
Filmspirer med vokseværk
Den yngste del af vækstlaget i dansk film vokser og gror i alle 
retninger. Et projekt for unge filmskabere har succes med at hjælpe 
filmspirer i hele Danmark, og åbner nu for tilmelding af film til 
Danmarks største festival for filmskabere under 21. 

Film af unge. TheNextFilm er en platform 
for film af unge. Projektet giver en hånd til både de vildeste unge filmtalenter og til skolebørn og andre 
unge som vil prøve at lave film for første gang. Kernen i projektet er en landsdækkende filmfestival, men 
har mange andre tilbud – blandt andet en omrejsende opstartshjælp til skoler, som gerne vil starte deres 
egen lokale filmfestival og lære deres elever at fortælle historier med levende billeder. 

Film af unge i mange år fremover

TheNextFilm startede i 2015 og har siden 
stået bag undervisning af hundredevis af 
skoleelever rundt i hele Danmark, opstart af 
Danmarks første internationale filmfestival 
for unge filmskabere og opstart af flere små 
lokale filmfestivaler for unge. Projektets 
første treårige periode var støttet af 
Nordea-fonden og Det Obelske Familiefond 
samt af Det Danske Filminstitut, og har 
netop indgået en ny stor samarbejdsaftale 
med de to fonde som med deres støtte 
sikrer, at der også i de kommende år vil 
blive skabt flere og bedre film af både 
bredden og af talenterne. Det handler ikke 
om, at alle unge skal være den nye Lars 
von Trier eller Susanne Bier, men om at 
levende billeder er den måske vigtigste 
kommunikationsmetode, og at det er en 

faglighed, som alle bør have kendskab 
til. Derudover er det også en enestående 
kunstform, og når mange unge lærer at 
lave film, kan det også tænde de særlige 
talenter, som fremover skal indgå i den 
stolte danske filmhistorie. 

Forankring af lokal filmproduktion

TheNextFilm vil i den nye projektperiode 
blandt andet arbejde aktivt med at op-
dyrke flere lokale filmfestivaler for skol-
er. Erfaringerne fra allerede eksisterende 
skolefilmfestivaler viser, at når først de er 
etableret, glæder både lærere og elever 
sig til at deltage i festivalen, og det fast-
holder en interesse i at dygtiggøre sig for 
lærere og elever, og forankrer interessen 
fra lokalområdet.

Unge filmskabere fra Danmark og udlandet mødes på 
TheNextFilmFestival International. 



Anerkendelse fra filmbranchen

TheNextFilmFestival arbejder aktivt for at 
forankre en filmproducerende kultur i hele 
landet. Derfor starter festivalen med re-
gionale filmfestivaler. Her mødes de lokale 
unge filmskabere og får besøg af profes-
sionelle filmfolk som f.eks. den Oscarvin-
dende instruktør Martin Strange-Hansen. 
De bedste film fra regionerne går videre til 
finalen i samarbejde med Odense Interna-
tionale Filmfestival. Her samles unge film-
folk fra alle egne af Danmark og fra hele 
verden til flere dages festival som afsluttes 
med det store awardshow. Her har den 
danske filmbranche doneret præmier til 
de mange vindere i flere kategorier og 
aldersklasser. Alle præmierne er en eller 
anden form for hjælp til nye produktioner. 
Den største præmie er Filmtalent-prisen, 
som er en meget eftertragtet produktion 
på en af landets filmværksteder, og den 
inkluderer både topprofessionelt udstyr, 
konsulenthjælp og 20.000 kr. i produk-
tionsbudget. Tidligere vindere har brugt 
præmien til at producere nye fantastiske 
film, som sidenhen har vundet store priser 
både i Danmark og i udlandet. 

Se mere på www.thenextfilm.dk

TheNextFilms samarbejdspartnere

• Nordea-fonden støttede projektets første treårige 

periode, og giver fra og med 2018 støtte i fem år med 

kr. 550.000 om året. I alt 2.750.000 kr.

• Det Obelske Familiefond støttede også projektets 

første treårige periode, og giver fra og med 2018 

støtte i foreløbigt tre år med kr. 550.000 om året. I 

alt 1.650.000 kr.

• DFI støttede projektets første treårige periode. De 

er i skrivende stund ved at behandle ansøgningen 

vedrørende den nye periode. 

• De regionale filmfestivaler sker i samarbejde med Hvidovre Kommune, Næstved Ungdomsskole, Faaborg-

Midtfyn Kommune, Aarhus Filmværksted, Filmkraft Aalborg. 

• Finalen sker i samarbejde med Odense Internationale Filmfestival. 

• Der er en lang række præmiesponsorer. Heriblandt Fonden Filmtalent (et samarbejde mellem de fire danske 

filmværksteder), Filmskolen Station Next, Zentropa, Regner Grasten Film, De Danske Filminstruktører, Danske 

Dramatikere, Relativity School i Hollywood samt Nordisk Films Biografer. 

Tone Ottilie er en tidligere vinder, som brugte sin præmie til at 
producere den nye kortfilm ”Lulus første gang”, som siden har 
vundet mange præmier i Danmark og i udlandet. 

TheNextFilmFestival byder velkommen til unge filmskabere fra 
hele landet og i forskellige aldersklasser. 


