Credit Sheet
Skådespelarlinjen och Filmlinjen
vid Molkoms folkhögskola

2015
•

Henrik Dahlbring tävlade i Frame-festivalen med sin (Molkomfilm) ”Fastspänd” och
vann kategorin Mellanvikt med sin egen animation ”Kåken kallar”.

•

Isabella Karlströms film ”Systrar” hamnade på silverplats i kategorin Minutfilm på
Sveriges Kortfilmsfestival 2015.

•

Samori Tovatts film ”Bland-Bröder” ingick i kortfilmsprogrammet på Göteborg Film
Festival.

2014
•

Johan Anderssons film ”Pebcak” vann Tungviktspriset på 2014 års Filmörnen, och
fick dessutom pris för bästa foto, specialeffekter och bästa kvinnliga skådespelerska
(Maria Molinder). Filmen tävlade också i Novemberfestivalen samma år.

•

Lag Tossarna (Isabella Karlström, Jacqueline Andren och Olivia Rodriguez Tejle) vann
först den regionala tävlingen ”Raketfilm goes ”Noomaraton” med sin film ”Klubbklubb” - som sedan vann första pris vid Noomaratons riksfinal i september 2014.

•

Samori Tovatts film ”Floating Borders” visades på Changing Perspectives Short Film
Festival i Istanbul, Sofia, Klagenfurt och Berlin.

2013
•

Rasmus Anderssons film ”The Thing You Stole” vann priser på Filmörnen 2013 i
kategorierna Bästa film – Tungvikt, Bästa regi (Rasmus Andersson; även för filmen
”Falla igen”), Bästa manliga huvudroll (Douglas Enhager), Bästa kvinnliga huvudroll
(Jessie Lewis Skoglund), Bästa musik (Edvard Lenander).

•

Dessutom gick priser till bästa kvinnliga biroll (Lena Wallman Alster i Daniel
Jullanders ”Medicinskulder”) och bästa manliga biroll (Erik Örander i Anna-Karin
Öranders ”Den som räknas”). Anna Snygg Lönnkvist fick pris för Bästa ljus (Samori
Tovatts ”Vattentornet”) och Rasmus Andersson för Bästa för- och eftertext (sin egen
”Falla igen”).

2012
•

”Seriöst” av Tobias Liljeros, Magnus Karlsson, Douglas Enhager och Hanna Pauser
Lindgren, vann Publikens pris på Noomaraton 2012.

•

Torun Richert vann pris som Bästa skådespelerska (i filmen ”Smek”) på Filmörnen
2012.

•

Tomas Lundgren prisbelönades för bästa foto vid Sveriges Kortfilmsfestival i mars
2012.

2011
•

På 2011 års Göteborg Film Festival blev Rasmus Lodenius ”Utväg” utvald som en av
10 kandidater till Dragon Award New Talent.

•

Sofia-Linn Karlssons ”Hopp” vann andrapriset i kategorin Mellanvikt på Novemberfestivalen 2011.

•

Max Vikström vann två priser på Dalarnas filmfestival, bl.a. för sin Molkomfilm ”Time
Killing”.

•

Nytt ”storslam” på regionala filmtävlingen Filmörnen 2011 för Molkom-filmer;
Sofia-Linn Karlssons ”Hopp” vann mellanviktsklassen och dessutom årets Filmörn.
Sofia-Linn vann dessutom regipriset för ”Gungan”. Dinis Rodrigues ”Älskar dig Lily”
vann tungviktsklassen, Pernilla Lindgren vann fotopriset för ”Hopp” och ”En ganska
ensam man”.

•

Antonio Palovaara vann som bäste manlige skådespelare för ”Älskar dig Lily” och
”Kaxbollen”. Sofie Persson vann priset för bästa kvinnliga skådespelare för
”Gungan”.

•

Pris för bästa manus fick Hugo Anderssons för sin film ”Kaxbollen”. Rikard Waxins
”En ganska ensam man” vann pris för bästa ljud, dessutom vann han pris för bästa
originalmusik för ”Din för evigt”. Rasmus Lodenius ”Jag önskar jag kunde” vann pris
för bästa klippning, Dinis Rodrigues ”Älskar dig Lily” för bästa kostym, Rikard Waxins
”Turken” för ”bästa kortkortfilm”, Max Vikströms ”Ack du sköna” för ”bästa slutknorr”
och Marcus Svenssons och Hugo Anderssons ”Stay Wild” fick pris som ”Årets glädjekick!”.

2010
•

Vid regionala filmtävlingen Filmörnen vann Viktor Nyåkers musikvideo ”Vad är jag?”
pris i tungviktsklassen och vann även Filmörnen 2010.

•

I mellanviktsklassen vann Erik Järnberg Rååds ”Johnny”.

•

Sofia-Linn Karlsson och Rikard Waxin fick pris för Bästa ljud till sin ”En ledsen flicka”
och Douglas Olin belönades för Bästa foto till klasskamraten Max Vikströms
”Conscience”

•

Stefan Askernäs ”Grattis John” vann silverpris på SFV-festivalen 2010, filmskoleklassen.

Flera av våra tidigare kursdeltagare har haft fina
framgångar i yrkeslivet efter sin tid i Molkom:
•

Olle Asplund (fotograf) har jobbat som assistent på bl.a. Arn-filmerna, ”Simon och
ekarna” och ”Cornelis”, samt svarat för C-foto på bl.a. ”Patrik 1,5”, ”Kärlekens
krigare”, ”Miss Kicki”, ”I taket lyser stjärnorna”, ”Bröllopsfotografen”, ”Till det som är
vackert”, ”Apflickorna”, ”Mig äger ingen” och ”Faro”.

•

Toni Savela har jobbat som SAD (Second Assistent Director) på bl.a. ”Kyss mig”,
”Hotell” och ”Tyskungen” samt i olika assistentfunktioner på bl.a. ”Cockpit,
”Förtroligheten” och Jan Troells ”Dom över död man”.

•

Joel Burman är DI-utbildad producent vars ”Signals” tävlat i TCM Classic Shorts,
”Anton som ingen ser” visats på BUFF 2008 och ”Allt som inte syns” på Uppsala
Kortfilmsfestival 2008.

•

Niklas Panthell (prisvinnare på Pixel 2006), Niklas Grusell (prisvinnare på Pixel
2007),

•

Robin Woo Söderberg (prisvinnare på Pixel 2007, vinnare av NUFF 2007 med
”Thomas Larsson – den store färgsättaren” som även vann klipp-pris på SFVfestivalen samma år, första pris på Pixel 2009 för ”Kyssen”)

•

Marcus Carlsson (vars 50 min långa ”Heja Degerfors” visades på Göteborg Film
Festival 2008, ”Arton” vann Novemberfestivalen samma år; ”En dag i solen” visades
på GFF 2010 och ”Din barndom ska alsdrig dö” på GFF 2013)

•

Carolina Rung (vars examensfilm från Stockholms Filmskola, ”Vit som snö”, hade
15.000 Youtube-visningar på tre dygn)

•

Hampus Lager (som innan han kom till Molkom vann TellUS Filmfestival med ”Bland
stjärnorna”)

•

Lennart Svensson gör en ledande roll i Nils Granbergs långfilm ”Den siste vallonen”
(2009) och prisas på Filmörnen 2010 för sina biroller i Molkoms folkhögskolas filmer.

•

Markus Helmersson vann pris för bästa experiment-film, ”Fryéd” på Filmörnen 2009,
2 priser för ”Lift Me Up” (2012) och för bästa stumfilm (”Artvantage”) 2013.

•

Douglas Olin & Sophie Olinder vann första pris i seniorklassen på TellUs 2010 med
”Pluto”.

•

Staffan Kvarneke (Boom Operator i Hollywoodfilmen ”The American” 2010.)

•

Emil G. Ryderup (vann förstapris vid Framefestivalen 2010 med ”Det är inte dig det
är fel på” med Martin Lundmark och Anna Hulth)

•

Tom Lofterud har varit med som skådespelare i bl.a. Håkon Lius kortfilmer ”Kär i
natten” och ”Lucky Blue”, tevefilmen ”Predikanten” och Bengt Danneborns långfilm
”Piccadilly Circus ligger inte i Kumla”; i den sistnämnda filmen (premiärvisad vid
Göteborg Film Festival 2014) medverkar även Marcus Carlsson och Torun Richert.

•

Josefine Edenvik hade innan sin Molkomtid spelat huvudrollen i Henry Chus
tv-produktion ”Efter Jesper” (2005).

•

Victor Nyåkers ”Sipper” vann tre priser på Filmörnen 2012, Julia Lindblom
medverkade i en talroll (som Mari) i Mikael Marcimains Call Girl” (2012), där även
Tess Lydeholt Berg syns i flera statistroller.

•

På Filmörnen 2013 vann Markus Helmersson pris för Bästa stumfilm (”Artvantage”)
och Daniel Johansson för Bästa komedi (”Nytt liv”) och Bästa ljud (”Duva”).

•

Vid 2013 års filmtävling Raketfilm tilldelas ”Konsten att gala” av Tove Nowen, Björn
van Weiden och Johan Andersson ett Hederspris.

•

Rasmus Lodenius film ”Ett kilo bomull” tävlade i NUFF (2013), vann ett tredjepris
vid Filmgala Norr (Öppen klass), utsågs till Årets kortfilm på Voodoofilm.org (2013)
och Natalia Minnevik vann pris som Bästa skådespelare vid Sveriges kortfilmsfestival
(2013).

•

Erik Gustafsson Ryderups musikvideo för ”The Hole” (Lars Bygdén) nominerades till
en Grammis 2014 i kategorin bästa musikvideo.

•

På Göteborg Film Festival 2014 tävlade Marcus Carlssons film ”Dirtbags” i tävlingen
Startsladden.

•

I kortfilmsprogrammet Svenska Bilder deltog filmer av Emil Gustafsson
Ryderup (”Mannen som föll ner i ett hål”) och Rasmus Lodenius (”Ligga sked”, där
f.d. Molkomskådespelare som Jessie Lewis Skoglund, Douglas Enhager, Elin
Johansson och Mikael Bengtsson Högman medverkar).

•

2014 vann Marcus Carlsson Kulturnyheternas alternativa Guldbagge som ”bästa
nykomling” (för sin film ”Din barndom ska aldrig dö”).

•

Rikard Waxin arbetade som inspelningsledare på Ruben Östlunds ”Turist” 2014.

Här är några av de som varit gästlärare
under de senaste åren:
Filmarduon Dubbel-Jonas (Jonas Bergergård, Jonas Holmström)
Kjell-Åke Andersson (regissör)
Lars Lundgren & Björn Hellquist (Svensk Amerikanska Stuntskolan)
Håkan Holmberg (fotograf)
Göran Ragnerstam (skådespelare)
Marika Lagercrantz (skådespelare)
Figge Norling (skådespelare)
Anette Skåhlberg (författare, regissör)
Linda Modin Klemner (make up-artist)
Patrik Dufwa (regissör, skådespelare)
Marcus Ohlsson (regissör)
Richard Raskin (amerikansk-dansk mediaprofil & författare)
Håkon Liu (regissör)
Sara Broos (regissör mm)
Jenny Jansdotter (regissör)
Daniel Wirtberg (regissör/producent)
Sofie Jansson (författare mm)
Kirsten Bonnén Rask (dramaturg)
Lars G. Thelestam (regissör)
Marcus Carlsson (regissör, skådespelare)

