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Lehdistötiedote – to 18.8.2011
HUOM. julkaisuvapaa PERJANTAINA 19.8. noin klo 20.oo palkinnon luovuttamisen jälkeen
K A M P E L A - tunnustuspalkinto
Rauman Elokuvakerho ry jakaa jo 18. kerran tunnustuspalkinnon
ELOKUVAKULTTUURIN HYVÄKSI TEHDYSTÄ TYÖSTÄ.
Palkinto jaetaan aina B l u e S e a F i l m F e s t i v a l i n yhteydessä.
Tunnustuspalkinto on keraaminen pienoisveistos, kampela,
jonka on tehnyt raumalainen taiteilija Seija Palonen.
K A M P E L A 2011 :
WALHALLA, pohjoismainen elokuvatoimisto
Walhalla on elokuvatoimisto, jonka tehtävänä on edistää pohjoismaisten laatuelokuvien
tuntemusta ja levittämistä Suomessa. Vuonna 1974 Walhalla perustettiin alun perin Pohjola
Norden r.y:n helsinkiläisten jäsenten elokuvakerhoksi. Toiminnan laajetessa Walhalla alkoi tuoda
maahan elokuvia muista Pohjoismaista myös kaupalliseen levitykseen ja järjestää teemaviikkoja ja
seminaareja ym. Walhalla on tuonut maahamme mm. ensimmäiset täällä esitetyt islantilaiset,
färsaarelaiset ja grönlantilaiset kokoillan elokuvat. Vuodesta 1986 lähtien Walhalla on toiminut
itsenäisenä yhdistyksenä ja edistänyt vahvasti pohjoismaista elokuvatarjontaa Suomessa!
Myös Rauma on saanut osansa Walhallan laajasta ja asiantuntevasta toiminnasta. Walhalla
on monen vuoden ajan ollut erinomainen yhteistyökumppani Rauman Elokuvajuhlilla. Blue
Sea Film Festivalin ohjelmistoon on aina kuulunut laatuelokuvia Pohjoismaista. Siinä
elokuvatoimisto Walhalla on ollut suurena tukena vuosien myötä.
Walhalla on ideoinut kanssamme pohjoismaista sarjaa, hankkinut Raumalle elokuvia suoraan
Pohjoismaista, tukenut taloudellisesti elokuvien esittämistä, antanut apua ohjelmiston suunnittelussa
ja vastannut festivaalijärjestäjien kiperiinkin kysymyksiin!
Walhallan asiantuntemus, ammattitaito, kokemus ja kontaktit ovat vahvistaneet Blue Sea Film

Festivalin hyvin pohjoista linjaa ja Sinisen Meren yleisö on ollut samaa mieltä.
Tänä vuonna heidän kauttaan solmittiin taas uusi yhteistyökumppani: Hanasaaren
ruotsalaissuomalainen kulttuurikeskus, joka Svenska ny-projektillaan tuottaa kaksi
koululaisnäytöstä Rauman elokuvajuhlille.
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0000Walhalla näyttää toiminnallaan, että pohjoismainen elokuva ansaitsee fooruminsa
valtaviihteen puristuksessa. Se ymmärtää kerhojen, seurojen, festivaalien ym. merkityksen tässä
missiossa. Blue Sea Film Festival ottaa kiitollisuudella vastaan tämän tehtävän!
Blue Sea Film Festival haluaa jatkaa yhteistyötä Walhallan kanssa ja yhteisiä suunnitelmia
Pohjoismaiden elokuvakulttuurin esiintuomiseksi Raumalle on jo vireillä.
Rauman Elokuvakerho kiittää elokuvatoimisto Walhallaa Blue Sea Film Festivalin
tukemisesta ja toivottaa myötätuulta arvokkaassa työssänne!
________________________________________________________________________________
Kampelan ovat vuosien varrella saaneet: 2010 Rauman Taidemuseo; 2009 Nätsi Rosvall,
muusikko, sirkustaiteilija, teltanpitäjä, pasifisti, absolutisti ja isoisä; 2008 Satakunnan Elävän
Kuvan Keskus; 2007: freelancer, taidepainotteisen erityistyön ohjaaja Ari Impola; 2006
elokuvaprojektorin käyttäjäpariskunta Jorma ja Arja Hakkarainen; 2005 elokuvaohjaaja, taiteilija
Liina Kulles, Eesti; 2004 elokuvahistorian professori, ohjaaja, filmihullujen arkkienkeli Peter von
Bagh; 2003 ohjaaja, käsikirjoittaja Sakari Kirjavainen; 2002 Baltic Herring–raadin pitkäaikainen
puheenjohtaja FM Tarmo Hotanen; 2001 Rauma Jazz Film Orchestra; 2000 ohjaaja Markku
Lehmuskallio; 1999 ohjaaja, tuottaja Risto Orko; 1998 kirjailija Tapio Koivukari; 1997 BSFF –
vaikuttajapari Riitta Attila ja Otto Sallinen; 1996 Rauman kansalaisopiston vararehtori Orvokki
Viljanen; 1995 elokuvaaja Jouko Nummela; 1994 elokuvateatteri Iso-Hannu
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