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Pressemeddelelse 5. august 2019
 

 

  

Invitation: Katalogrelease og lancering af årets
festivalprogram for OFF19

 

 

  

Fra torsdag den 8. august findes OFF - Odense International Film Festival anno 2019 ikke
længere kun på tegnebrættet, men i fysisk form. Vær med til fejring, når årets festivalkatalog

ankommer frisk fra trykken.
 

 

  

Hvor meget fylder en hel kortfilmfestival? En del - og det er bare i den indledende fase og senere i et
digitalt univers. Men vil man virkelig mærke, på ægte analog vis, hvad en festival er gjort af, er det

årets katalog, man skal have fingrene i: 120 sprøde sider sprængfulde af film i det korte format.
Foruden open air-visninger, samtaler, paneldebatter, quiz og koncerter. Velkommen til lancering af

festivalprogrammet for OFF19!
 

 

  

 

 

  

Se festivalen i øjnene og mød årets profil
 

Katalogrelease er ikke alene nysgerrige, nye venner og velbevandrede festivalgængeres chance for
at stikke et personligt katalogeksemplar under armen, men også en unik lejlighed til at se den
odenseanske kortfilmfestival i øjnene, bogstaveligt talt. Både festivalens erfarne leder, Birgitte

Weinberger, og årets kunstneriske profil, skuespiller og instruktør Marijana Jankovic, er nemlig med til
fest. Sammen vil de præsentere den nye, glittede tryksag og folde festivalprogrammet ud i fuld

størrelse.
 

 

   

https://filmfestival.dk/
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Foto: Malene Nelting
 

  

Fra vores til verdens festival
 

For festivalleder Birgitte Weinberger markerer katalogpublikationen en ganske særlig milepæl i
festivalplanlægningen:

 
"Kataloget, og lanceringen af dette, er en fysisk manifestation af en meget kraftfuld og smuk

bevægelse: Bevægelsen, hvor festivalen går fra at være vores til at være hele verdens. Fra mange
måneder og års planlægning, tanker og tegninger til at findes, leve og trives i hænderne på alle dem,

den er skabt til glæde for - publikum."
 

Det er også netop publikum, hun ser allermest frem til at hilse på ved torsdagens katalogfest.
Lanceringen giver festivalorganisationen mulighed for at se og mærke venner og gæsters reaktioner

på årets program:
 

"Vi er jo altid enormt nysgerrige på, hvordan publikum tager imod festivalprogrammet, og kataloget.
Hvilke sider nærlæser de, hvad bladrer de hurtigere forbi, hvad fanger deres opmærksomhed mest?"

 
Katalogfest og lancering af årets festivalprogram finder sted hos Nelle's i Pantheonsgade, lige overfor
Amfipladsen i Odense centrum, torsdag den 8. august 2019 kl. 16.00-18.00. Der vil være sommermør

soul leveret af DJ Niels Moseholm, varme popcorn, kolde drikkevarer og naturligvis forrygende
selskab!

 
Find det fulde festivalprogram online allerede nu: Programoversigt OFF19

 
For spørgsmål og flere citater ret venligst henvendelse til presseansvarlig via nedenstående

kontaktoplysninger.
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Kontaktinformation
Signe Kirstine Andersen

Redaktør og presseansvarlig
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51 26 90 46 / siman@odense.dk
 

  

 

 

  

OFF - Odense International Film Festival
Kulturmaskinen, Farvergården 7, 5000 Odense C

filmfestival.dk
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