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Filmkurs i Gwardejsk.
Från den 5 till den 9 maj avhölls en veckoslutskurs
i filmandets ädla konst. Filmpedagog Thomas
Möller från Katrinebergs Folkhögskola höll i kursen
som allt som allt samlade nio ungdomar från
Gwardejsks ungdomsorganisation ”New
Generation”. Kursen var upplagd så att de unga
deltagarna både skulle lära sig något om hur man
skriver manus för film och därpå producera en
kortfilm på framtaget manuskript. Kursen
fungerade utmärkt och alla de tre grupperna som
jobbade under veckoslutet kom fram till resultat.
Som avslutning på evenemanget arrangerades en
kortfilmsfestival där filmerna visades inför en stor
publik och bedömdes av en jury. Juryns medlemmar
var hämtade från Gwardejsks
ungdomsorganisationer och en representant – Björn
Torell – kom från Sveriges Generalkonsulat i
Kaliningrad. Det vinnande bidraget var producerat
av Alexander Korzhonok, Nadja Grechko och
Alesya Alechenko.

klart till slutet av året. Men detta är kanske lättare
planerat än gjort. Projektet jäser över alla tänkta
gränser och frågorna hopar sig – inte minst gällande
politisk korrekthet.
Den 18 maj mötte projektledningen i alla fall tre
äldre kvinnor från den krympande skaran av
krigsveteraner. Ett mycket intressant
sammanträffande som gav nya infallsvinklar.
Projektet fortsätter nu under juni och juli med mer
intensivt arbete.

”60 år av minnen –
en upplevelseutställning”
Under hela  månaden har regelbundna
onsdagsmöten hållit där projektet ”60 år av
minnen” så smått fått styrfart. I år, 2006 är det sextio
år sen Königsberg bytte namn till Kaliningrad. I
likhet med alla andra platser i regionen ändrades
då namnen från tyska till ryska. På detta tema
arbetar Kulturkompaniet tillsammans med
ungdomarna i New Generation med att ta fram en
stor retrospektiv upplevelseutställning där teater,
film, installationer och olika miljöer kommer att
presentera de sextio år som gått. Arbetet ska stå

Sacha Korzhonok och Nadja Grechko i ivrigt samspråk
hur ett klipp ska göras under filmveckan i Gwardejsk

Månatligen kommer Kulturkompaniet att hålla intresserade uppdaterade om vad som händer inom föreningen. Ett sammanfattande
nyhetsbrev kommer att sändas ut elektroniskt som PDF-fil till dem som visat intresse för verksamheten. Nyhetsbrevet är producerat
av föreningens styrelse och ansvarig utgivare är Hans Bärtilsson. För kontinuerlig uppdatering rekommenderas föreningens hemsida

www.crownsandkeys.com

TACIS-projektet Sanning & Konsekvens i
Olsztynek, Polen
Mellan den 12 och 15 maj var föreningens ledande
medlemmar på läger i Polen. Tillsammans med
svenska, polska och ryska ungdomar diskuterades
unga människors problem i samhälle och politik.
På framkomna teman gjordes sen bl.a. gatuteater.
Samlingen var vårsäsongens sista möte inom ramen
för detta stora EU finansierade projekt. Tidigare
sessioner har arrangerats i Halmstad 11 till 12 mars
och i Gwardejsk, Kaliningrad Oblast mellan den 23
till 28 i samma månad. Vistelsen i Polen
sammanfattade i viss mån vad som kommit fram
under vårmånadernas arbete och presenterades på
torget i Olsztynek under konferensens sista dag.
Den vårvarma söndagsaftonen bjöd på gatuteater,
happenings, dans, musik och diskussioner.
Ungdomskonferensen i Olsztynek blev en bra
ändpunkt på vårens ansträngningar och nu ser vi
fram emot projektets avslutande fas. Först väntar
ett höstplanerande styrgruppsmöte i Olsztyn, Polen
veckan efter midsommar och därefter en intensiv
och förhoppningsvis givande höst. De ryska
ungdomar, som föreningen samverkar med, ser hur
som helst fram emot det fortsatta internationella
arbetet inom ramen för Sanning & Konsekvens-
projektet.

Ryska kontaktpersoner och experter i Olsztynek, Polen
under månadens TACIS-konferens


