
5.9.2019 https://presscloud.com/csp/vocast/message.csp?KEY=329723417334634&format=web

https://presscloud.com/csp/vocast/message.csp?KEY=329723417334634&format=web 1/3

 

  

 

 

  

Pressemeddelelse 30. august 2019
 

 

  

OFF19 er mere end halvvejs - men har stadig flere
overraskelser på programmet

 

 

  

OFF19 - Odense International Film Festival har gennem de seneste fire dage malet byen rød,
bogstaveligt talt, og præsenteret hundredevis af filmprogrammer, samtaler, seminarer og
filmiske oplevelser med det korte format i fokus. Frem mod lørdagens prisuddeling er der
stadig masser af kortfilm - og et par overraskende indslag - at finde i festivalprogrammet.

 

 

  

Med blot et par dage tilbage af årets OFF - Odense International Film Festival er det ved at være tid,
hvis man ikke allerede har sikret sig billetter til en af de mange filmvisninger eller samtaler, der finder

sted i festivalcentrum i uge 35.
 

Fredagen byder blandt andet på live-kritik af åbningsscener (en lakmustest af den gode begyndelse),
korte dokumentarfilm fra Den Danske Filmskole, radiobiograf og klassisk karaokefilm under åben

himmel. Byvandrere kan gå på opdagelse i Odense med A Wall is a Screen og se friskmalede
facader forvandle sig til pop-up biograf, og talentspirer kan kigge forbi en paneldebat om kortfilmens
distributionsveje ud i den vide verden. Og så er der en (måske) hemmelig værkstedsvisning med en

dynamisk duo på programmet.
 

 

  

 

 

  

Mød en oscarnomineret filmmager
 

Den irske instruktør Vincent Lambe gæster OFF igen i år - men modsat sidste år, hvor hans kortfilm
Detainment var med i festivalens konkurrenceprogram, er han i år inviteret til festival i Odense som
en helt særlig gæst. Vincent Lambe vandt hovedprisen på OFF18; en pris, der i sidste ende sikrede
ham en oscarnominering for bedste kortfilm ved showet i Hollywood i februar 2019. Man kan høre

Vincent Lambe fortælle om rejsen fra Odense til Oscar ved flere forskellige arrangementer fredag og
lørdag i festivalugen. Instruktøren selv er ikke i tvivl om årsagen til Detainments succes:

 

 

https://filmfestival.dk/
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"Winning the Grand Prix HCA Award last year changed everything for me. I will never forget that we
made it to the Oscars because of OFF. It's such an incredible festival; the standard of films is always

so extremely high. I'm very excited to see the programme for this year's competition."
 

  

Foto: Kristian Gade
 

 

  

Optakt til prisuddeling
 

Lørdag aften afholdes OFF Awards; festivalens store prisuddelingsfest. Som optakt til festivalugens
stjernestrøede kulmination emmer lørdagsprogrammet af filmisk overskud; her kan publikum blandt

andet møde den oscarvindende instruktør Anders Walter, det unge stortalent Isabella Eklöf og
dokumentarist, teoretiker og kulturdebattør Arne Bro. Desuden er der naturligvis masser af

konkurrencefilmvisninger på programmet forud for aftenens awardshow.
 

Og det er netop i konkurrenceprogrammerne, man finder festivalens største overraskelser. Det
mener skuespiller Carsten Bjørnlund, der sidder i årets jury for Den Danske Konkurrence:

 
"Filmene, vi har set, har været meget forskellige. Der er alle slags film; alle mulige genrer og stilarter
og fortællinger. Det er umuligt at udsige en enkelt tendens. Jeg havde forventet, at nogle vinkler ville

gå igen - måske især identitetspolitiske historier. Men det er tydeligt, at det er et væld af
forskelligartede tematikker, der optager samtidens danske filmskabere."

 
Kvaliteten af kortfilmene overrasker til gengæld ikke den danske skuespiller:

 
"Der mangler bestemt ikke gode danske kortfilm. Nu kan jeg jo ikke afsløre alt for meget før på

lørdag, men jeg kan sige, at der har været mange film i spil undervejs i voteringen - fordi der ganske
enkelt er rigtig mange gode film i konkurrencen."

 
OFF19 - Odense International Film Festival afslører årets vinderfilm lørdag aften den 31. august ved

OFF Awards. Festivalen fortsætter til og med søndag den 1. september, hvor samtlige vinderfilm
spiller hele dagen i Cafe biografen i Odense.

 

 

  

 

 

  

Kontaktinformation
Signe Kirstine Andersen

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

 

 

  

 

 

  

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