
 
 
Kompletterande svar på de frågor, ställda av Halmstad Kultur, för 
förtydligande av Föreningshuset Husknutens ansökan gällande ”Allahjärtans 
Ljud- & Filmfestival 
Ärendenummer # 202000082 

 

1. Budget: 
70 000: - ska täcka följande 
 
40 000: - Som del av arvoden fördelade på 160 timmar á 300: - i tim. Det är 133 timmar 
fördelade på två personer. (se samarbetspartners) 
10 000: - Som del av marknadsföring, work shops-material och festivalkatalog 
6 000: - Som del av lokal och hyreskostnader – För filmvisning, informationsmöten, work 
shops och kontorskostnader 
9 000: Som del av externa föreläsare och konsulter för kursverksamhet/Work shops 
5 000: Resekostnader. Externa föreläsare, informationsmöten, work shops 
 

2. Samarbetspartners 
 
För att organisera och expedierar festivalen är följande anlitade: 

Projektledare/fotograf: Jonas Gerdle, Furutorpsvägen 3, 302 24 Halmstad 
gerdle.barbar@halmstad.net Mobil: 0708-854241 
Erfarenhet som projektledare och fotograf för flera olika projekt med ungdomar med 
funktionsvariationer.Som filmfotograf närmast från projektet ”Mer än du ser”. Som 
projektledare har J.G. rik erfarenhet av och ett stort omfång av olika arbeten. Mer än 
förtio års erfarenhet som fotograf och filmare. Aktivt ledarskap för webbportalen 
”funkislotsen.se” 
Projektkordinator: Hatte Bärtilsson, Pilefeltgatan 16, 302 66 Halmstad,  
E-post: hatte.b@telia.com Mobil: 0703-54 78 55 
H.B. är teater- och filmregissör, manusföfattare, projektledare med bred allmänn 
erfarenhet av att driva projekt, både nationella som internationella. 40 års erfarenhet 
som pedagor och regissör bl.a. på Lettlands Nationalteater i Riga. Involverad i arbetet 
med webbportalen ”funkislotsen.se” 
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Samarbetspartner som är spikade: 
www. funkislotsen.se. Stationerad på Föreningshuset Husknuten  
Studiefrämjandet, Halmstad 
Funkibator, Växjö 
GIL, Göteborg 
SFV, Sveriges film- och videoförbund 
För konsultation och som möjliga deltagare vid festivalen 
 
Som bidragsgivare 
Region Halland 45 000: - 
 
Vilka organisationer och förvaltningar vi söker samarbete med: 
Kommunerna i Halland, LSS-boende, Daglig verksamhet, Skolor med linjer inriktade 
mot personer med funktionsvariationer 
Vi söker alla som kan tänkas vilja delta under mottot: ”Om, Med och För” 
 

3. Festivalens Strygrupp (de som arbetar med och styr festivalen) 
Marita Johansson – Husknutens styrelseordförande 
Jonas Gerdle – Projektledare 
Hatte Bärtilsson – Projektkoordinator 
Sofie Johansson – exekutivt ansvarig för funkislotsen.se 
Arvoderade aktörer är Jonas Gerdle, Hatte Bärtilsson plus föreläsare vid 
utbildningstillfällena 
 

4. Tidsplan 
Vår, sommar: Kontaktskapande verksamhet över hela länet.  
Hösten 2020: Utbildnings- och inspirationsdagar för deltagarna. Informationsfolder. 
Diskussionsträffar och inspirerande seminarier i ämnet  
Våren 2021: Förberedelser för festivalen. Marknadsförings- och informationsinsatser. Den 
slutliga organisationen och framtagande av festivalprogram och andra förberedande frågor. 
14 februari 2021: Premiär för Allahjärtans ljud och filmfestival 
 
 
 
Vid förtydligandet 
Halmstad 28/7 2020 
 
 
 
 
Marita Johansson 
Ordförande Föreningshuset Husknuten 

 
 
 
 


