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Stenastiftelsen ger bidrag till filmutbildning för skolor i Göteborg i samarbete
med Alicia Vikander och Göteborg Film Festival
I syfte att ge unga möjligheter att själva skapa och uttrycka sig genom rörlig bild startar Alicia
Vikander och Göteborg Film Festival, med stöd av Stenastiftelsen, projektet Alicia Vikander Film
Lab. Under tre år kommer högstadieelever på skolor i olika delar av Göteborg med hjälp av mobila
filmverkstäder och erfarna filmpedagoger få göra egna filmer, som sedan ska visas upp på en
särskild gala under Göteborg Film Festival.
Under fredagskvällens firande av
Stenastiftelsens 25-årsjubileum
offentliggjordes Alicia Vikander Film Lab.
Projektet är möjligt tack vare att
Alicia Vikander, mottagare av Stenastiftelsens
honorärstipendium 2021, donerar sitt
stipendium och själv bidrar med egen
finansiering. Dessutom har Stenastiftelsen
donerat ytterligare 1,5 MSEK.
Projektet innebär att högstadieelever på tre
till fyra utvalda skolor i olika delar av Göteborg
under februari – oktober får lära om
filmmediet och skapa egna filmer. Alicia
Vikander Film Lab löper under tre år, 2022 –
2024.
Göteborg Film Festivals erfarna filmpedagoger
besöker skolorna varje vecka med mobila
filmverkstäder. De träffar eleverna under
lektionstid då de studerar, diskuterar och gör
film. Projektet ger också fortbildning och
inspiration till lärare på skolorna.
Projektet har ett flertal målsättningar utöver
att lära ut eget filmskapande:
- vidga ungas perspektiv genom film och filmskapande
- inspirera unga till en framtid i filmbranschen
- öka källkritiskt tänkande och skapa förståelse för hur rörlig bild kan påverka
- ge jämlik tillgång till filmmediet oavsett socioekonomiska förutsättningar
Alicia Vikander har varit med och utformat projektet och hoppas själv kunna medverka aktivt i
utvalda workshops med eleverna.
”Jag känner mig enormt tacksam och hedrad över att få ta emot Stenastiftelsens stipendium. Att få
chansen att tillsammans med Göteborg Film Festival starta detta filmlabb för att inspirera unga

människor samt skapa möjligheter för dem att utforska filmens värld är något jag är oerhört
exalterad över”, säger Alicia Vikander.
”Den passion Alicia Vikander visar för ungas möjlighet att få tillgång till det filmiska uttrycket är oerhört
inspirerande. Det ska bli fantastiskt att få utveckla filmfestivalens filmpedagogiska arbete ytterligare i
samarbete med henne och Stenastiftelsen. Och vem är bättre att inspirera unga göteborgare genom
att själv ha visat att det inte finns någon gräns för hur långt man kan nå än Alicia”, säger Mirja Wester,
vd på Göteborg Film Festival.
”Vi är mycket glada över Alicia Vikanders initiativ och Göteborgs Film Festivals engagemang. Vi vill ge
fler barn och ungdomar tillgång till filmen som medium och uttrycksmedel. Samtidigt vill vi främja
ungas livs- och utvecklingsmöjligheter i Göteborg och vi ser att projektet kan bidra till det”, säger
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.
Alicia Vikander Film Lab startar i januari 2022. Första året deltar Kannebäcksskolan i Tynnered,
Nordhemsskolan i Linnéstaden och Skälltorpsskolan i Hisings Backa där Alicia Vikander själv varit
elev.
Varje år kommer de filmer som högstadieeleverna har skapat att visas på en egen gala under
Göteborg Film Festival.
Alicia berättar om projektet Alicia Vikander Film Lab: https://youtu.be/UnGG8R1KPJg
Bakgrundsfakta:
• Finansiering
Alicia Vikander, mottagare av Stenastiftelsens honorärstipendium 2021, donerar sitt
stipendium och bidrar själv med egen finansiering. Dessutom har Stenastiftelsen donerat
ytterligare 1,5 MSEK till Alicia Vikander Film Lab.
• Pågår 2022-2024
• Tre till fyra skolor varje år
• Ca 1 000 högstadieelever kommer att delta under de tre åren
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Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur firar 25-årsjubileum 2021. Stenastiftelsen grundades år 1996 i
samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och
kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och
utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första donationen uppgick till 51
miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett centrum för
innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed. Från och med år 1996, då Stenastiftelsen
grundades, har t o m år 2021 beslut fattats om utdelning av drygt 540 miljoner kronor som stöd till specifika
projekt, totalt 155 stipendiater inom kulturområdet, samt 320 masterstipendier som resebidrag.
www.stenastiftelsen.se

