O S LO K O M M U N E

VINNERE AV STIL – OG FILMKONKURRANSE
Bakgrunn
Høsten 2010 arrangerte Pro Sentret for 2. 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 2010 og konkurransen fikk til
sammen inn 34 bidrag. Vinnerne av konkurransen er nå kåret.
Vinnere av konkurransen
1. premien på 20 000 kroner går til: filmen ”Min hemmelighet” fra Bodin
videregående skole i Bodø
2. premien på 15 000 kroner går til: novellen ”Da rutinen ble brutt” fra Kristelig
Gymnasium I Oslo
3. premien på 10 000 kroner går til: novellen ”Hankattene” fra Øystese
Gymnas i Kvam
Juryens begrunnelse
1. premie: Min hemmelighet
”Min hemmelighet” setter fokus på et tema som sjelden kommer frem i norsk
prostitusjonsdebatt: unge gutter som selger sex. Bidraget kommer fra en klasse som
hadde laget flere filmer til konkurransen, og det er tydelig at elevene har gjort et godt
forarbeid gjennom å sette seg inn i nyanser, detaljer og kompleksiteten i
prostitusjonsfeltet. Filmen gir gutter som selger sex et troverdig ansikt og bryter med
stereotypiske forestillinger.

2. premie: Da rutinen ble brutt
Novellen formidler et budskap om medmenneskelighet og fordomsfrihet. Den har en
troverdig ramme og en bevisst komposisjon. Forfatterens blikk for detaljer er med på
å gjøre fortellingen levende
3. premie: Hankattene
Novellen har en spennende vinkling, idet den tar utgangspunkt i et barns perspektiv.
Gjennom kreativ symbolbruk får forfatteren frem nyanser og en dypere forståelse for
tematikken.

Juryen har bestått av seniorrådgiver Jan Austad fra Justisdepartementet,
prosjektleder Ulla Edith Bjørndahl fra Pro Sentret, forfatter Bjarte Breiteig og
filmskaper og forsknings- og utviklingssjef ved Westerdals School of Communication i
Oslo, Nina F. Grünfeld.

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

