Kalmar

Filmälskare har en klubb
Titta, prata och spela in recension.
Runt om i Småland har filmklubbar med intresserade ungdomar börjat
växa fram.
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KALMAR 23 timmar sedan, uppdaterad 23 timmar sedan

Jesper Olsson, Marielle Langseth, Lukas Karlsson, Alexander Åkesson och Martin
Foto: Johanna Eriksson
Klevegård träffas innan filmvisningen för att snacka lite runt det gemensamma intresset, film.

Sedan ett knappt år tillbaka driver Reaktor sydost tillsammans med Film i Jönköping och
studieförbundet bilda projektet Filmklubben. Projektet som, förhoppningsvis, ska vara
under tre år finansieras av Allmänna Arvsfonden och målet är att bygga upp filmklubbar för
ungdomar över hela Sverige.
– Under det här första året har vi startat ett tiotal klubbar, i Kalmar län, i Kronobergs län, i
Jönköpingslän och i Norrbotten, berättar Martin Klevegård, en av projektledarna i
Filmklubben.
Denna lite smådisiga decemberkväll är det träﬀ med filmklubben i Ljungbyholm. En kväll
som inleds med att medlemmarna i klubben tillsammans tittar på Lukas Moodyssons film
Vi är bäst.
– Efter filmen träﬀas vi, snackar igenom filmen och tillsammans spelar vi in en filmad
recension, alla filmrecensionerna finns samlade på vår YouTube-kanal, I filmriket, fortsätter
Martin Klevegård.
Vid ett av borden i fritidsgårds fik sitter Jesper Olsson, Marielle Langseth, Lukas Karlsson
och Alexander Åkesson, alla medlemmar i filmklubben på gården.

– Jag hade ett stort filmintresse redan tidigare, när den här möjligheten dök upp verkade
det vara kul, jag är lite av en filmnörd, säger Marielle Lagnseth.
– Jag älskar allt med skådespelare i, alla filmer, fast skräckfilmer är bäst, fortsätter Lukas
Karlsson.
Lite av kvällens höjdpunkt för filmklubbsungdomarna är att spela in filmrecensionen. Fast
inte för alla.
– Jag vill inte vara med själv, fast jag filmar gärna, säger Lukas Karlsson och skrattar.
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