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NYHETER På Nordiska folkhögskolan har det 
kallats för vårens bioevent, och det var väl 
knappast någon som blev besviken när 
filmskolans elever visade upp sina 
slutproduktioner på Trappan under onsdagen. 

https://kungalvsposten.se/nyheter/


En i publiken som var nöjd efteråt var teatereleven Dante Sandberg. 

– Jag tyckte det var jättefint, säger han. Det är kul att se resultatet när man har hört och 

sett hur mycket de har jobbat med sina filmer. 

Även läraren och linjeföreståndaren Inuk Jörgensen berömmer sina elever. 

– För mig som lärare är det härligt att se den process de har gått igenom. För mig är det 

väldigt mycket processen som är det fina, säger Inuk och berättar att det är ett högt tryck 

till höstterminen. 

– Vi har många sökande så vi kommer att ha full klass med 15-16 elever. 

Har ansökningstiden gått ut ännu? 

– Just nu går det bara att söka en reservplats, säger Inuk Jörgensen. 

21-åriga Harestadstjejen Johanna Emanuelsson har hållit på med musik och video sen hon 

var liten och ångrar inte för en sekund att hon sökte in till filmskolan. 

– Nordiska folkhögskolan är en underbar plats att vara på. Innan jag började här hade jag 

ingen aning om att skolan fanns. Det är en helt annan stämning här än på Mimers, folk är 

sig själva på ett helt annat sätt, säger Johanna som ska jobba som väktare på Securitas nu 

när skolan slutar. 

– Sen hoppas jag komma in på yrkeshögskolan på Lindholmen. Målet är att göra 

professionella musikvideor eller animerad film längre fram. 

Bakom kameran 

20-åriga Emmy Hansson kommer från Kungälv och hon uppskattar alldeles särskilt att 

hon under utbildningens gång har fått jobba med manus och karaktärsbyggande. 

– Min dröm är att få stå bakom kameran. Den drömmen har jag nu fått bygga vidare på, 

säger hon. 



20-årige Tobias Fridlund från Hisingen gillade att se sin film Kameleont på bioduken. 

– Även om det bara är de andra på skolan som kollar känns det fantastiskt men också lite 

nervöst. 

Han berättar att alla har jobbat med sina filmer in i det sista. 

– I förrgår hade vi inte ens lagt på musiken. Vi fick sitta länge och pilla med det men till 

slut gick det ju, säger Tobias som nu är säker på att det verkligen är film han vill jobba 

med framöver. 
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