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OFF udvider streamingtjeneste: Højaktuelle kortfilm helt
gratis
I fredags blev den første håndfuld film fra årets festival lagt op på OFF - Odense International
Film Festivals streamingtjeneste OFFstream. De næste fredage forsætter OFF med at dele ud
af de højaktuelle og dugfriske film, der ligger ganske frit tilgængeligt på streamingtjenesten.

Fra dystopisk sci-fi til langdistancekærlighed
De første OFF20 film på OFFstream byder både på et animeret forsvindingsmysterie og noget så
sjældent som en dansk sci-fi dystopi. Senere glæder OFF sig til at dele flere vidunderlige og vigtige
kortfilm, der blandt andet handler om skæve familiedynamikker, vaskeægte kærlighed og børn, der
pludseligt skal blive hurtigt voksne.

Still fra Scavanger

En prisvindende tur rundt i hele verden
OFF er stolte af at kunne præsentere flere film, der vandt priser under OFF20, samt en håndfuld af
de danske film, der er shortlisted til Robert Prisen 2021. Filmene spænder lige så vidt i landekoder
som i temaer, og du kan glæde dig til at se film fra bl.a. Kina, Australien, USA og Rumænien.
Besøg OFFstream lige HER og læs mere om streamingtjenesten lige HER
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Fakta om OFFstream
OFFstream er OFF - Odense International Film Festivals streamingtjeneste og gik i luften første
gang den 3. august 2020
På OFFstream finder du over 200 kortfilm fra festivalens bagkatalog, som du kan tilgå gratis
OFFs kortfilmpakke til skolebioordningen Med Skolen i Biorgafen bor også på
streamingtjenesten
Den online del af OFF20 fandt sted på OFFstream, hvor man kunne opleve alle årets
konkurrencefilm, samt se hilsner fra filmskaberne
Streamingtjenesten er blevet til i samarbejde med Kultur Region Fyn og Det Danske Filminstitut
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