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SMYGEHAMN. På onsdag 31 
oktober är det mingel på 
röda mattan utanför Scan-
dinavia House på Park Av-
enue, Manhattan. 24 nord-
iska filmer, av både det 
långa och korta slaget, ska 
möta en amerikansk pu-
blik. 17 av dem för allra 
första gången. 

NIFF, Nordic Internatio-
nal Film Festival, har på 
fyra år vuxit till ett femda-
garsevenemang med pa-
neldebatter, priser, kon-
taktskapande möten för 
filmskapare och, så klart, 
visning av ny film. 

Och alltihop startade när 
skådespelaren och Smyge-
tjejen Linnea Larsdotter 
Mikkelä och hennes sam-
bo Johan Matton gick på 
festivaler i USA, där de nu-
mera bor – och blev miss-
nöjda. 

– Vi blev ofta överraska-
de av hur dåligt organise-
rade festivalerna var, sä-

ger Linnea. Själva filmvis-
ningsmiljön var medio-
ker, och ofta tog de 
inträde även av oss som 
var där för att represente-
ra vår film. Vi kände båda 
att det här kan vi göra 
bättre.

Parets egen filmfest såg 
dagens ljus 2015, och har 
sedan dess vuxit stadigt. 
Linnea och Johan jobbar 
året runt med NIFF, ett ex-
tra deltidsarbete de kallar 
sitt ”passionsprojekt”.

– Även om det är mycket 
arbete så är det värt det 
när man får leverera goda 
nyheter till filmskapare 
från hela världen, och se 
deras glädje på röda mat-
tan och på prisceremonin, 
säger Linnea Larsdotter 
Mikkelä.

Vad hoppas ni att festivalen 
ska leda till?

– Vi siktar på att bli en 
Nordic Film Market, där 

nordiska filmer kan säljas 
till internationella sälja-
genter och distributörer, 
säger Linnea. 

– Vi har också påbörjat 
processen mot att bli ”Os-
car qualifying”, vilket 
innebär att våra filmer au-
tomatiskt bedöms av Os-
carsjuryn för en eventuell 
nominering. Och hoppas 
bli vaggan för internatio-
nella samarbeten, så att 
exempelvis amerikanska 
filmare kan välja att filma i 
nordiska länder. 

Vilken sorts filmer tycker ni 
är allra roligast att presente-
ra för en amerikansk publik?

– Våra nordiska kortfil-
mer, helt klart. Vi får en 
uppsjö fantastiska filmer 
varje år, och det är nästan 
svårt att välja ut de bästa 
som blir en del av vårt pro-
gram. Inom kortfilmskon-
ceptet får nordiska film-
skapare verkligen möjlig-
het att uttrycka sig fritt, ef-

tersom budgeten är 
mindre än för en långfilm 
och därmed har färre 
människor att förhålla sig 
till. 

Tror du att ert perspektiv 
som skådespelare och pro-
ducenter själva påverkar er 
syn på festivalens upplägg 
eller mål?

– Ja definitivt! Vi har ju 
gjort samma resa, och vet 
vad filmskapare uppskat-
tar på festivaler. Nytt för i 
år är till exempel att vi ga-
ranterar distribution för 
samtliga filmer i vårt pro-
gram. Så vitt jag vet är det 
unikt för oss och Sundan-
ce. Vi provar också för för-
sta gången en ”matchma-
king” där våra filmskapare 
får speeddejta medarbeta-
re till nästa projekt. 
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Isabella Eklöfs ”Holiday” är en av långfilmerna på NIFF, 
Nordic International Film Festival.  FOTO: NIFF 

●● Festivaler i mörka källare där filmer projice-
ras på väggar delvis täckta med spritflaskor – 
och även filmskaparna får köpa biljett. 

●● Linnea Larsdotter Mikkelä och hennes sambo 
tröttnade på dåliga filmfester och startade sin 
egen. NIFF i New York är nu den största festiva-
len för nordisk film utanför Europa.

Johan Matton och Linnea Larsdotter Mikkelä fotograferade på en helt annan filmfest än sin egen, New York-baserade festival.  FOTO: PRESSBILD 

Linneas filmfest öppnar 
för nordisk film i USA

”Vi blev ofta över-
raskade av hur  
dåligt organisera-
de festivalerna var. 
Själva filmvis-
ningsmiljön var 
medioker, och ofta 
tog de inträde även 
av oss som var där 
för att represente-
ra vår film. Vi kän-
de båda att det här 
kan vi göra bättre.”

Linnea Larsdotter Mikkelä


