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Kortfilm som ska vålla debatt
– Emelie Kastberg och vänner har bildat föreningen Stå Upp
NÖDINGE. Det skulle bli 
några lata veckor i Thai-
land, men slutade med 
en idé och ett manus för 
kortfilmen ”Vem bryr 
sig?”.
Emelie Kastberg, 18, 
kunde inte låta bli.
– Jag var så inspirerad 
av all film jag såg på 
Novemberfestivalen i 
Trollhättan, att jag be-
sämde mig för att göra 
något eget, säger hon.

Hon läser andra året på 
Folkuniversitetets gymnasi-
um i Trollhättan. Nu är det 
estetisk inriktning med te-
ater som gäller efter att ha 
gjort ett tappert försök att 
läsa ekonomi på ett gymna-
sium i Göteborg.

– Det är inte min grej. 
Jag vill skapa och agera, men 
kortfilmen som vi nu ska 
spela in sker utanför skolan, 
berättar Emelie Kastberg 
som fick idén under en Thai-
landsemester i december.

Väl hemma igen presen-
terade hon tankarna för sina 
klasskamrater och alla häp-
nade, däribland bästa kom-
pisen Linnea Jensen.

– Det var så genomtänkt 

och bra, som vanligt när 
Emelie tar för sig något, att 
vi bara körde igång. Jag har 
en mindre roll, men ägnar 
annars all tid till scenografi, 
kläder och eventuella kulis-
ser.

För att kunna finansiera 
projektet har de bildat en 
föreningen Stå upp – du gör 
ingen skillnad sittandes. De 
har anslutit sig till organi-

sationen Aktiv Ungdom för 
att få hjälp med studiecirklar 
och bidrag.

Möjligheter
– Jag tycker det är helt otro-
ligt hur många möjligheter 
det finns om du verkligen 
vill något. Vi är bara 18 år, 
men har redan skapat förut-
sättningar för att spela in en 
egen kortfilm. Vi hoppas få 

stöd av Vakna och sponsorer 
hjälper också till. Älvängens 
Cykel har till exempel ställt 
upp med en cykel. Det känns 
hur bra som helst, utbrister 
Emelie.

Filmen är tänkt att vålla 
debatt. Samhällets normer 
och värderingar måste upp 
på dagordningen enligt ma-
nusförfattaren, regissören, 
producenten och huvud-

rollsinnehavaren Emelie 
Kastberg.

Känsliga frågor
– Jag vet inte varför, men vi 
har väldigt svårt för att prata 
om känsliga frågor. Ta tig-
geriet som ett exempel. Det 
finns mängder av åsikter om 
det, men få vågar ens öppna 
munnen när ämnet kommer 
på tal. Vi hoppas att filmen 

ska provocera och skapa 
reaktioner hos människor. 
Förutom att delta i filmfes-
tivaler hoppas jag att skolor 
är villiga att ta in den som ett 
diskussionsunderlag.

Filmen utspelar sig på 
en och samma plats. En 
överförfriskad tjej är på väg 
hem från en fest. Hon blir 
ståendes vid järnvägsspåret. 
Är hon på väg att ta livet av 
sig? Två killar, en hemlös, en 
äldre dam och en hund tar 
sig fram till huvudpersonen. 
Dessa är tänkta att spegla 
samhället.

– Killarna representerar 
den nyfikna gruppen, de som 
ställer frågor och vill veta, 
men som egentligen inte 
bryr sig. Damen är personen 
med det dåliga samvetet som 
bara känner sig ”tvingad” att 
gå fram och den hemlöse är 
personen vi alla har fördo-
mar om. Hunden är hjälten 
som aldrig ger upp, som en-
vist kämpar för det rätta, be-
rättar Emelie som behåller 
filmens utgång för sig själv.

Filmen kommer att spelas 
in vid järnvägen i Tunge och 
ska vara klar 12 mars, då den 
är tänkt att medverka i Fra-
me filmfestival i Göteborg.

– Går det bra kanske vi till 
sist når Novemberfestivalen, 
ett SM i kortfilm, som går av 
stapeln varje år i Trollhättan, 
säger Linnea Jensen.

Linnea Jensen och Emelie Kastberg har bildat föreningen Stå Upp – du gör ingen skillnad sittandes. Deras första aktivitet är att 
spela in kortfilmen ”Vem bryr sig?”
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Waldorfskolan i Kungälv

Vi berättar om vår pedagogik 

Föranmälan senast 28 januari 

Adress: Tvetgatan 9

Torsdag 29 januari kl 18 i 
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“Skolan med det stora hjärtat 

och det goda bemötandet!”

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder

Tisdagen den 3 februari kl 09.30 sammanträder regionfullmäktige  
i Vänersborg. Under sammanträdet kommer bland annat revidering  
av Maritim strategi för Västra Götaland 2014 att behandlas.

Tid:  Tisdagen den 3 februari 2015 kl 09.30.

Plats:  Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.

Den kompletta ärendelistan kan läsas på  
www.vgregion.se/rf. Den finns tillgänglig på Regionens Hus, Residenset,  
Vänersborg och kan även beställas på telefon 010-441 01 42.

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du är mycket  
välkommen som åhörare. 

Joakim Larsson

Ordförande

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information www.vgn.nu.  
Det går också att se och höra sammanträdet via www.vgregion.se/webb-tv.

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens inriktning,  
kulturlivets utveckling, kommunikationer, vägar, transporter och andra  
frågor kring tillväxt och utveckling i Västra  Götaland.


