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FILIPSTAD. Första miljöfilmfestivalen tar plats i unika och vackra Långban

Bjuder in till eftertanke

Långbans gruv- och kul-
turby kommer att fyllas av 
filmvisningar, poesiläsning 
och samtal i festivalens tema 
Tillbaka till naturen. Ett ny-
tänkande evenemang som 
genomförs i samarbete med 
Bokcirkeln Naturhjärta och 
Värmlands museum.

– Det är en otrolig plats 
det här. Blandningen här 
med naturen och kulturmil-
jön är helt unik. Dessutom 
är det kompakt och lämpar 
sig bra som festivalområde, 
säger en förväntansfull Erik 
Klefbom.

Ett 20-tal filmer kommer 
att visas under helgen på tre 
platser och filmerna kom-
mer från Sverige, Frankrike, 
Polen, Ryssland och USA.

Tanken med festivalen är 
att man vill visa upp filmer 
men samtidigt bjuda in till 
diskussion.

– Vi vill se det här som 
en tid till eftertanke. Man 
ska kunna sjunka ner lite 
och komma bort från det 
här nyhetsaktuella, stres-
sade och nervösa. Vi har 
filmer för kontemplation 
och förhoppningarna att vi 
kan förmedla en lugn stund 

tillsammans med diskussion 
om natur och miljö, säger 
Klefbom.

Fransk inledning
Fredagen och festivalen in-
vigs med den franska film-
skaparen Jaques Cluzaud, 
som är känd för bland an-

nat filmerna ”Flyttfåglar” 
och ”Oceaner”, som kom-
mer visa dramadokumen-
tären ”Årstiderna”. Filmen 
handlar om djurlivet i Eu-
ropas skogar och hur djuren 
ser på oss. Därefter blir det 
paneldebatt med samma 
ämne.

Festivalen fortsätter se-
dan under helgen med ett 
brett spektra på gäster så 
som dokumentärfilmaren 
Peter Gergehag, psykologen 
och djurbeteendevetaren 
Hanna Mamzer och poeten 
Birgitta Lillpers.

Det kommer även finnas 

workshop för unga som kan 
göra sin egen naturfilm på 
plats.

Erik Klefbom berättar att 
han märker ett stort intresse 
i festivalen och ämnet som 
berör vår påverkan på djur 
och natur.

– Det är en festival för 

unga som gamla. Jag skulle 
säga att den riktar sig till en 
allmänhet som är intresse-
rad i miljö- och samhälls-
frågor.

SOFIE SKÖLD
sofie.skold@vf.se

På den natursköna 
och historiska platsen 
Långban är det nu dags 
för miljöfilmfestival i tre 
dagar.

– Det är första gången 
vi kör detta och går det 
bra fortsätter vi nästa år, 
säger miljöjournalist och 
arrangör Erik Klefbom.

HISTORISK 
PLATS. Vid den 
gamla järnmalmshyttan 
kommer det visas film. 
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