O S LO K O M M U N E

VINNERE AV STIL – OG FILMKONKURRANSE
Bakgrunn
Høsten 2011 arrangerte Pro Sentret for 3. år på rad en nasjonal stil – og
filmkonkurranse på videregående skoler i Norge. Målet med konkurransen var at
ungdom skal bruke kreative virkemidler til å bevisstgjøre andre unge.
Fristen for innlevering av bidragene var 1. desember 2011 og konkurransen fikk til
sammen inn 31 bidrag. Vinnerne av konkurransen er nå kåret.
Vinnere av konkurransen
1. premien på 20 000 kroner går til: filmen ”De sa jeg var uheldig” fra
Akademiet i Bergen.
2. premien på 15 000 kroner går til: filmen ”Turisten” fra Hetland videregående
skole i Stavanger.
3. premien på 10 000 kroner går til: novellen ”Håp i natten” fra Kristiansund
videregående skole.

Juryens begrunnelse
1. premie: De sa jeg var uheldig
En film om håp som bryter ned fordommer og myter rundt kvinner i prostitusjon.
Filmen gir kunnskap om graviditet som følge av prostitusjon, et sterkt tabubelagt
tema. Den er meget vakkert filmet med fine bilder og farger, og det er
gjennomgående god sammenheng mellom form og innhold.
2. premie: Turisten
Filmen setter fokus på organhandel, en form for menneskehandel som sjelden får
oppmerksomhet i den offentlige debatten. Den er teknisk solid gjennomført, har øye
for detaljer og forteller historien på en overbevisende måte.
3. premie: Håp i natten
En ambisiøs novelle fortalt fra en kundes perspektiv. Den belyser det menneskelige i
relasjonen mellom partene og bidrar slik til å avlive myter om både kjøper og selger.
Forfatteren levendegjør fortellingen med god bruk av detaljer, og viser at hun har
våget å tenke selv.

Juryen har bestått av seniorrådgiver Jan Austad fra Justisdepartementet,
prosjektleder Ulla Edith Bjørndahl fra Pro Sentret, forfatter Bjarte Breiteig og
filmskaper Nina F. Grünfeld.

Vi takker for engasjementet, bidragene og gratulerer vinnerne av
konkurransen!
Bidragene som vant vil annonseres på Pro Sentrets nettside og konkurransens
Facebookside.

