje 
Festival International Film des Femmes Creteil et du 
Valle de Marne rett utenfor Paris. Det er også  store 
kvinnefilmfestivaler i USA, Seoul i Sør-Korea og i 
Taiwan – ja i de fleste land i verden. Du finner en god 
oversikt over kvinnefilmfestivaler på hjemmesiden til 
den  amerikanske distributøren Women Make Movies. 
Plattformen  hollywomen.com har også en god oversikt 
over  festivaler.

Menneskerettsfestivaler, den største av disse er 
One World i Praha i mars. Det er også en rekke andre 
 menneskerettsfestivaler, mange av disse er medlemmer 
av Human Rights Film Network, se hjemmesiden for 
mer informasjon.

Fjellfilmfestivaler (Mountain and adventure). Det er 
et relativt stort nettverk av slike festivaler i Europa og 
i USA, de mest kjente festivalene er Banff (Canada), 
Autrans (Frankrike), Trento (italia), Zakopane (Polen). 
Mange av festivalene er medlemmer av International 
 Alliance for Mountain Films – se her for mer  informasjon.

IAFM har også utviklet et felles påmeldingsskjema til 
festivalene som er medlem i organisasjonen.
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Lars Daniel Krutzkoff Jakobsen og Jan Dalchow mottar Teddy Award  
for Fremragende timer ved filmfestivalen i Berlin i 2003.

https://irisprize.org
https://www.oslofusion.no
https://www.oslofusion.no
https://www.wmm.com/resources/film-festivals/
http://hollywomen.com/festivals/
https://www.humanrightsfilmnetwork.org
https://www.mountainfilmalliance.org



