Film om bygdeoriginaler

Salget av filmen om bygdeoriginaler fra Holtålen har vært rekordsor.
- Det er solgt flere filmer enn det er husstander i kommunen. Og tilbakemeldingene er
positive, sier filmskaperne Jon Olav og Nils Kåre Nesvold.
Her kan du se NRKs Norge Rundt-innslag om filmen!
Filmen koster 300,- pluss porto. Bestill filmen nå !
Se klipp fra filmen!
Traff midt i hjertet

- Filmen "Hvor er det blitt av bygdeoriginalene" traff holtålingene midt i hjertet. Det skriver
Eli Sesseng i en reportasje i Bygdabladet.
- Filmen ble et hjertelig gjensyn med gode sambygdinger som har gått bort, heter det videre
i reportasjen.
Norge Rundt-innslag om filmen

NRK Trøndelag og Norge Rundt laget tv-innslag om filmen.
Se innslaget!
Varm mottakelse

"Innertier", "et bidrag for framtida" og "en fantastisk produksjon". Dette var noen av
reaksjonene avisa Arbeidets Rett
fikk på filmen om bygdeoriginaler i Holtålen.
Filmen ble presentert i Ålen samfunnshus med 400 personer til stede.
- Fortsatt går salget av filmer strålende, sier filmprodusentene Jon Olav og Nils Kåre
Nesvold.
Arbeidets Rett beskriver filmen som en "Hjertevarm filmsuksess".
- DVD-en er vel verdt pengene. Denne humoristiske og hjertevarme dokumentaren med
en snev av alvor scorer fullt på
Rettens terning, skriver Arbeidets Rett.
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- Den hjertevarme filmen fenget en fullsatt sal fra første stund, og publikum iakttok
presentasjonen av bygdeoriginalene
med et smil om munnen. Latteren bølget gjennom salen gang på gang etter som gode
historier og skildringer ble presentert,
og etter endt forestilling haglet superlativene, skriver Arbeidets Rett.
Ti portretter

Filmen består av ti unike miniportretter spekket med gode historier og mye humor,
lover filmprodusentene.
- Selve hovedfilmen har "spillefilmlengde" på en time og 40 minutter og består av ti
miniportretter av mennesker som
mange mener kan kalles bygdeoriginaler. Hovedpersoner i filmen er Marie Lien, John
Stentrøen, Peder (Pekka) Melien,
Halvard Bakås, Oliver Bekken, Gudbrand Grøt, Lars Megård, John (Kamata) Skands,
Lisabeth Moan og Ingvald Jensås.
Seerne kan også møte en rekke andre sambygdinger som forteller historier om
bygdeoriginaler. En av dem er Soffi Volden
som bidrar med mange gode historier om bygdeoriginaler. I tillegg er det flere
musikkinnslag.
I tillegg inneholder DVD-platen unike intervjuer og filmopptak, deriblant de beste
smalfilmopptakene som Marie Lien og
John Stentrøen i Ålen gjorde for flere tiår siden. Dette er verdigfullt stoff for ettertiden.
Totalt er det vel to timer med gamle
og nye film- og videoopptak fra Holtålen.
I denne filmen er begrepet bygdeoriginal en hederstittel. Her det bare ”helter” og ingen
”skurker”, slik andre filmer har.
Vi spør: Er det ikke plass til bygdeoriginaler i vårt samfunnsunn? Er bygdeoriginalenes
tid forbi? Eller vil vi få en ny type
originaler i årene framover?
Hvor kan jeg få kjøpt filmen?

Magnhild Nesvold, Ålen
Tlf: 724 17734
Nesvold Media
Tlf: 69 61 06 70
Faks: 69 61 06 71.
Du kan også bestille filmen her , eller kjøpe den på Statoil Ålen.
Filmen koster 300,- pluss kr. 50,- i porto og ekspedisjonskostnader.
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