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SVWF FILM TOUR 2021
Motiveringar samt rangordning av inkomna bidrag
Sammanställning av: M. Kjellander, 2022-02-17
Bedömnings-ansvarig: Hans Renhäll, filmkritiker vid LBS Kreativa Gymnasiet i Halmstad
ÅRETS FILM 2021 alla kategorier: ”Tillsammans Har Vi Roligare” av Anders Olofsson

BARFOTA - Bidrag
Plats 3 – BARFOTA: ”Barfota Vattenskidåkning Baklängesstart”
https://www.youtube.com/watch?v=K-Ew6qqnaYs&t=0s
av: Marcus Grimhall & Rasmus Olofsson
En instruktionsvideo utan ord men likväl extraordinär och något utöver det vanliga som visar hur
musik och text kan förstärka inlärning av en komplex manöver.

Plats 2 – BARFOTA: ”Alla Har Kul Med Varandra”
https://www.youtube.com/watch?v=VjwlNbg-Mbs
av: Anna Olofsson & Philip Grimhall
En film med fantastisk energi, vackert foto och många vassa fall där producenten delar ett starkt
budskap om hur tuff idrotten kan vara. På ett professionellt och naturligt sätt lyckas filmskaparen
fånga upp det omöjliga med att åka barfota.

Plats 1 – BAFOTA & ÅRETS FILM 2021: ”Tillsammans Har Vi Roligare”
https://www.youtube.com/watch?v=ZXfwQBwqq9I
av: Anders Olofsson
Med ett enastående handlag skapas en väv av rörligt material i olika fantastiska miljöer
ackompanjerat med just de rätta tonerna vilket trollbinder oss. Här har filmskaparen lyckats göra
varenda bild i filmen till ett levande konstverk som på ett exceptionellt vis förmedlar idrottens
glädje, fartfylldhet och sammanhållning. Det färgsprakande temat och energin gör detta bidrag
till en klar vinnare i klassen Barfota och även till årets film 2021, alla kategorier.
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SHOW-SKI - Bidrag
Plats 2 – SHOWSKI: "Träning med Käglornas Juniorer - Örnsköldsvik"
https://www.youtube.com/watch?v=bR_SLlYlhk0
av: Anders Lundin m.fl.
En film som visar hur idrott förstärker och sammanbinder individer av alla åldrar. Intressanta
kamerarörelser primärt från drönare förmedlar glädjen i idrotten på ett förnämligt vis. Det
visuella intrycket med inslag av korta actionscener är väl mixat.

Plats 1 – SHOWSKI: "Practice makes perfect"
https://www.youtube.com/watch?v=G9PTkg4hEis
av: Anders Lundin m.fl.
Elegant och stämningsfull musik ackompanjerar det fina foto-arbetet med många härliga scener
filmade från ovan. Genom att producenten lyckas bjuda in oss från sitt eget perspektiv och
bildspråk förstår vi direkt hur fantastisk idrotten är. Härlig känsla och Teamwork genomsyrar
denna klara vinnare i klassen Showski och där vi lämnas kvar med ett stort leende.
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