
Film- och teatertävling 
 
Syfte: 
- Ungdomar känner gemenskapen att vara karen, delta, samarbetar och tar olika ansvar som de 
har fått ifrån gruppen. Genom att filmen och teater hållas i karenska gynnar ungdomarnas 
kunskap inom Karenska litteratur båda i skriftlig och muntlig. 
- Ungdomar kommunicera och hjälpa till varandra. 
 
Mål: 
Ungdomar försöker/genomför och klara syfte 
 
Resultat: 
Det kommer vi få se under sommarläger 
 
 
Anmäl blankett till film- och teatertävling 2011 
 
Gruppnamn:…Stadsnamn………............................. 
 
Film/Teaternamn: ….................................................. 
 
Antal medverkare:……….......................................... 
 
Handling:  100 ord om vad filmen/teatern handlar om 
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Datum……………   Ansvarig, ledare………………………… 
 
 
 
 
 
 



Film- och teatertävling 2011 
 
Vi vill välkomna alla ungdomar till film- och teatertävling 2011. 
  
Filmen ska helst handla om ”Livet i Sverige”. Det kan vara att ni har upplevt kärlek, karriär, 
konflikt, problem i det nya samhället eller ni kanske längtar hem. Vi vill gärna se hur ni har 
upplevt det nya samhället. Vi vill att ni uttrycker er i form av olika roller. Filmen ska 
huvudsakligen vara på karenska och minst 75 % av alla ungdomar (13-24 år) som bor i din stad 
måste delta.  Detta är alltså en grupptävling. Vi kommer delar ut pris under Karen Sommarläger 
2011 i kommer äger rum i Västeräng, Motala den sista veckan juli. 
 
Här kommer lite mer instruktioner som ni ska följa: 
 
Film 
- Max 1 tim och minst 30 min lång film + eftertext (det vill säga en lista på vilka som arbetar med 
filmen) 
 
- 2 Min Trailer separat ( Visa kort vad filmen handlar om)  
 
- Filmen ska i huvudsak vara på karenska (ni får förstås använda andra språk när situationen 
kräver det. Exempelvis om ni ska handla i affär och pratar med kassören) 
 
- Barntillåtet 
 
- Ingen diskriminering, nedvärdera inte religioner eller folkgrupper. 
 
- Som sagt så ska det minst 75% av ungdomarna som bor i din stad delta, men ni kan samarbeta 
med andra städer och det kräver att 65% av ungdomarna i deltagande städer medverkar. ( Om ni 
inte kan komma upp till det nämnda antalet medverkande, går det kompromissa.) 
Att delta med innerbär all medverka i filmen genom att spelar i filmen eller, regissör, frisör, 
manus skrivare eller vad som helst som behövs i film skapelse. 
 
- Filmen kan vara komedi, romantik, biografi, action, vad som helst.  
 
- Filmen skickas in senast 16:e Juli 2011 i CD-, DVD- eller filformat till: 
Mie Hser, 
Rosengatan 6 
57138 Nässjö 
 
Teater :  
  
- Minst 30 min och max 45 min lång.  
 
- Ni kan skicka in trailer i CD-format till Det given adress. Trailer ska vara ungefär 3 min. 
 
- Ni kan bilda egna grupp som kräver minst 7 per/grupp. 
 
-  teater kommer uppträda under sommarläger 2011 
 
- och i stor sätt samma instruktion om film tävling. 
 
Anmäl senast den 20 Decenber 2010  Skicka in blanket till karenswedishcommunity@gmail.com
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