FUCKING ÅMÅL-STJÄRNAN FÖRELÄSTE PÅ ÅLSTA

Alexandra Dahlström delade med sig av sina erfarenheter till 14 unga filmintresserade tjejer som
deltar i ett stort filmläger vid Ålsta.
Film, film, film och åter film. Ett stort läger för unga tjejer hålls den här veckan på Ålsta folkhögskola
och under gårdagen fick man besök av skådespelerskan Alexandra "Fucking Åmål" Dahlström. – Jag
vill peppa dem och samtidigt förbereda dem på mycket hårt arbete, säger Alexandra.
Under fem intensiva dagar ska 14 unga tjejer från Västernorrland få lära sig mer om film.Från
skådespeleri, till regi och produktion.
–

Tanken med kursen är att de ska få lära sig om hela filmprocessen och vi har tre unga kvinnliga
förebilder som föreläser under veckan, säger Lotta Grahn, kursledare.I går fick de besök av
Alexandra "Fucking Åmål" Dahlström som delade med sig av sina erfarenheter.

–

Hon är en väldigt bra inspirationskälla för unga tjejer, säger Lotta Grahn.Alexandra berättade
bland annat om det hårda arbete som faktiskt ligger bakom en film.

–

Den enda glamour som finns är den man ser på filmen och det som eventuellt skrivs i tidningar.
Man kommer att få bita i gräset och då gäller det att inte ge upp, säger Alexandra.Deltagarna

fick under gårdagen bland annat se de kortfilmer och musikvideos som Alexandra gjort.
Föreläser du mycket?
– Nej, det här är första gången faktiskt, men det är skitroligt, jättekul att jobba med filmintresserade
kvinnor.
Är du fortfarande ett med Fucking Åmål?
– Vi är nog inte sambos längre, säger Alexandra och skrattar.
Vad har du på gång nu?
– En dokumentär om ett band med tre tjejer, Vulkano heter de. Jag har följt dem under ett års tid nu,
berättar Alexandra.
Under gårdagen föreläste producenten Bonnie Skoog-Feeney. Hon har bland annat producerat "I
rymden finns inga känslor" och "Bitchkram".
– Bonnie är en fantastisk förebild för unga tjejer, hon är oerhört driven och har förmågan att axla flera
tunga projekt samtidigt, berättar Lotta Grahn.Filmfotografen Clara Bodén kommer också att föreläsa
under lägret.Lägerveckan kommer på fredag att avslutas med en egenproducerad kortfilm.
– De kommer få ett kort manus som ska bli en cirka tre minuter lång film och de får då prova på att
producera, regissera, filma och redigera filmen, säger Lotta Grahn.Kursen är ett arrangemang av
Scenkonstbolaget film.
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