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Utøya 22. juli

Erik Poppe

Mars 2018

Kino

Fra selskapets pressemelding: «12 minutter før det første skuddet på
Utøya, møter vi Kaja (18), hennes lillesøster, og deres venner på
sommerleir. Alle engasjerte og opptatt av hva som har skjedd i Oslo. Så
brytes tryggheten og idyllen da skudd høres og panikken sprer seg, og i
løpet av de neste 72 minuttene følger vi Kaja på hennes flukt – minutt for
minutt. Hun kommer bort fra lillesøsteren, og i letingen etter henne
kommer hun over ungdommer med ulike strategier for å overleve. Noen
klarer det, andre ikke.». Filmen fokuserer på ungdommenes historier.

Norway

Paul Greengrass

November
2018

Kino og Netflix

Fra selskapets pressemelding «Filmen er basert på forfatteren Åsne
Seierstads bok, "En av oss". Filmen følger tre sammenvevde historier: 1:
Overlevende fra terrorangrepet som forsøker å gjenoppbygge sine liv og
konfronterer terroristen i retten. 2: Norges politiske ledelse, som forsøker å
styre landet gjennom krisen. 3: Advokater som skulle sikre at terroristen
fikk en rettferdig behandling i rettssystemet. Sammen lager disse
historiene et bilde av hvordan Norge var i stand til å beskytte og beholde
sitt demokrati og motvirke trusselen fra den voldelige høyreekstremismen."

Reconstructing Utøya

Carl Javér og
Fredrik Lange

Oktober
2018

Kino (+TV?)

22. juli

Sara Johnsen og
Pål Sletaune

Høst 2019

NRK TV og
nett

Fra selskapets informasjon om filmen: En prosessdrevet dokumentar som
forteller historier om fem unge som overlevende massakren på Utøya.
Filmen skal også forsøke å gi et bilde av ungdommene før
terrorhendelsen, og hvordan det har gått i ettertid. Gjennom rekonstruksjon
i studio, og ved hjelp av en gruppe unge deltakere, vil de overlevende vise
hvordan de klarte å overleve. Filmen vil fortelle om interaksjonene som
skjedde mellom overlevende og de andre unge deltakerne i filmen.
Dokumentaren er laget på ungdommens premisser og forteller historien i
studio med svært få rekvisitter enn ungdommene selv.
Fra artikkel i NRK om serien: Dramaserien vil handle om mennesker som
gjennom sitt arbeid ble berørt av terroren. Hovedkarakterene i serien vil
være dem som ble nødt til å takle konsekvensene av terroren. Som å ta
ansvar for å begrave de døde, redde de skadete, trøste de sørgende og
dømme den skyldige. Det er planlagt 6 episoder. Hver på en time.
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