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Skådebanan är en ideell sammanslutning inom kultursektorn. Den startade redan 1910. Numera 
består Skådebanan av åtta fristående regionala föreningar. Skådebanans uppdrag är att göra konst 
och kultur tillgängligt för så många människor som möjligt över hela landet.   
 
 

Film Camp för ungdomar i Nässjö! 
Unga från Nässjö och närliggande kommuner har nu chans att få ett sommarjobb 
utöver det vanliga under en vecka i sommar. Man får göra sin egen film på betald 
arbetstid - med proffsiga kameror och redigeringsdatorer.  
 
Film Campen pågår under vecka 31 och leds av videokonstnär Felice Hapetzeder. 
Den ger en introduktion i arbetet med rörlig bild och stödjer utveckling av ett eget 
språk från vloggande till spelfilm. Det är ett bra verktyg för personliga målsättningar 
som att nå fram med sina åsikter, visa vem man är – att utveckla en egen röst.  
 
Så här säger konstnären själv: ”Vem berättar din historia bättre än du själv? Rörlig 
film är idag ett helt transparent medium i det vardagliga flödet. Det finns överallt och 
tas för givet utan mycket reflektion. Du gör film om din verklighet, antingen med 
dokumentärt-, dramatiserat- eller surrealistiskt språk. Rörliga bilder skapar identitet 
och ger dig som behärskar mediet en starkare röst. Du ska alltså skapa historier, 
göra manus och välja bildspråk med handledning av konstnären. Vi jobbar med 
skrivande, olika kameror samt redigering.”  
 
Vi tar emot 12 ungdomar mellan 14 och 17 år. Deltagarna behöver inte ha några 
särskilda förkunskaper inom film. Det räknas som feriepraktik och vi betalar 55 kr per 
timme för 30 timmars arbete, Man gör film ensam eller tillsammans i en grupp och 
äger förstås själv det man skapat. Vi håller till på SV-huset i Almenäs, Nässjö. 
 
Senaste ansökningsdag är den 10 juli – och det finns platser kvar. 
 
Film Campen för unga arrangeras av Skådebanan i Jönköpings län med stöd av 
Studieförbundet Vuxenskolan i Nässjö samt Region Jönköpings län. 
 
Kontakt: Ulla-Britt Lindqvist 070 283 55 83, Ann Britt Carlsson 076 190 88 15 eller 
Stina Nilsson 070 290 60 04 Skådebanan Småland www.skådebanansmåland.se 

PS. I slutet av året arrangerar vi en liknade workshop för målgrupp 60+ med bidrag 
från Familjen Kamprads stiftelse samt ett seminarium med filmillustrationer om 
landsbygdens utmaningar med bidrag från EU Leader Astrid Lindgrens hembygd.  
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Felice Hapetzeder och en ung deltagare i aktion.  


