Malmö stad

Kulturförvaltningen

Vinnare av årets barnfilmpris under barn- och ungdomsfilmfestivalen
BUFF är: Life according to Nino. Malmö stad delar ut priset för fjortonde
året i rad och prissumman är 100 000 kr.

Filmen handlar om åttaårige Nino vars mamma plötslig dör och vardagen rasar
samman för familjen. Pappan är oförmögen att ta hand om sina barn och Nino
och hans storebror får klara sig själva, vilket innebär att de gör lite som de vill.
Nino har en kanin som han pratar med. När det talas om fosterhem och
installeras övervakningskameror i hemmet tar sig pappan samman. En ovanlig
blandning av dråpliga situationer och djupaste allvar.
Originaltitel: Het leven volgens Nino. Nederländerna 2014. Regi: Simone Van
Dusseldorp. Holländskt tal. Engelsk, svensk text. Rek. för årskurs 2-4.
Juryns motivering
Filmen behandlar ett svårt ämne, en förälders död, på ett känsligt och
humoristiskt sätt. Filmen fångar åskådarens uppmärksamhet direkt och visar ett
barns perspektiv. En välregisserad film med fina scenerier, foto och
skådespeleri.
Jury 2015
 Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, Kulturförvaltningen,
Malmö stad.
 Fiona Winders ordförande Malmö Kulturnämnd.
 Marcelo Arce-Castillo, (S) förste vice ordförande i Malmö
kulturnämnd.
 Linda Simonell Wirje (M) andre vice ordförande i Malmö Kulturnämnd
 Christian Lo regissör Norge
 Alize Gelze Producent Lettland
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—Malmö är en ung global modern stad med barn och unga med bakgrund från
hela världen. BUFF spelar en viktig roll som en aktör som lyfter fram riktigt bra
kvalitativ barn - och ungdomsfilm sedan mer än trettio år. Film är ett viktigt
medium för att förstå både sin egen och andras verklighet. En verkligt bra
barnfilm kan bli en upplevelse och ett minne för livet som sätter starka spår
genom humor, spänning, starka känslor och igenkänning. Malmö stad vill
uppmärksamma goda barnfilmsregissörer med detta pris, säger kulturdirektör
Elisabeth Lundgren.
Malmö stads barnfilmpris
Priset utdelas till den filmskapare som enligt priskommitténs bedömning
bidragit till den bästa barnfilmen, varvid kvalitet och/eller nyskapande skall vara
viktiga bedömningsgrunder. Priset, som utdelas årligen under barn- och
ungdomsfilm-festivalen BUFF i Malmö. Priset består av 100 000 kronor och en
statyett av Martin Jönsson.
Prisutdelning
Priset delas ut av Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, fredagen den 13 mars kl
18.00 på Rådhuset.
För mer information kontakta:
 Mette-Ann Schepelern, festivalchef, BUFF, tel: 073-410 0387
 Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, Kulturförvaltningen, tel: 0766-34
29 27
 Ann Körling, filmutvecklare, Kulturförvaltningen, tel: 0704-34 48 58
Mer info om filmen
http://buff.se/langfilm/life-according-to-nino/

