Stockholm 9 september 2022

Välkommen till en masterclass och panelsamtal om
att skapa dokumentärer för den yngre publiken
Vi alla, och inte minst barn och unga, lever i allt högre grad i en digitaliserad värld.
Tillgången till berättelser är större än någonsin, men kanske har inte alltid
förståelsen för själva genren dokumentärt berättande hängt med i samma takt. Vi
inleder den andra upplagan av Tiny Tempo med att bjuda in till en masterclass på
temat ”Att skapa dokumentärt material för den yngre publiken”, med ett
efterföljande panelsamtal, för att dyka ner i detta ämne.

MASTERCLASS: Att skapa dokumentärt material för den yngre publiken
Kom och lyssna på Kirsten Bonnén Rask som berättar om: Vad kan dokumentärer berätta
som fiktion inte kan? Vilken typ av berättelser görs bäst i dokumentära former? Hur
reagerar barn och varför är det viktigt att barn har tillgång till såväl dokumentärer som
fiktion?
TID: Onsdag 12 oktober 13.00–14.00
PLATS: Zita 1, Birger Jarlsgatan 37
Fri entré. Anmälan görs på info@tempofestival.se senast 10 oktober.

Kirsten Bonnén Rask är filmkonsulent vid Den Vestdanske Filmpulje. Hon har mer än 40
års erfarenhet som manuskonsult, parallellt med att vara beslutsfattare, lärare och
projektutvecklare. Under sin långa karriär har hon läst och gett råd om många hundra
berättelser – både kortfilmer, serier, filmer och förstås dokumentärer.

SAMTAL: Varför behöver vi dokumentärer för barn och unga?
Barn och unga både konsumerar och producerar stora mängder av dokumentärt material,
till exempel på Youtube och Tiktok. Trots detta så är förståelsen kring genren låg. Varför är
det viktigt att producera fler dokumentärer för barn och unga i Sverige?
MEDVERKANDE:
Rose-Marie Strand, barn- och ungdomsfilmsansvarig, Folkets Bio
Janne Vierth, filmkonsulent för barn och unga, Svenska Filminstitutet
Safa Safiyari, beställare för barn och unga, Sveriges Television
Moderator: Ulrika Bandeira, programchef på Tempo Dokumentärfestival
TID: Onsdag 12 oktober 14.15–15.00
PLATS: Zita 1, Birger Jarlsgatan 37
Fri entré. Anmälan görs på info@tempofestival.se senast 10 oktober.
Tiny Tempos program i sin helhet släpps 14 september:
tempofestival.se/tinytempo
Biljetter kommer då att kunna köpas på respektive biografs hemsida.
Biograf Zita ligger på Birger Jarlsgatan 37 i Stockholm. Både skolbiovisningar och publika visningar äger också rum på
Dieselverkstaden/Filmstaden Sickla på Marcusplatsen 19 och på Skärisbiografen, Bodholmsgången 13 i Skärholmen. En
klassikervisning görs i samarbete med Unga Cinemateket på Filmhuset, Borgvägen 1.

