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English summary

We have been to Berlin for ten days. Our focal point has been to
find out more about  how to create a project wich is able to
maintaine its quality and focus. How does Berlin as a city influence
the cultural projects wich are taking place? To what extent do the
project managers allow the projects to get influenced by the
current devolopment of society?

We have visited and interviewed four different filmfestivals. One
short film festival, Interfilm, one multimedia festival, Transmediale,
the big international film festival of Berlin, Berlinale and a
lesbian/feminist film festival, Lesbenfilmfestival. The results have
been both surprising and confirming.



Inledning

Vi åkte till Berlin och stannade där mellan den 29 september och
den 7 oktober. Vår ursprungliga intention med att åka just till
Berlin kretsade kring föreställningen om Berlin som den alternativa
kulturhuvudstaden i Europa. Stadens historia och dess rötter i öst
och väst verkar ha skapat ett dynamiskt utrymme för ett vitalt
kulturliv. Med denna mentala bild i våra huvuden kom vi till staden
och våra förväntningar överträffades.

Förberedelser/ Metod

Vi har förberett vår resa genom att via nätet uppsöka olika
filmfestivaler eftersom film och festivalformen i sig, är något som
intresserar oss. Med utgångspunkt i vår frågeställning valde vi att
ta kontakt med tre stycken festivaler av vitt skild karaktär. Vi
beslutade oss för att besöka den stora, internationella, Berlin
filmfestival, en internationell kortfilmsfestival och en lesbisk
filmfestival. Vi fick även ännu en kontakt på plats,
multimediefestivalen, Transmediale.

Vi har sökt så gott som all information via nätet och via kontakter
med bred kunskap om Berlin. Vårt förberedelsearbete har baserats
på diskussioner kring projektledarrollen och dess olika aspekter
samt festivalformens möjligheter och begränsningar.

Frågeställningar

Våra ursprungliga frågeställningar löd:
- Med vilka medel skapar man ett kvalitativt och målinriktat

kulturprojekt?
- Hur ”nischar” man egentligen ett projekt gentemot en

särskild målgrupp?
- Hur begränsar man verksamheten och dess innehåll?
- Hur bibehåller man verksamhetens kvalitet och substans när

den växer?



- Hur förhåller man sig till sina ursprungliga ideal?
- Hur utvecklas/ förändras utifrån dessa?

- -Hur fungerar förhållandet mellan kreativitet och produktion/
administration?

De frågeställningar som tillkom var:
- På vilket sätt påverkas verksamheten av Berlin som stad?
- I vilken utsträckning påverkas verksamheten av aktuella

politiska-och samhälleligafrågor?

Interfilm

Möte med Alexander Stein, 2001- 10- 01

Kortfilmsfestivalen Interfilm visar filmer som är allt mellan 2
sekunder och 20 minuter långa. I år äger den rum mellan den 6
och 11november för sjuttonde året i rad sedan starten.

Interfilms kontor är beläget i en gammal paradvåning i forna
Östberlin. Vi kom dit i tron att få träffa Mathias Groll, ansvarig för
feministisk- och queerfilm. Det visade sig dock, när vi väl kom till
det rökiga, bohemiskt röriga kontoret, att Mathias inte alls var där.

Istället fick vi träffa Alexander Stein som vänligt, men bestämt
tryckte ned oss i en nedsutten skinnsoffa. Han arbetar på
festivalen sedan fyra år tillbaka, är själv filmare och har främst
arbetat med animerad film. Förutom att han ansvarar för de
sektioner av festivalen som presenterar animerad film arbetar han
främst med organisationen, festivalens verkliga hardware, som han
själv uttryckte det. Han är även inblandad i den, enligt honom,
kultförklarade sektion man kallar för i- tech, där man presenterar
så kallad off- beat film. Han arbetar också med den sektion som
inriktas på film från olika länder. Årets festival fokuserar på Belgisk



film. Övriga medarbetare är hälften praktiker och teoretiker,
filmare och kritiker sida vid sida.

När vi under början av vårt samtal kom in på festivalens
förhållande till feministisk film och jämlikhetsfrågor, hävdade
Alexander att festivalen fått allt fler kvinnliga och homosexuella
medarbetare under de senaste tre åren. Något som, enligt honom,
inte enbart ökat festivalens jämlikhet utan även öppnat upp för
nya perspektiv.

Alexander berättade vidare att de sedan 90- talets början inte
ägnat någon speciell sektion åt feministisk- eller queerfilm utan
istället integrerat dessa filmer i programmet. Han menade att
marknaden öppnats för filmer med denna tematik och därmed
ökat deras kommersiella värde. Dessutom finns det flera andra
filmfestivaler I Berlin som ägnar dessa filmer all sin
uppmärksamhet, t ex Verzaubert Filmfestival som är integrerad i
den större Fantasy Filmfestival.

Interfilm har 7- 8 anställda som arbetar året runt, men det beror
framförallt på att Interfilm även arbetar med distribution av
kortfilm. Under själva festivalen arbetar en stab med 15 avlönade
personer tillsammans med ca 40 volontärer. Förra året besöktes
festivalens fyra biografer av 10 000 besökare. Av de 2200 filmer
som skickades in till årets festival kommer ca 300 att visas.
Filmerna ses först av tre till fyra personer som rensar bort hälften.
Sedan ses filmerna av olika representanter från varje särskild
sektion.
Festivalen organiseras också utifrån dessa sektionsgrupper som
leds av varsin sektionsansvarig. Var och en av dessa ansvariga har
sedan olika förhållanden till sin egen chefsposition. Vissa tar den
mer bokstavligt än andra. Alexander menar dock att man försöker
dela på det ansvar som finns eftersom människor arbetar bättre
om de utsätts för utmaningar.



Festivalen har fram till i år haft övergripande teman. Förra året var
detta tema t ex ”Mind and Mutations” och året dessförinnan, ”Sex
and Insanity”. Årets festival saknar dock tema utan fokuserar
på olika sektioner, t ex barnfilm, Columbiansk och Belgisk film.

När vi började tala om finansieringen av festivalen kom vi in på den
stora bankskandal som skakat Berlin, vilket lett till både politiska
avgångar och att staden nästintill lämnats bankrutt. Egentligen
skulle festivalen ha fått ökade anslag i år, men Alexander menar
att det knappast är troligt med tanke på den rådande situationen.
Dessa anslag delas ut av Berlin- Brandenburg Filmboard.

Enligt Alexander är kortfilmen kompromisslös på ett helt annat
sätt än långfilmen. En långfilm innebär oftast åtminstone två års
arbete och en helt annan budget än en kortfilm. Kortfilmen har
sina egna regler och premisser. Den ger nya utmaningar vad gäller
klippning och berättande. Alexander menar att det som kanske är
mest intressant med att visa kortfilm i festivalsammanhang är att
man ger åskådaren möjlighet att, utifrån ett program med många
filmer med liknande tematik eller stil, skapa egna berättelser och
sammanhang.

Vi frågade Alexander i vilken utsträckning valet av filmer som
representeras på festivalen påverkas av på vilket sätt de
kommenterar rådande samhällsutveckling och politik. Han svarade
att de till årets festival valt filmer som på olika sätt speglar det
amerikanska samhället, bland annat en film av vår egen Josef
Fares, Ordinary Americans. Han berättade också att festivalen
många gånger fått kritik då filmernas innehåll antas ha speglat
festivalledningens åsikter. Alexander hävdar dock att filmerna
måste få tala för sig själva, om de som arbetar med festivalen ville
uttala sig skulle de göra det genom egna filmer. Det finns dock
naturligtvis ett övergripande ansvar för festivalens innehåll.

Parallellt med filmvisningar anordnar festivalen även seminarier.
Alexander betonade att festivalen prioriterar att bjuda in filmare



från länder där kulturarbetare vanligtvis inte har möjlighet att resa
utomlands, t ex länder i Östeuropa, Afrika och Asien.

Interfilm är enligt Alexander ingen målgruppsorienterad filmfestival
man försöker faktiskt nå ut till alla. Man har t ex en
barnfilmssektion, där en jury bestående av barn utser vinnaren av
ett särskilt pris.

När vi frågade Alexander vilka anledningarna till det gynnsamma
filmklimatet i Berlin är, svarade han att det nog handlar mycket om
att Berlin är en sådan utpräglad universitetsstad. Det finns ju
dubbla uppsättningar av de flesta institutioner sedan tiden då
Berlin var en delad stad. Han menade att filmscenen i Berlin varit
stor alltsedan stumfilmstiden. Han tillade dock att det många
gånger är svårt att nå ut på grund av konkurrensen.

Interfilm är en festival som framförallt vill framhålla kortfilmen och
dess möjligheter som form, man vill visa på alla dess aspekter.
Samtidigt vill man även bereda plats för filmare från hela världen,
man vill ifrågasätta och diskutera, skapa möten med sin publik och
helst nå ut till alla människor.

Storsinta planer, indeed, men med det engagemang Alexander
Stein visade, rådde  det för oss inga tveksamheter om att man
lyckas.

Lesbenfilmfestival

Intervju med Nanna Heidenreichs och Silke Brandt 2001-10- 05

” - Många människor uppfattar oss som reliker från 70- talet”.
Repliken är Nanna Heidenreichs, en av eldsjälarna bakom
Lesbenfilmfestival. Samtidigt som det ligger uppgivenhet bakom
orden finns där också en viss stolthet, den kamp som accelererade
på 70- talet är långt ifrån över.



Vi träffade Nanna och Silke Brandt på ett kafé i stadsdelen
Kreuzberg i Östberlin. De har arbetat med festivalen i sex,
respektive fem år. Lesbenfilmfestival ägde i år rum för 17 året i
rad mellan den 9 och 14 oktober. Vi träffade med andra ord dessa
två huvudaktörer bakom festivalen bara några dagar innan den
gick av stapeln.

Vårt samtal kom att kretsa kring festivalens historia. För 10 år
sedan var det inga problem för festivalen att välja ut filmer, man
visade helt enkelt det som fanns att tillgå. Filmerna visades inte på
vanliga biografer, utan var film producerad av oberoende bolag
som hittades på filmfestivaler. Det var filmer som berättade lätt
igenkännbara komma ut historier. På den tiden var festivalen
integrerad i den lesbiska kulturveckan och man drevs av en vilja
att skapa ett utrymme för lesbisk/feministisk film. Idag har
situationen förändrats radikalt, filmer med, av och om
homosexuella har hunnit bli kommersiellt gångbara, de produceras
av stora bolag och visas på vanliga biografer. Detta är dock film
som enligt Nanna och Silke är rätt mainstream och gammaldags
vad gäller berättande. Idag ser festivalen som sin största uppgift
att visa experimentell feministisk film, ofta kortfilm, film som
fortfarande inte visas utanför festivalsammanhang.

Förutom att de bereder dessa filmer utrymme framhåller Nanna
och Silke festivalformen som en viktig anledning till att de
fortfarande arbetar med Lesbenfilmfestival. En festival är en
samhällshändelse där det skapas möten mellan filmare och publik.
Förutom dessa möten som sker inne på biografen i samband med
visningarna, arrangeras workshops och olika paneldiskussioner.
Nanna betonar att det inte bara handlar om att se film. Publiken är
lika viktig som det som visas på duken. Deras vitt skilda
erfarenheter ska bidra till att avgöra vad lesbisk film egentligen
innebär.

Lesbenfilmfestival saknar helt kommunala eller statliga bidrag,
Nanna och Silke arbetar med festivalen under sin fritid och tar



ledigt från sina ordinarie arbeten under festivalperioden. De
finansierar själva sina resor till filmfestivaler världen över. Nanna
och Silke menar att klimatet har hårdnat de senaste åren, det har
överhuvudtaget blivit svårare att få anslag till olika kulturprojekt.
De nämner att en festival som Verzaubert filmfestival som ligger
under den stora, uppmärksammade Fantasy Filmfestival klarar sig
bättre, då dessa båda festivaler är mer kommersiellt inriktade och
drar nytta av varandra. Lesbenfilmfestival har dock ett likande
förhållande till Berlinale, där undersektionen Panorama visar
feministisk/ queerfilm. Denna sektion besöks av både intresserad
publik och filmare och här skapar de nya kontakter.

Eftersom Nanna och Silke är de som tillsammans med två andra, är
arbetar med festivalen blir organisationsstrukturen inte särskilt
avancerad. De delar upp de olika ansvarsområdena som t ex
marknadsföring, logistik och praktiskt arbete mellan sig. Under
själva festivalen tillkommer sex volontärer. Årets festival besöks
av 11 filmare, framförallt från Tyskland och USA. Dessa bor
antingen på ett hotell som sponsrar festivalen eller privat, inhysta
hos vänner.

Festivalen växer för varje år. Först förra året öppnades den upp
för en manlig publik, vilket dock inte ökade antalet besökare i sig.
Årets festivalbiograf ”Arsenal”, som är en av Berlins största
alternativa biografer, är också betydligt större än tidigare års
biografer.

Efter att ha samtalat med dessa båda synnerligen intellektuella
och engagerade kvinnor förstärktes det som Daniel Saltzwedel på
Transmediale betonat, det krävs beslutsamhet och engagemang
för att driva en festival. De två kvinnor vi mötte brinner verkligen
för att föra ut den film som de anser vara viktig till en engagerad
publik. De betonar även festivalformens möjlighet till att skapa
möten som en grundläggande förutsättning för deras verksamhet.



Berlinale, Internationale Filmfestspiele Berlin
Intervju med Werner Gondolf 2001-10-04

Filmfestivalen i Berlin eller Berlinale, som den kallas, är en av
Europas största festivaler. Förra året såldes 420 000 biljetter. Det
är inte utan att man känner av detta, när man efter att ha ringt på
porttelefonen, blir insläppt i en pompös hall med flådiga
skinnmöbler och foton på filmstjärnor från forna festivaler. Vi blir
små för ett ögonblick…

Vi träffar Werner Gondolf på hans kontor på fjärde våningen. Det
är en liten man med ovanligt vänliga ögon som möter oss. Werner
Gondolf har arbetat med  programorganisation på Berlinale i 28 år.
Hans kunskap och kompetens inom detta gebit är imponerande
och hans vana att svara på frågor om festivalen är naturligtvis
märkbar. Vårt samtal inleds med frågan om huruvida flytten till
Potzdamer Platz  har påverkat arbetet och atmosfären runt
festivalen. Tidigare låg Berlinales lokaler i mitten av Väst-Berlin, nu
finns vi i mitten av Berlin, menar Werner Gondolf. Potzdamer Platz
är Berlins nya politiska och kommersiella centrum och är därför en
självklar plats för en festival av denna storlek och kvalitet, säger
han bestämt.

Berlinale startades 1951, alltså bara sex år efter andra
världskrigets slut. Berlin var självfallet fortfarande en stad under
återuppbyggnad på alla samhälleliga och mänskliga plan. Det fanns
dock en påtaglig längtan efter att återta sin plats i den europeiska
konst- och kulturvärldens  centrum. Det var just ur denna längtan
som filmfestivalen föddes. Sedermera under det kalla kriget
fungerade festivalen som en bro mellan öst och väst, menar
Werner Gondolf. Festivalens inriktning mot västerländsk och
kanske framförallt amerikansk film, blev en tydlig markering mot
kommunismen och allt vad den representerade. Denna inriktning
stöttades av regeringen varför festivalen finansierades till största
delen av statliga medel och gör så än idag. Kommunistiska länder
deltog inte i festivalen förrän efter 1975. Efter Warzawapakten



och Sovjetunionens fall var det dock svårt för många av dessa
länder att deltaga , då de statliga bidragen drogs in och de filmer
som gjordes var alltför kommersiella och ofta rena efterapningar
av amerikanska filmer.

Berlinale är indelad i sju sektioner. Den största och mest omskrivna
av dessa är ” The International Competition”. I denna sektion ingår
stora, bekostade filmproduktioner, i huvudsak av amerikanskt
ursprung. Det är också i denna sektion de prestigefyllda filmprisen
guld- och silverbjörnen delas ut.” Panorama” är sektionen med
smalare produktioner. Konstfilm, samt även vissa dokumentärer
och kortfilmer hamnar här. I ”The International Forum of Young
Cinema” kan man se dokumentärer, ofta med sociala och politiska
teman. Här visas även till viss del experimentell film. Denna sektion
bildades som en direkt revolt mot programmet i ”The International
Competition” 1970. ”Retrospective”  visar retrospektiv med olika
teman. Exempel på forna teman är musikaler från nazi- eran och
filmer som speglar det kalla kriget. ”Berlin Children´s Film Festival”
eller ”Kinderfilmfest” är en egen tävlingssektion där ett särskilt
pris utses av en jury bestående av barn.

Juryn för ”The International Competion” utses av representanter
från FIAFP, Federal Association of  Film Producers som är en
internationell sammanslutning av filmproducenter. De sätter upp
regler för vilka som får ingå i juryn. Det måste t ex alltid ingå en
producent och ingen av deltagarna får på något sätt vara
inblandad i någon av de nominerade filmernas produktion. Det
finns däremot inga regler för hur många kvinnor respektive män
som ska ingå i juryn.

Under året reser representanter från Berlinale runt i världen och
väljer ut filmer som anses fylla de krav man har för de olika
kategorierna. Arbetet föregås av grundlig research och
information framförallt från dataprogrammet, Prophets, där all
information om internationell filmproduktion samlas. En intressant
anekdot vi får berättad för oss handlar Göteborg Film Festivals
starke man; Gunnar Bergdahl. Vid flera tillfällen ska denne ha haft



mindre konflikter med programorganisationen på Berlinale. Dessa
två festivaler är placerade vid ungefär samma tid på året och
konkurrerar därför om samma filmer. Man kan ju tyvärr med
enkelhet gissa vilken part som oftast vinner dessa konflikter…

Berlinale är den första, stora internationella filmfestivalen på året
och är därför just den som sätter riktlinjerna för vad som komma
skall, påstår Werner Gondolf. De andra stora, europeiska
filmfestivalerna, framförallt Cannes och Venedig, är naturligtvis
rivaler till Berlinale och behandlas därefter, även om relationerna är
bra dem emellan. Om de andra två är mer glamorösa med än mer
stjärnglans, är Berlinale en ” working festival”, där över 50% av
biljetterna säljs till människor utanför branschen. Festivalens
historia skiljer sig också från sina konkurrenters då den i betydligt
högre grad präglats av uppror. En av festivalens presidenter,
George Stevens, gick i bräschen för ett massavhopp av hela juryn
1970, i protest mot festivalens program.

 Werner Gondolf talar om Berlinale som den bäst organiserade
filmfestivalen i Europa. Det verkar verkligen vara tysk disciplin som
råder och man tolererar inget annat. Programmet, när det väl är
satt är att lita på till hundra procent, menar han. Blir det några
förändringar får alla reda på det i god tid. Festivalen pågår under
tolv dagar och det visas normalt ca 250 filmer i de olika
kategorierna. Ungefär 700 människor är involverade under dessa
tolv dagar, medan enbart 12 arbetar heltid året runt.

Man blir onekligen imponerad av denna jättemaskin, som verkar
välsmord som ett splitternytt kullager. Att ha överlevt under 50 år
och under omvälvande politiska förhållanden, tyder på många
starka viljor och stort engagemang. Och såklart- en ständig
inkomstkälla i form av statligt stöd.



Transmediale International media art festival Berlin
Intervju med Daniel Saltzwedel torsdag 2001-10-04, Podewill

Allt är nytt! Allt är möjligt! Dessa fraser klingar i våra huvuden
efter att ha mött Daniel Saltzwedel på Transmediale i Berlin.
Festivalen som nu går in på sitt femtonde år började som en
konstvideo festival, men har under årens lopp utvecklats till en
festival för nya media och de konstformer som har fötts och
ständigt föds ur det begreppet.

 År 2001 var en nystart för Transmediale. Med det nya millenniet
som utgångspunkt signalerade de en ny era i sin verksamhet.
Transmediale.01 var den första festivalen i denna riktning. Från
och med årets festival finns ett tema som vänder sig mot och
uppmanar besökarna på olika sätt. Temat 2001 var: ”Do it
yourself!”. Med detta budskap uppmanades besökaren att ta
steget från att vara en passiv mediakonsument till att bli en aktiv
producent. Med stor entusiasm berättar Daniel Salzwedel om nästa
års tema; ”Go public!” Med detta vill de uppmuntra besökaren att
publicera och marknadsföra sig själv. Att aktivt ta del av och
använda den nya tekniken till att göra sin röst hörd. Att på detta
sätt använda tekniken och interaktivt vara en del av demokratin.

Transmediale verkar i den sfär som vi kallar nya media. Detta är en
ständigt föränderlig värld av teknik och nya möjligheter. Vad är då
konst i denna sfär? Begreppet verkar vara lika djupt och brett som
i alla kultursammanhang. Den stora skillnaden ligger dock i att
ingen vet hur konsten kan gestaltas, eftersom ny mark ständigt
bryts. Möjliga utställare kommer till Transmediale med sitt material
och tillsammans arbetar man med att avgöra huruvida objektet i
fråga passar in i festivalen. ”What is media art?” Ja, vem vet?
Transmediale vill vara en knytpunkt för allt detta, och mer.

Sedan ett år tillbaka har Transmediale en ny konstnärlig ledare,
Andreas Broeckman. Med hans inträde i organisationen föddes nya



idéer och nya uppslag. Enligt Daniel är Andreas visionären, som
med stark beslutsamhet genomför sina idéer, dock i samråde med
andra. Daniel Salzwedel är projektanställd som ansvarig för
kommunikation- och sponsorfrågor och har, då vi träffar honom
endast arbetat på Transmediale i två veckor. Han har dock fått
igång svadan ordentligt och verkar väl insatt i festivalens
organisation. Samtliga i peronalgruppen, med undantag av Andreas
Broeckman och Susanne Jaschko (kurator och projektledare) är
projektanställda. Andreas Broeckman och Susanne Jaschko arbetar
året runt och de övriga anställs ca sex månader innan den
beräknade festivalen. Under festivalen arbetar också volontärer
med alltifrån teknik till catering. Man betalar samtliga volontärer en
symbolisk summa.

Transmediale finansieras genom både bidrag och sponsorer. Man
får EU-stöd samt anslag från Haupstadt Kulturfond, en särskild
fond som enbart gynnar projekt i Berlin. Berlin är en fattig stad i
jämförelse med t ex industristäderna Hamburg und München.
Fonden skapades i syfte att Berlin, som huvudstad, ska ha
möjlighet att genomföra större kulturprojekt. Filmboard Berlin-
Brandenburg är en ytterligare bidragsgivare. Vad gäller sponsorer
så talar Daniel Salzwedel om svårigheten att balansera ekonomin
och det kreativa klimatet. Vilka vill festivalen nå ut till? Vilka vill
sponsorerna nå ut till? Dessa två sammanfaller inte riktigt alltid av
förklarliga skäl. Små kompromisser från bådas håll är kanske att
föredra, enligt Daniel Salzwedel.

Att vi besökte en festival som Transmediale, trots den i egentlig
mening inte är en filmfestival, var ett rent lyckokast. Vi blev
rekommenderade att ta kontakt med dem av Alexander Stein på
Interfilm. Väl där insåg vi att här finns någonting väldigt relevant
för vår frågeställning. I denna festival har film, konst och nya
media, liksom mottagare och avsändare, smält samman.



Slutsatser

Vad vi kan vi då dra för slutsatser utifrån dessa så vitt skilda, men
samtidigt på så många punkter överensstämmande
intervjuresultat? Tja, en sak är säker, staden Berlin med allt vad
den innebär av historia, dynamik, möjligheter, människor och
kreativitet, har satt sin tydliga prägel på alla de festivaler vi
besökt. Berlin är en spelplats där ingenting är omöjligt och där det
finns plats för alla uttryck.

Det bestående intrycket efter våra möten med dessa
projektledare är att projekt som dessa, står och faller med
människor som brinner. Ett projekt behöver visionärer med
övertygelse, men inte bara det. Alla projekt behöver även
praktiker. Festivalen som projekt är även, i vilken klädnad den än
må ha, beroende av volontärer. Människor som ger av sin tid och
energi i utbyte mot något så fundamentalt som tillfredsställelsen
av att vara del av något som är större än en själv.

Även festivalen som form bidrar starkt till att sätta sin prägel på
den verksamhet som de människor vi besökt sysslar med.
Festivalen skapar utrymme för möten som ständigt föder nya
betydelser och meningar. Besökaren bidrar både till en bekräftelse
och en utveckling av verksamheten. Samtliga festivaler betonar
också vikten av det internationella mötet, vilket medför nya
perspektiv och inspirerar till ständig uppdatering.

En ytterligare aspekt av vårt arbete handlar om de olika projektens
kärnor. Filmfestivaler, som varit vårt huvudsakliga intresseområde,
är en konstform som ger utrymme för oändligt många tolkningar
och uttryck. De festivaler vi besökt, som ju är långtifrån de enda i
Berlin, utgör både en konkurrerande och kompletterande kraft
gentemot varandra. Vi tyckte oss kunna skönja en dragkamp
mellan viljan att vara ett alternativ eller att tillåta sig bli en del av
etablissemanget. Att integreras eller icke integreras, det är frågan.



Väl hemma från Berlin, är vi nu många erfarenheter och
upplevelser rikare. Vi har funnit stor tillfredsställelse i glädjen i att
få redan beprövade sanningar ytterligare bekräftade.  Vi lät oss
inspireras av Berlin och de människor vi mötte där. Vi upplevde.
Berlin som en sann skådeplats för vår globaliserade värld.

Kontaktlista

Interfilm
Kontakt: Alexander Stein
Tempelhofer Ufer 1A
10961 Berlin
Tel. ++49 (0) 30 693 29 59
E- post: interfilmbarlin@snafu.de
Hemsida: www.interfilmberlin.de

Lesben filmfestival
Kontakter: Nanna Heidenreich och Silke Brandt
Koburger Strasse 14
10825 Berlin
ARSENAL, Filmhaus Berlin
Potsdamer Strasse 2
10785 Berlin (Potsdamer Platz)
E- post: filmfestivalberlin@hotmail.com
Hemsida: http://www.lesbenfilmfestival.de

Transmediale international media art festival
Kontakt: Daniel Salzwiedler
Klosterstraße 68-70
10179 Berlin
Germany
Tel. ++49 (0) 30 24 72 19 07
Fax ++49 (0) 30 24 72 19 09
E- post: info@transmediale.de
Hemsida: www.transmediale.de



INTERNATIONALE FILMFESTSPIELE BERLIN
Kontakt: Werner Gondolf,  Programorganisation
Potsdamer Strasse 5,
4th floor, room 409 at the end of the floor.
10785 Berlin
Tel. ++49  (0) 3025920 444
Fax ++49(0) 30 25920 299
E- post: info@berlinale.de
Hemsida: www.berlinale.de

Hostel
Globetrotter hostel, Odyssee
Grünberger Str. 23
10243 Berlin
Tel./Fax: (+49) - (0)30 - 29 0000 81
E- post: odyssee@globetrotterhostel.de
Hemsida: www.odyssee.de


