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Nolltrefem, Halmstad 

PLAY filmworkshopdag 
lördag 17 september 11.00 – 20.30 

Vill du lära dig skriva manus, skapa med VR eller vara reporter för en dag?  
På PLAY filmdagar hittar du roliga aktiviteter att prova på. 

Skapa med VR 
Är du nyfiken, älskar att pyssla med lera och undersöka ny teknik 
för att göra animerad film? Då är detta verkligen något för dig! 
Aktiviteten börjar med att du tillsammans med andra får skriva 
ett manus till en animerad kortfilm. Scenografin och karaktärerna 
byggs av lera samt genom att skulptera i Virtual reality. Genom 
Virtual reality ger du sedan liv åt dina karaktärer och inspelningen 
kan börja.  

4–6 pers/workshop. Ålder: Från 13 år.  
Föranmälan till ung@halmstad.se senast 14 september. 
Ange namn, ålder och vilken tid du vill delta. 

12.00–15.00 
eller 
15.15–17.45 

Effektsmink 
Vill du sminka dig till en Hollywoodpingla? Eller varför inte lära 
dig att sminka allt från köttsår, blåmärken och skotthål som 
på film! Få en spännande eftermiddag med make-up artisterna 
Josefine och Alexandra. Ha med dig oömma kläder då sminket 
kan kladda!   

Från 14 år eller med förälder. Begränsat antal platser. 
I samarbete med Drottning Blankas Gymnasieskola. 

11.00–15.00 
16.00–17.30 
DROP IN 

Green screen 
Dyk in i roliga världar tillsammans med Ung i Halmstad. Vi testar 
på att fotografera och filma framför green screen på olika roliga 
sätt under dagen. 

I samarbete med Ung i Halmstad. 

11.00–15.00 
16.00–17.30 
DROP IN 

Skapa din egen filmaffisch 
Hur skulle affischen för din film se ut? Strålande av glitter? Full 
av djur eller läskiga monster? Låt fantasin flöda i PLAY:s målar-
hörna. Här finns glitter, pennor, färger och annat kul för att din 
affisch ska bli precis som du vill. 

I samarbete med Ung i Halmstad.

11.00–15.00 
16.00–17.30 
DROP IN 

mailto:ung@halmstad.se


Animation med lera och papp 
Vill du skapa filmmagi som det blir när man gör animation? Vi 
skapar figurer och miljöer med både lera och papper. Du får lära 
dig att animera med Ipad och dator. Vi prövar oss fram på ett 
lekfullt och undersökande sätt och utgår från egna idéer i en typ 
av animationsmaraton. 

Musik för film  
I denna workshop lär du dig att skapa musik i en film. Antingen 
till din animation som du precis skapat eller testa på en befintlig 
film. Vi provar att lägga på olika slags musik i filmen för att se 
vad som händer med stämningen.  

I samarbete med Laholms Kulturskola. 

12.00–15.00 
16.00–17.30 
DROP IN 

Stage-fighting 
Hur slåss man övertygande på scen och film? Kom och testa  
stage-fighting och lär dig hur du skapar en slagsmålskoreografi 
på ett säkert och snyggt sätt! Workshopen leds av teaterpedago-
gen och skådespelaren Linnéa Ytterlid. 

Ålder: 14–19 år. Max 12 pers/workshop, kom vid programstart. 

12.30–13.30 
eller 
14.00–15.00 

Skriva manus 
Vill du lära dig mer om hur ett manus blir till och vilka verktyg 
som behövs för att skapa en bra historia? Dramapedagogen 
Frida Kvennefelt håller i en manusworkshop där du får chans att 
testa olika skrivövningar. 

Ålder: Från 14 år. Max 10 pers/workshop, kom vid programstart. 
I samarbete med Biblioteken i Halmstad. 

12.30–15.00 

Bilda ett nyhetsteam för en dag 
”Ett UFO har landat på stora torg i Halmstad! Du och ditt nystar
tade nyhetsteam är först på plats. Med kameran som verktyg ska 
du skicka in ett grymt reportage till din mycket stressade nyhets-
chef.” Lär dig hur man kan göra ett reportage och testa på att ingå 
i ett nyhetsteam. En spännande dag där du får en inblick hur ett 
nyhetsteam fungerar och vilka roller som behövs. 

-

Begränsat antal platser, kom vid programstart. 
I samarbete med UngFBG.

12.30–15.00 
16.00–17.00 



Work in progress 
Hur skapas en Science-Fiction film i Halland? Films kaparen Albin 
Glasell berättar om hur halländska filmföreningen Sägen Film 
under två dagar med ett team på endast fem personer lyckas 
skapa en Alien-hyllning i kortfilmsformat. Samtalet startar med en 
exklusiv workprint från filmen, titulerad ”Star Beast”. 

17.45–18.00 

Filmvisning och samtal Jalla Jalla 
Filmklubben Rosenfred från Kulturskolan i Varberg bjuder på den 
roliga och inspirerande svenska filmen ’Jalla Jalla’ av Josef Fares. 
”På Filmklubben Rosenfred får alla mellan 11 och 18 år delta gratis 
och vi hoppas kunna sprida denna klubb till fler städer!” säger 
filmpedagogen Albin Glasell som leder samtalet efter filmen. 
Från 11 år. 
I samarbete med Varbergs Kulturskola.

18.00–20.20 

SMYGSTARTAR PÅ 
NOLLTREFEM! 

KORTFILMSTÄVLING 
2022 

Vinnarna i Lättvikt 2020. 

Lördag 17 september 15.00–16.00 
Lättvikt – filmvisning och prisutdelning 
Vi smygstartar PLAY kortfilms tävling med att visa årets bidrag 
i Lättviktsklassen. Ladda upp med popcorn, slå dig ner framför 
stora vita duken och njut. Filmskaparna i Lättvikt är upp till 15 år 
och prisutdelning sker direkt efter filmvisningen. 



Figarosalen, Halmstads teater 

PLAY kortfilmstävling  
söndag 18 september 10.00–20.00 

Går det att tävla i film? Både ja och nej. Varje person i publiken har sin egen upplevelse. 
PLAY filmfestival låter en jury tycka till. Vill du också vara med och tycka? Kom och rösta 
på publikens pris! 

På söndagen fortsätter PLAY kortfilmstävling med visningar av kort films-
bidrag från halländska filmare. Filmerna tävlar i någon av dessa klasser: 

• Mellanvikt 16–19 år
• Tungvikt 20–26 år
• 27+ för filmare och regissörer 27 år och uppåt

PLAY kortfilmstävling är regional uttagning till nationella filmtävlingen  
Novemberfestivalen, som anses vara ”SM i kortfilm” för ungdomar mellan 
16 och 26 år. Alla filmbidrag tävlar dessutom om PLAY kortfilmstävlings 
egna priser, bland annat bästa foto, bästa manus, bästa skådespelare m.fl. 

Vinnare i Mellanvikt 2021. 

Eftermingel på Nolltrefem 
Avsluta dagen tillsammans med oss på kulturhuset Nolltrefem rakt över gatan. 
PLAY arrangörerna bjuder på eftermingel med mat och roliga aktiviteter!  

 

PLAY-juryn 2022 
SaraKlara Hellström är regissör och manusförfat
tare. Hon har studerat film på Fridhems Folkhög-
skola, Biskops Arnö och Alma Manusutbildning. 
Hennes kortfilm Bromance vann startsladden på 
Göteborgs Filmfestival i år och just nu utvecklar 
hon manuset till sin långfilmsdebut. 

-

Antonio Ikovic uppvuxen i Halmstad, är regissör, 
film fotograf och colorist verksam i Göteborg 
och Stockholm. Han har studerat film på Sture-
gymnasiet i Halmstad och på Katrinebergs 
folkhögskolas filmlinje.  

Andrej Green jobbar som filmutvecklare i 
Kungsbacka kommun. Han har studerat på 
Filmakademin, Folkuniversitetet Göteborg, 
Regi, film och manus vid UCLA och är utbildad 
socionom. 

Konferencier 
Ronja Möller är estradpoet och flerfaldig halländsk 
mästare i poetry slam. Med magisk scennärvaro, 
både inom poesi och teater, ett brinnande intresse 
för samhällsfrågor och uttryck som berör är Ronja 
den perfekta konferencieren att guida oss genom 
PLAY-dagarna. 

KORTFILMSTÄVLING 
2022 

Var med och tävla om den 
åtråvärda manusstatyetten!



Välkommen till PLAY filmdagar 2022 
Som vi har längtat, två fullspäckade dagar med film och workshoppar, med fri entré! 

Under två dagar kommer du kunna se en massa film från bl.a. halländska filmare. Det blir  
spänning, dans, äventyr, komedi och fascinerande karaktärer. De flesta filmerna ser vi på bioduken  

i Figarosalen på Halmstads Teater, men i år har vi också sett till att vi kan smygstarta kortfilmstävlingen 
PLAY inne på Nolltrefem mitt emot teatern. PLAY är också den regionala uttagningen till  

nationella filmtävlingen Novemberfestivalen, i kategorierna mellan- och tungvikt. 

PLAY filmdagar är mer än bara film. I ett fullmatat filmaktivitetsprogram kan du helt utan  
kostnad prova på stage-fighting, animation, skriva manus och massa annat. Du får också träffa 

alla filmregissörerna som medverkar i PLAY kortfilmstävling och ta del av fina samtal. 

Vi ses! 
Annika Westerhult, festivalansvarig. 

OBS! Du kan skicka in ditt bidrag ända fram t.o.m. den 24 augusti. 

Programmet uppdateras med mer information i början av september  
och här hittar du även anmälningslänken till tävlingen: 

https://www.regionhalland.se/kulturarrangemang/playfilmdagar2022/ 

Kontaktpersoner: 
Annika Westerhult, projektledare Region Halland 

annika.westerhult@regionhalland.se 

Linnea Thunberg, projektledare Nolltrefem 
linnea.thunberg@halmstad.se 

Arrangörsgrupp: 
Agnes Runnerström, Alice Bengtsson, Adrian Karlsson, Nora Levin 

Casper Bengtsson, Sofia Lind, Alex Pettersson, Hilma Hallberg, Oscar Fritzon.

https://www.regionhalland.se/kulturarrangemang/playfilmdagar2022/
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