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Snabbsökning.
Sök
Utökad sökning.
Alla rubriker.
Till Startsidan.
Kontakta oss.

Nyheter.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gävle
Hofors
Ockelbo
Sandviken
Tierp
Älvkarleby
Inrikes
Utrikes

Sport.
• Sportens startsida
• Bandy
- SAIK
• Basket
• Fotboll
- Gefle IF
• Golf
• Innebandy
• Ishockey
- Brynäs
• Motorsport
• Ridsport
• Trav
• Ungdomsidrott
• Volleyboll
• Övriga sporter

•
•
•
•
•

Tetha Åhs
Elina Sorri
Ola Liljedahl
Rickard Olsson
Ulf Ivar Nilsson

Mer läsning.
• Familjenytt
- Fråga juristen
- Nygifta
• Fria ord
• Gästrikehistoria
• Jakt&Fiske
• Konsument
• Kultur
• Motor
• Namn&Nytt
• Nyfödda
• Nöje
• Politik
• På Gång
• Recensioner
• Resor
• Små & Stora
• Vin

Special.
•
•
•
•
•

Affärer
Asienkatastrofen
Bostad
CH-branden 2005
Fastighetsbyten

Tidningskortet.
•
•
•
•
•
•

Ansökan
Erbjudanden
Frågor&Svar
Om kortet
Vimmel
Logga in

Abonnemang.
• Prenumerera

SMS-tjänster.
• Dagens väder
• Dagens kustväder
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Tipsa en vän.

Skriv ut artikel.

De lämnade Stockholm för
jobba med film i Sandviken
Sandviken
Hollywood. Trollhättan. Och Sandviken?
Tro det eller ej, men det finns folk som
flyttar hit för att jobba med film. Nu
sitter tre filmskapare i en lägenhet på
Björksätra och jobbar med sitt nya
filmprojekt.
– Många i Stockholm tycker att vi är
skumma som flyttat därifrån, säger
Markus Magnusson, en av dem.

Tyck till direkt.
(Klicka och skriv din
kommentar)

Större bild/bilder »

Arbetsplatsen. Sam Carlshamre,
Sandra Valenca och Markus Magnusson

Det var slumpen, och drömmen om billigt
har flyttat från Stockholm till
boende, som avgjorde var Sandra Valenca, Sandviken för att jobba med sin film. Här
i lägenheten växer filmen ”Vapnet”
Sam Carlshamre och Markus Magnusson
fram, en animerad äventyrshistoria i
skulle hamna. För ett halvår sedan lämnade
rymdmiljö.
de Stockholm för Björksätra, Sandviken.
Foto: Catharina Sandström
Syftet med flytten är att de ska kunna
jobba med sitt gemensamma filmprojekt:
Större bild/bilder »
den animerade filmen ”Vapnet”.
Science fiction
– Det är en politisk science fiction-film i
rymdmiljö, och den är animerad, förklarar
Sam Carlshamre.
IdÈn till att göra filmen tillsammans
föddes efter att Sam och Markus hjälpt
Sandra med ett liknande projekt medan hon
gick på serietecknarskolan i Hofors. Och
redan för ett par år sedan började de prata
Annorlunda. Från Stockholm till
om att flytta från Stockholm till något billigt
Sandviken blev en omställning för
och rymligt boende för att göra film ihop.
Markus Magnusson, Sandra Valenca
Behövde mycket plats
och Sam Carlshamre. Men än så länge
har de inte sett så mycket av den nya
– Vi behöver mycket plats för att göra
hemstaden. ”Vi är mest i lägenheten
filmen, ett extra rum i lägenheten, och det
och jobbar med filmen fortfarande. Till
har man inte råd med i Stockholm. Allt är
sommaren kanske vi kommer ut mera”,
dyrare och jobbigare där, säger Markus.
tror Sandra.
– Dessutom känner vi nästan ingen här,
Foto: Britt Mattsson
så vi jobbar i lugn och ro, skrattar Sandra.
I en blogg berättar de om arbetet med
filmen och om sitt nya liv i Sandviken. Det har blivit lite som ett eget
projekt att visa för kompisarna att det går att leva utanför storstaden:
– De flesta vi känner som är födda och uppvuxna i Stockholm tycker att
det är en sjuk grej att flytta därifrån, okej om man flyttar till Malmö eller
Göteborg kanske men annars tycker de att man är skum på riktigt, säger
Markus.
Bloggen har en receptavdelning där de har samlat billiga recept. Sedan
de flyttade hit har de också gjort upp ambitiösa matscheman, börjat
storhandla så sällan som möjligt och promenerar överallt. Alla pengar ska
helt enkelt gå till filmskapandet. För att försörja sig jobbar Sandra och
Sam på posten, Markus läser på Forsa folkhögskola. Men de jobbar så lite
som möjligt, så de har tid med filmen.
Skulle gå på Kungen
– Det kan gå flera dagar utan att vi lämnar lägenheten. Vi har inte sett så
mycket av Sandviken än. Innan vi flyttade hit sa vi att vi skulle gå på
Kungen ofta, men vi har fortfarande inte varit där, säger Sandra.
Från början hade de tänkt stanna ett år. Men nu har arbetet dragit ut på
tiden och de räknar med att vara kvar åtminstone till årsskiftet. Efter att
de flyttat hit upptäckte de också att Gävleborg inte är något dumt län för
filmskapare. De kom snabbt i kontakt med Film Gävleborg och IDKA.
– Det visade sig att det är mycket enklare att göra film här! Det var en
bonus, säger Sam.
Bra möjligheter i Gävleborg
I framtiden drömmer de om ett eget produktionsbolag. Då krävs ännu
mera utrymme och tomma fabrikslokaler är inte helt omöjliga att hitta i
Gästrikland.
– Möjligheterna att jobba med film i Gävleborg är väldigt goda. Men
samtidigt är vi alla väldigt spontana och vill kunna göra nya saker. Vi får
se, säger Markus.
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