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OFF - Odense International Film Festival præsenterer årets udvalgte konkurrencefilm:

Store stjerner og nye stærke talenter på filmfestival i
Odense

OFF - Danmarks ældste og eneste Oscar-, EFA- og Robert-kvalificerende filmfestival, løfter
sløret for årets udvalgte kortfilm, der skal vises på festivalen i uge 35. Ventetiden er dermed
ovre for de mere end 3.200 filmskabere, der har indsendt film til OFF i år. Onsdag morgen fik
samtlige indsendte film besked om, hvorvidt de er udtaget til konkurrenceprogrammet ved
OFF21. For 123 filmhold er det en rigtig god mail, der er landet i indbakken.

Den lille, store fortælling
Livet midt i en verdensomspændende pandemi. Alderdom og ensomhed. Køn og kærlighed.
Finurlige animationsstreger og fantasifulde dokumentarfilm. Konkurrenceprogrammets 123
udvalgte kortfilm kommer vidt omkring, visuelt som indholdsmæssigt. Alligevel er det muligt at
udpege enkelte tendenser, der er kendetegnende for selektionen - og kortfilmsformatet - netop i
2021:
"Der er en følelig interesse hos filmskaberne for den lille, store fortælling: At belyse nogle af
samfundets mere komplekse og aktuelle tematikker, gennem intime portrætter af menneskelige
relationer. Flere af kortfilmene i årets selektion har naturligt et fokus på Corona, men også på det
nære - familie og familiestrukturer - som dramatisk og kreativt omdrejningspunkt for fortællingen",
beretter festivalleder Birgitte Weinberger.

OFF21 Official Selection Laurel

Danske kortfilm med stjernespækket casts
Niveauet af den danske del af de udvalgte konkurrencefilm er tårnhøjt, med et bemærkelsesværdigt
casts af anerkendte, erfarne og veletablerede skuespillere på rollelisten. For Birgitte Weinberger
vidner den ambitiøse castingtendens om en mærkbar seriøsitet, der hersker omkring det korte
format, særligt i disse år:
"At højprofilerede, prisvindende og folkekære skuespillere, som igennem en lang karriere har
beriget dansk filmkunst med deres talent, samtidig vælger at arbejde med spirende filmskabere
indenfor kortfilmens kreativt stimulerende rammer, er med til at blåstemple kortfilmformatet som
kunstform. Desuden er sammenstillingen i mine øjne en vinderkombination for begge parter: De
etablerede skuespillere får mulighed for at møde morgendagens talenter, både foran og bagved
kameraet, og måske finde ny inspiration, mens de unge filmskabere kan trække på og lære af
kollegaernes omfattende og brede erfaring fra mange år i branchen."
Af etablerede navne i årets danske casts finder man blandt andre Solbjørg Højfeldt, Charlotte Fich,
Henrik Birch, Christopher Læssø og Charlotte Munck. Desuden debuterer skuespiller Nicolaj
Kopernikus som instruktør, med blandt andet Jesper Christensen og Lars Ranthe på rollelisten,
ligesom den Oscarvindende OFF-kending Anders Walter igen er udtaget med kortfilmen
Natsværmer, med blandt andre Jacob Lohmann, Sylvester Byder og Clara Rosager foran kameraet.
Sanger og sangskriver Joey Moe er også at finde blandt de udvalgte, debuterende instruktører med
en stærkt og personlig film i det korte format.

Fotograf: Kristian Gade. Award show OFF20

Oscar- EFA- og Robertkvalificerende konkurrencer
Konkurrenceprogrammet består i 2021 af fire centrale konkurrencer: Hovedkonkurrencen (tre
priser), den Danske Konkurrence (to priser), Animationskonkurrencen (to priser) samt
Dokumentarkonkurrencen (to priser). Alle fire centrale konkurrencer indeholder oscarkvalificerende
kategorier. Priserne uddeles af festivalens kompetente juryer til det sagnomspundne Award Show,
som afholdes lørdag d. 4. september. Her afsløres i øvrigt også, hvilke fem film fra den danske
konkurrence, der kan bryste sig af en Robert-nominering, som uddeles af Danmarks Filmakademi.
Formand for Danmarks Filmakademi Jacob Neiiendam udtaler:
I FilmAkademiet er vi utrolig imponeret over både antallet og niveauet på årets danske kortfilm, som
vidner om et fantastisk kreativt overskud - også I et år der har været alt andet end normalt. Samtidig
er vi rigtig glade for samarbejdet med OFF - Odense International Film Festival, der er en vigtig
samarbejdspartner og ikke mindst en super vigtig platform for dansk film i det korte format, og vi ser
med spænding frem til at få afsløret, hvilke fem af de udvalgte film, der er med i opløbet til en Robert
2022.
Den fulde liste over konkurrenceprogrammets 123 udvalgte kortfilm kan ses HER

Fakta om årets selektion OFF21
I alt 3.229 kortfilm er indsendt til OFF21
Antallet af indsendte kortfilm er knap 10% højere end det tilsvarende tal for OFF20. Så trods
den verdensomspændende pandemi, er det alligevel lykkes filmskabere at få realiseret
deres film.
123 kortfilm fra 36 lande er udtaget til årets konkurrenceprogram.
OFF21 finder sted i uge 35 - mandag d. 30. august til søndag d. 5. september - i hjertet af
Odense.
Billetter købes på filmfestival.dk fra 1. juli 2021.
OFF har skabt en streamingplatform, OFFstream.dk, hvor man kvit og frit kan se udvalgte
kortfilm fra festivalens store bagkatalog.
I uge 35 og 36 vil dette års konkurrencefilm også kunne ses online på offstream.dk, for 89 kr.
OFF har produceret en filmpodcast i 40 afsnit, ´Kort er godt´, med værterne Claus Riis
Østergaard og Birgitte Weinberger. Find alle afsnit og de omtalte kortfilm HER

Vedhæftede filer
OFF21 Official Selection Laurel
Fotograf: Kristian Gade. Award show, OFF20
OFF21 oversigt over selektion
Fotograf: Line Svindt. KickOFF, OFF18
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