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SAKER...

...redaktionen kan rekommendera i veckan.
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På vita duken

FILM. Den animerade filmen
Waltz with Bashir skildrar regissören Ari Folmans personliga upplevelser som soldat i
kriget mellan Israel och Libanon i början av 80-talet. På
tisdag, den 27/10 klockan
19.30 visas den på Sagabiografen under Höganäs Filmstudios flagg.

Marknad

KNALLAR. Ryds marknad
intar sin hundraåriga position
i centrala Höganäs på lördag,
den 24/10. Då slår drygt 300
knallar, lokala föreningar och
kommerslystna privatpersoner sig ner på Gruvtorget och
längs gatorna runt omkring
mellan klockan 9.00 och
18.00.
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Utställning

KERAMIK. Upsala-Ekeby
tillverkade keramik mellan år
1886 och 1977. En del av deras pjäser finns nu till allmän
beskådan på Höganäs museum.

Nu i vårt sortiment!
FILMAD. Bertil Nilsson tog sin Volvo 244, som han haft sedan den tillverkades 1976, och for till Ullared, påhejad av ett filmteam.
FOTO: SPLITSPORT

Hairfashion LH

Drottninggatan 62 • HBG • 042-240 450

Utan koll till Ullared
Filmare lärde sig hantverket på vägen
FILM. Utan någon som

helst erfarenhet av film.
Men med en ivrig fallenhet för entreprenörskap.
Så föddes dokumentären
”Bertil, Gekås tur & retur
– en roadmovie”.
Filmen följer 75-årige före
detta mjölkbonden Bertil
Nilsson i Äljalt utanför
Hässleholm under hans två
dagar långa premiärresa till
Ullared.
Bakom
dokumentären
står Daniel Ingsten, helsingborgare, tidigare bosatt i

Lerberget, och Jonas Svensson från Svanshall.

Rolig morfar
– Det finns hur mycket folk
som helst som åker till Ullared år efter år och handlar
systematiskt. Det har gjort
att Gekås har blivit ett fenomen. Vi ville lyfta upp det
och för att göra det till en
underhållningsdokumentär fick Bertil, som är Jonas
morfar, huvudrollen eftersom han är rolig, säger Daniel Ingsten.
Även om en av killarnas fa-

voritsysslor är att titta på
film så var de kompletta noviser i hur de kommer till.
– Vi hade noll koll på det
tekniska så där fick vi ta
hjälp av ett gäng filmstudenter på Kalmar högskola.
Så de 16 timmar vi spelade
in kunde ha blivit hur som
helst. Som tur var blev det
skitbra, säger Daniel Ingsten.

Oslo nästa
Under filmresans gång har
Daniel Ingsten och Jonas
Svensson lärt sig hantverket,

vilket även har gett mersmak. Så utan att de vet om
deras debutfilm når tv-rutorna och filmfestivaler som
de hoppas på så är tanken
ändå att utsätta Bertil Nilsson för fler folkliga äventyr.
– Vi har provat många projekt men det är film vi fastnat för, så nu håller vi på att
planera för ”Bertil 2 Oslo tur
och retur – en färjeresa”, avslöjar Daniel Ingsten.

SUSANNE GYLLENLÖF
susanne.gyllenloft@lokaltidningen.se

”Vi brinner för att starta projekt”
Varför gör
man en dokumentärfilm
utan någon som helst filmerfarenhet? Svaret är enkelt för Daniel Ingsten.
– Vi brinner för att starta
projekt, att slänga sig in i något helt nytt och få det att
växa. Sedan vad det är spelar
mindre roll, det är själva
entreprenörskapet
som

NYBÖRJARE.

FOLKLIG. Daniel Ingsten saknar det kommersiella.
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lockar oss, säger Daniel Ingsten.
Tillsammans med Jonas
Svensson importerar han
varor från Asien som de
tycker fattas på hemmaplan. Och deras debutfilm följer samma spår.
– Dokumentärfilmer i dag
är oberoende och objektiva
och det är väl bra. Men vi

saknar det kommersiella.
Det som gemene man känner igen och kan förhålla sig
till, säger Daniel Ingsten.
Och vad är mer folkligt
och samtidigt kommersiellt
än Ullared?
SUSANNE
GYLLENLÖF
susanne.gyllenloft@lokaltidningen.se

Hård roastare till Helsingborg
TOASTMASTER. Roastaren
och humorvärldens tronpretendent Magnus Betnér kommer laddad med
en hel del nya idéer till
Helsingborg i nästa
vecka.

– Just nu håller jag på att
skriva på nästa show som
heter ”Livets Ord” och då
improviserar jag mycket på
klubbarna för att det är en
viktig del i min skrivprocess.
Det blir nog en hel del material som ska in i den kommande showen, säger Magnus Betnér som trivs bra på
The Tivoli.
Magnus Betnér är högak-

FRÄSCHT. Magnus Betnér utlovar nytt material under föreställningarna i Helsingborg.
FOTO: MATS BÄCKER

tuell i tv-rutan i Roast på
Berns, Kanal 5:s variant av
Svt:s Grillad, där kända personer utsätts för komikers
påhopp. Programmet har
sluppit undan den kritik
som Grillad fick och som flera deltagare hoppade av
från.

Kollega i grillprogrammet
är bland andra Henrik
Schyffert, komikern som
hos många anses vara nummer ett bland skrattframkallare i landet. Var Magnus
Betnér själv finns i näringskedjan är han övertygad
om. Och han är inte blygsam. Att Henrik Schyffert
skulle vara ensam herre på
humortäppan vill Magnus
Betnér inte kännas vid.
– När det gäller standup är
det tre av oss som säljer ungefär lika många biljetter
och det är Schyffert, Johan
Glans och jag.
Missa inte Magnus Betnér
på The Tivoli 27–28 oktober.

VINN BILJETTER
● Vi har fyra biljetter till
Betnérs show 28 oktober.
Vill du bli en av de lyckliga
vinnarna bör du svara rätt
på följande fråga:

Vilket tv-program med
ett rött och ett blått
lag syns Betnér ofta i?
● Skicka ditt svar och
telefonnummer till
redaktion.hbg@lokaltidningen.se senast 25 oktober.

MARTIN WINGREN
martin.wingren@lokaltidningen.se

