Produsentens redegjørelse Hei Verden
Link til filmen: https://vimeo.com/509413738/c698326c7f
Link til publisert versjon i to deler TV2 Play: https://play.tv2.no/programmer/serier/heiverden
Hei Verden hadde premiere i juni 2021 i det Nordiske konkurranseprogrammet for
dokumentarfilm under Oslo Pix. Det var stort å kunne samle våre fire, unge hovedpersoner
med foreldre til en av de første fysiske kinovisningene på lang tid – ettersom dette skjedde
rett etter at Oslo såvidt åpnet opp igjen etter pandemien. Hei Verden var i tillegg del av Ung
Pix-festivalen som er 9-klassefestivalen til Oslo Pix. Her fikk rundt 2000 elever i Oslose Hei
Verden digitalt med tilbud om digital samtale med de medvirkende i filmen og regissør
Kenneth Elvebakk etter visning.
Etter premieren på Oslo Pix fløy filmen videre ut til publikum med både lineær og online
premiere på TV2/TV2 Play. TV2 hadde egentlig bedt om en serie for TV2 Play der filmen ble
delt opp i kortere episoder. Dette brukte vi ressurser på å lage, men TV2 fant til slutt ut at
de ville publisere det samme på nett som lineært – dermed er ikke serien publisert noe sted,
men filmen ble vist i to deler på TV2. Dette stoppet ikke flere kinoer fra å kontakte oss fordi
de ønsket å sette opp filmen i forbindelse med Pride. I tillegg har vi et godt samarbeid med
Fri. Fuglene og Fri har blant annet laget et felles arrangement under Pride i Oslo der vi viste
film og hadde en panelsamtale med medvirkende og regissør Kenneth Elvebakk tilstede.
Etter Oslo Pix ble det klart at Hei Verden vant publikumsprisen. Det er en veldig flott
anerkjennelse for oss som har jobbet med filmen i så mange år. Nå skal Hei Verden videre til
TIFF Junior i Tromsø og på turné med DKS Viken – en turné som antagelig blir starten på en
videre ferd i flere andre fylker neste skoleår.
Hei Verden er blitt en varm, vesentlig og høyst aktuell film som tar de yngste, skeive
ungdommene på alvor. Vi opplever at filmen makter å sette dagsorden – og den åpner opp
samtaler som er helt nødvendig å ha for å kunne ta vare på de yngste, skeive ungdommene i
samfunnet vårt. Filmen berører problematikk knyttet til oppvekst generelt og kjønnsbur /
forventninger til kjønn spesielt.
Vi har et godt samarbeid med Bauta Film i Sverige og ser fram til å ha felles internasjonal
premiere på Nordisk Panorama i september. (ikke offisielt enda, men bekreftet J ).
Tusen takk for støtten, takket være dere, og de andre støttespillerne som har heiet Hei
Verden fram, så har denne filmen blitt til – en film som betyr mye for mange, og alt for
noen.
Beste hilsen
Fuglene
Kari Anne Moe og Gudmundur Gunnarsson

Link til filmstudieark: https://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1462030.ece
Et lite utvalg av de redaksjonelle oppslagene:
https://tv.nrk.no/program/MUHU29000021 - Runa og Joachim er gjester 54 min inn i
sendingen – NRKs historiske aller første direktesendte live-sending fra Pride.
TV2 Nyhetene: https://www.tv2.no/nyheter/14039240/
God Kveld Norge: https://www.tv2.no/v/1662048/?fbclid=IwAR2uHnD3EzRMlSat2ZvrN_C2_zHhSF5Nr9EhtfRY5gDyEISDcr53YV0dz0
God Morgen Norge:
https://www.facebook.com/page/57100728807/search/?q=runa
VG:
https://www.vg.no/nyheter/i/nAp7GQ/aapenhetens-pris

