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Pressemeddelelse 26. august 2019
 

 

  

Kortfilmfestivalen OFF19 åbner officielt med stort
velkomstshow mandag aften i Odense

 

 

  

OFF19 - Odense International Film Festival står klar: Programmet er lagt, hoteller er booket,
filmene er testet, og boblerne er lagt på køl. Mandagens åbningsshow, Kick OFF, markerer

starten på en filmisk festivaluge med det korte format i centrum.
 

 

  

Mandag den 26. august kl. 20.00 spadserer de sidste gæster ned ad den røde løber foran Magasinet
i Odense og sætter sig til rette i salen. Og så starter festen! OFF19 klappes officielt i gang, og

festivalen fylder Magasinets scene med film, underholdning og overraskende indslag. Festivalleder
Birgitte Weinberger er vært, når årets kunstneriske profil, juryer og temaer præsenteres.

 

 

  

 

 

  

Mandagens højdepunkter
 

Allerede klokken 09.00 mandag morgen sætter festivalen i gang med kortfilmprogrammer i salene
omkring Brandts Klædefabrik. Filmvisningerne fortsætter helt til kl. 21.00 - alle dage i festivalugen.

 
Udover de mange konkurrenceprogrammer og børnevisninger kan publikum mandag blandt andet

opleve kunstnerisk profil OFF19, skuespiller Marijana Jankovic, i sin første samtale om årets tema -
'mod'. Hun taler med den prisvindende krigskorrespondent, dokumentarinstruktør og forfatter Nagieb
Khaja om drivkraften i hans arbejde ved verdens brændpunkter. Det foregår på Teater Momentum kl.

14.30.
 

Mandagens Kick OFF er, som nævnt, den officielle åbning af årets festival. På Facebook og
Instagram kan man følge med i festen og se billeder fra den røde løber.

 
Kortfilmfestivalens store program rummer alt fra workshops, open air-biograffilm og koncerter til

fællesmiddag, fester og naturligvis danske og internationale kortfilm i rigelige mængder. Se det fulde

 

https://filmfestival.dk/
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program her.
 

  

Foto: Line Svindt
 

 

  

Uddeling af Kathrine Windfelds Mindelegat
 

Som en del af åbningsshowet er OFF i år stolt af at lægge scene til uddelingen af Kathrine Windfelds
Mindelegat. Filminstruktør Kathrine Windfeld døde i 2015. Hendes sidste projekt var en

dokumentarfilm i anledning af 100-året for kvinders stemmeret: I alt, hvad Kathrine foretog sig, lå
hendes fokus på ligestilling og kønsroller - det gjaldt også, da hun som kunstnerisk profil på OFF i

2013 udfordrede kønsstereotyp vanetænkning.
 

Mindelegatet skal sikre, at hendes arbejde ikke glemmes: Arbejdet for et samfund, hvor mænd og
kvinder har samme vilkår. Legatet gives til en eller flere personer, som i særlig grad og på kunstnerisk

vis har givet stemme til denne mission. Legatet er på DKK 50.000, og modtageren af Kathrine
Windfelds Mindelegat offentliggøres af legatbestyrelsen i forbindelse med Kick OFF.

 

 

  

Foto: Line Svindt
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Duk dig for diverse glitterbomber
 

Udover uddeling af mindelegatet byder åbningsshowet på taler ved blandt andre Claus Ladegaard,
administrerende direktør i DFI, og årets kunstneriske profil, skuespiller og instruktør Marijana

Jankovic. Der vises klip fra årets store konkurrenceprogram - og kastes glitterbomber i rigt mål. Efter
velkomstshowet er der fest i Farvergården foran Magasinet.

 

  

 

 

  

Kontaktinformation
Signe Kirstine Andersen

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

 

 

  

 

 

  

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

filmfestival.dk
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