
GÖTEBORG. Filmaren 
David Färdmar från 
Skepplanda var med sin 
"Getingdans" nomine-
rad till bästa novellfilm 
vid Göteborgs filmfesti-
val i helgen.

Juryn gjorde tyvärr 
inte samma val som 
biopubliken.

– Jag vann publikens 
pris och det är finare 
än allt annat, sa en 
jublande glad David 
Färdmar.

I över ett års tid har David 
Färdmar, 38, jobbat med sin 
novellfilm ”Getingdans” som 
är fritt baserad på romanen 
”Maude danser” av Knut 
Faldbakken. När boken 
släpptes 1971 skapade den 
stor uppståndelse i Norge på
grund av den kontroversiella 
skildringen av en kvinnas sex-
uella handlingar. Filmmanu-
set är skrivet av debuterande 
Lisa Linnertorp som även 
spelar huvudrollen ”Maud”. 
Getingdans utspelar sig på 
ett pensionat i skånska Höör. 
Inspelningsplatsen är vald 
med omsorg och bidrar starkt 
med sin vackra miljö till att ge 
filmen dess överbetyg. David 
Färdmar som denna gång 
har agerat ensam regissör är 
särskilt nöjd att alla enskilda 
detaljer har skapat helheten.

– Alla har varit så engage-
rade och har gjort sitt ytters-
ta, vilket också märks. Ljus-
sättning, kostym, mask, foto 
och inte minst skådespelar-
na har varit enastående, säger 
Färdmar.

I filmen medverkar etable-
rade skådespelare som Siw 
Malmqvist och Reine Bry-
nolfsson. Deras insatser är 
magnifika.

– Det är en dröm att få jobba 
med så professionella och er-
farna skådespelare. Reine är 
en barndomsidol och jag ville 
så gärna ha honom till den här 
rollen, men han gav mig inte 
särskilt stora förhoppningar. 
Jag lyckades haffa honom på 
centralen under ett tågbyte, 
han fick manuset och en snabb 
rollbeskrivning – sen var han 
fast, berättar Färdmar nöjt.

Under lördagskvällen utsåg 
en jury vinnaren av de sex no-
vellfilmerna som deltog i täv-
lingen om 200 000 kronor 

vid Göteborgs filmfestival. 
Att "Getingdans" hade stora 
segerchanser råder det ingen 
tvekan om, men juryn valde 
novellfilmen "In" som visa-
des i SVT1 senare på kväl-
len. Samtidigt hade biopubli-
ken haft möjlighet att lägga sin 
röst. Resultatet av denna om-
röstning blev till David Färd-
mars fördel.

– Jag är grymt glad och stolt 
över detta pris. Att få publi-
kens uppskattning är ju något 
av det absolut finaste och en 
stor anledningen till varför jag 
gör film, säger han.

I sommar visar Sveriges te-
levision samtliga sex novell-
filmer, men David Färdmar 
tänker inte nöja sig med det.

– Nej, nu ska vi skicka ut 
filmen till alla tänkbara fes-
tivaler. Min tidigare film 
"Love" visades i 50 länder och 
vann tolv fina priser. Det kan 
"Getingdans" också göra.

Med så många unika de-
taljer samlade i ett välklippt 
drama kommer David Färd-
mars mästerverk garanterat 
skörda framgångar. Som van-
ligt har kollegan Frida Hall-
berg och fotografen Erik 
Persson varit värdefulla 
grundbultar i produktionen.
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Behöver du hjälp med att komma i form inför sommarens aktiviteter på stranden?

Saknar du motivation? Behöver du bättre resultat? VI HJÄLPER DIG!
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Vill du gå ner i vikt?
Våra personliga tränare hjälper dig 

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”
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GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

Ring och boka 
en GRATIS konsultation med 

en av våra personliga tränare.

När ni träffas kan du i lugn 

och ro få svar på dina frågor om 

personlig träning och få reda på 

hur din PT kan hjälpa dig att nå 

ditt mål.

m.lifeclub.se

Erbjudandet gäller tom 10/3-11

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

SILVERKORT

Grupp - Styrke - Konditionsträning 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.

Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal
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299:-
12 månader kontant 3250:- ordpris 4548:- 

Köp ditt träningskort hos oss idag

SPINNING TEMA VÅREN 2011 

Januari - Filmtema 
- Alla underbara favorit filmer
 
Februari - Tema kärlek 
- Alla bör komma ihåg 14 februari
 
Mars - Rocktema 
- Lite Rock n´Roll i väntan på våren
 
April - Tema Puls 
- Många utomhuslöpares startmånad
 
Maj - Salsa/Latino Tema 
- Heta rythmer för en het sommar
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Låt oss inspirera med det 
senaste inom träning
Missa inte startskottet på våran nya satsning på kondition & löpning
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Reine Brynolfsson är suverän i novellfilmen Getingdans som har regisserats av David Färd-
mar från Färdsle i Skepplanda. "Helt fantastiskt att få jobba ihop med en barndomsidol" 
säger Färdmar till Alekuriren.                  Foto: Erik Persson

Alefilmare vann finaste priset

Publiken älskade David 
Färdmars "Getingdans"

David Färdmar har all anledning att le och se nöjd ut. Hans 
novellfilm gjorde succé på Göteborgs filmfestival och vann 
publikens stora pris.

Siw Malmqvist spelar Fru Frank och behövde inte provfilma 
särskilt länge för att övertyga David Färdmar om att hon var 
rätt kvinna för rollen.          Foto: Erik Persson

Lisa Linnertorp som spelar 
huvudrollen har också skri-
vit manuset.    Foto: Erik Persson
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