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VISJON

Denne side: Thorvald Stoltenberg åpner Movies on War 2014.
Forside: Regissør Erik Poppe presenterer arbeidet med Kongens 
nei under MoW 2013.



«Vi utvider publikums verdensbilde 
med filmer om krig og konflikt,
fred og forsoning»

En fullsatt kinosal under åpningen av MoW 2014.
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BAKGRUNN

Initiativet til å etablere Movies on War 
(MoW) kom fra det regionale filmmil-
jøet representert ved Østnorsk film-
senter og Film 3 som kontaktet Elve-
rumsregionen Næringsutvikling AS. 
Forslaget ble utredet og resulterte i at 
festivalen ble arrangert første gang i 
2011.  I de første fire gjennomføringene 
var MoW organisert som et prosjekt i 
regi av ERNU AS. Fra 2015 er festivalen 
organisert som et ikke-kommersielt 
aksjeselskap eid av ERNU AS.

FESTIVALPROFIL
Movies on War er den første filmfestiva-
len i sitt slag som er viet film om fred og 
forsoning, krig og konflikt. Filmene vi vi-
ser i våre program dekker hele spekteret 
av væpnede konflikter uansett geografi, 
og tilbyr innblikk i sosiale bevegelser, 
kulturelle begivenheter, folkelig opprør 
og politisk endring, både i fortid og nå-
tid. Siden filmmediets spede begynnelse 
har filmskapere utnyttet filmens språk 
til refleksjon over verdens kriger og 
konflikter. De har arbeidet for en bedre 
forståelse av de menneskelige, politis-
ke, militære og sosiale drivkreftene bak 
disse konfliktene, og gjennom dette bi-
dratt til arbeid for fred.

EN STIMULANS FOR REGIONAL 
UTVIKLING 
Som et unikt kulturinitiativ nasjonalt så 
vel som internasjonalt ønsker festivalen 
å bidra til å gjøre Innlandsregionen til en 
kjent og attraktiv destinasjon. Stedsut-
vikling i Elverum har lang og tett histo-
rie knyttet til krig og konflikt, og bybil-
det har blitt sterkt påvirket av konflikter 
både fortid og nåtid. En lokal forankring 
og lokalt eierskap er derfor et naturlig 
utgangspunkt for bygging av festiva-
len nettopp på dette stedet. Vi har god 
støtte fra offentlige myndigheter i regi-
onen, og et nært samarbeid med andre 
utdannings- og kulturinstitusjoner lo-
kalt, regionalt og nasjonalt.

Festivalsjef Mona Pedersen snakket om MoW i Selskapet 
på NRK2 i april 2015.
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HVA VI HAR GJORT 2011-2014

Vi har presentert nærmere hundre filmer fra alle 
verdens hjørner for Elverumsregionens befolkning.

Norges ledende filmskapere har vært våre gjester 
og presentert filmer hos oss, som for eksempel 
Anja Breien, Erik Poppe og Knut Erik Jensen.

Gjennom den årlige pitchekonkurransen i sam-
arbeid med Film 3 har fem filmprosjekter fått 
utviklingsstøtte. Vinnerprosjektet fra 2011 har pre-
miere i september 2016 under tittelen «Tre døgn i 
april» med Jesper Christensen og Anders Baas-
mo Christiansen i hovedrollene som Kong Haakon 
og Kronprins Olav.

Gjennom filmer, foredrag og debatter har vi satt 
søkelys på aktuelle så vel som historiske tema: 
soldatrollen, veteransaken, kald krig, hemme-
lighold og skjult krigføring, dronekrig, nye per-
spektiver på andre verdenskrig, og vårt hjemlige 
Holocaust for å nevne noen.

2 250 skoleelever i regionen har deltatt på våre 
skoleprogrammer, og fått unike filmopplevelser og 
møter med filmskapere.

I 2012 tok vi initiativ til å få Günter Demnigs 
Snublesteiner til Elverum til minne om byens 
Holocaust-ofre. Steinene ble lagt ned i august 2013 
i samarbeid med Elverum kommune og Jødisk mu-
seum i Oslo. Den tyske kunstneren Günter Demning la ned snublesteiner i Elverum i august 2013.



MISJON
•	 Gjennom filmvisninger og andre 

tilleggsarrangementer skal vi på en 
modig måte belyse, skape debatt og 
underholde 

•	 Vi er et sentrum for filmkultur og 
samfunnsengasjement, og en arena 
for debatt og meningsutveksling 
rundt krig og konflikt 

•	 Vi skal ta opp vanskelige og vikti-
ge temaer, både dagsaktuelle og 
historiske. På den måten kan vi se 
sammen heng mellom fortid, nåtid 
og fremtid 

•	 Movies on War skal være en inter-
nasjonal filmfestival, en begivenhet 
nasjonalt og en spesielt stor hap-
pening lokalt

Jurymedlemmene Anja Breien og Åse Meyer kunngjør vinneren 
av MoWs idékonkurranse i 2014.



VERDIER
MODIG OG KREATIV
Vi skal ha mot til å ta risiko, og til å ta opp vanskelige, 
utfordrende og komplekse tema. Vi skal være nyska-
pende, ikke være redde for å prøve nye ting og vi skal 
lære av våre feil.

ENGASJERT OG KUNNSKAPSRIK
Vi tror på det vi gjør. Vi vil kontinuerlig utvide stabens 
kompetanse på områder tilknyttet festivalen, festival-
tematikken og festivalarrangement, samtidig som vi 
knytter til oss mennesker med spisskompetanse der det 
trengs. Vi skal være uavhengige av politiske og militære 
standpunkter.

DIALOG OG FELLESSKAP
Folkene våre er vår fremste ressurs. Vi verdsetter mang-
fold og vil bringe fram det beste i hverandre gjennom 
tillit og respekt. Vi behandler sensitive temaer og må 
vise respekt for de involverte samtidig som vi tar et 
tydelig standpunkt der programmets tematikk krever 
det. Vi søker samarbeid, og lykkes gjennom samhand-
ling med andre. Vi feirer laginnsats så vel som individu-
elle prestasjoner. 

Journalist og menneskerettighetsaktivist Wojoud Mejalli foredrar 
om droneproblematikk i Jemen, MoW 2014.



PRIORITERINGER

Filmskaper Knut Erik Jensen i ivrig diskusjon i Veslestua.



PROGRAMKVALITET

«Berikende filmopplevelser gjennom 
kuraterte programmer av høy
kvalitet!»

INNEBÆRER AT VI SKAL…

…utvikle filmprogrammer som er attraktive for et 
bredt og sammensatt publikum med variert alder, 
bakgrunn og interessefelt.

…presentere filmer, foredrag, debatt og seminarer 
eller andre arrangementer som skuer framover så 
vel som bakover.

…imøtekomme høye standarder i kunnskapsinn-
samling, utvikling og kuratering.

…gi berikende, varierte filmopplevelser fra ulike 
verdenshjørner med variasjon i sjangre så vel som 
formater.

…bestrebe oss på å være en visningsarena for na-
sjonal og regional filmproduksjon som benytter 
relevant tematikk.

Forfatter og journalist Alf R. Jacobsen forteller historien om 
Kongens nei i Elverum 1940 under MoW 2013.



PUBLIKUMSOPPLEVELSER

«Vi skal overgå folks forventinger»

INNEBÆRER AT VI SKAL…

…møte alle gjester med de samme serviceprinsippene: 
Varme, vennlighet og profesjonalitet.

…framstå profesjonelt for alle vi kommer i kontakt med 
enten personlig, eller gjennom vårt materiell.

…bygge et forhold til publikum gjennom tilstedeværelse 
på flere plattformer.

…sørge for at programmet gjøres kjent for publikum 
gjennom varierte og målgruppetilpassa kanaler.

…nå ut til et bredt sammensatt publikum bestående av 
samfunnsengasjerte, filminteresserte legfolk og bran-
sjefolk som arbeider med tematikken fred og forsoning, 
krig og konflikt. Festivalen skal oppleves relevant for 
sivile, militære og bransje.

…bli en «dette-må-vi-ikke-gå-glipp-av» destinasjon! Filmskaper og festivalprofil Gunilla Bresky hilser publikum på MoW 2014.



BYGGE PUBLIKUM

«Tydelig, profesjonell og aktiv
i kommunikasjonen mot
markedet!»

INNEBÆRER AT VI SKAL…

...handle på grunnlag av en gjennomtenkt og 
helhetlig strategi for design og kommunikasjon. 
Herunder å ha en egen markedsplan som arbeids-
verktøy.

...være aktivt tilstede på relevante arenaer, både 
digitale og «live».

...gjøre det spennende, lærerikt og givende å følge 
festivalen gjennom nyheter, relevant stoff, fil-
momtaler, tips og programslipp.

...gjøre informasjon lett tilgjengelig både online og 
offline.

...være spesielt synlige i bybildet før og under fes-
tivalen, men også aktive resten av året via våre 
kanaler online.

MoW vil arbeide for en god kommunikasjon med publikum.



BÆREKRAFT OG ORGANISASJONSKULTUR

«En kompetent organisasjon som setter tæring 
etter næring!»

INNEBÆRER AT VI SKAL…

…opparbeide oss et sammensatt og bærekraftig inntekstgrunnlag.

…generere midler  og utnytte ressursene mest mulig effektivt.

…skaffe tilstrekkelige midler til å gjennomføre oppdraget vårt, og 
samtidig kunne investere i nye muligheter.

…bygge en organisasjon som over tid rommer kompetente ansatte 
og frivillige som er engasjerte, lojale og tilfredse.

…ha et tydelig lederskap, en effektiv organisasjonsstruktur med en 
klar fordeling av roller og ansvarsområder.

Et glimt bak kulissene med dyktige  
MoW-frivillige som festivalen er helt 
avhengige av.
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Foto:
s. 1-4, 6-15 Anna Løvlund/Movies on War
s.5 skjermdump, NRK


