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Elle Sofe Henriksen vant pris for sin aller første
kortfilm. Nå vil hun ha medregissør Ken Are
Bongo med på nye prosjekter.

Det er torsdag kveld og Ken Are Bongo får
meldingen om at han bør være til stede på

kveldens snøkinovisninger. Elle Sofe Henriksen, som hver kveld har jobbet som oversetter for
filmfestivalen får plutselig fri.

– Vi ante vel at noe kom til å skje, men helt sikre kunne vi ikke være før vi hadde fått prisen,
sier regissør Ken Are Bongo.

Men vinne gjorde de da paret fikk Samisk filmfestivals Corvos-pris sammen med Solveig Joks
torsdag kveld.

Skal dele

Sammen med danser Elle Sofe Henriksen laget Bongo filmen Biegga savkala i 2006. Den er
bygget etter et dikt av Synnøve Persen. Filmen er vist på flere festivaler, deriblant Tromsø
internasjonale filmfestival, og er støttet av Nordnorsk filmsenter og Norsk kulturråd.

– Det er den første filmen jeg har jobbet med, og jeg regnet absolutt ikke å vinne noe pris. Jeg
tenkte at jeg måtte jobbe litt mer før det ville skje, sier Henriksen.

Ved siden av 10.000 kroner vant de to en statuett av horn og sølv. Den er ikke like lett å dele
som pengepremien.

– Jeg vet ikke hva vi gjør. Kanskje vi må finne vinkelsliper, sier Bongo.

Inspirasjon

Under prisutdelingen holdt Ken Are Bongo en takketale av respektabel lengde. Det synes
begge to var på sin plass.

– Det er mange som hjelper til når man lager film. Det er kjøring og vi fikk låne veldig mye av
det vi brukte. Blant annet klærne, sier Henriksen.

For de to er prisen blitt en inspirasjon til å jobbe videre med film.

– Ja. Dette gir mersmak, sier Bongo.

Elle Sofe Henriksen benytter intervjuet til å informere sin kompanjong om nye planer.

– Jeg har ikke fortalt Ken Are dette før nå, men jeg har lyst til at vi skal se på et nytt prosjekt
som jeg har gått å tenkt på.

Ps. Sent fredag ble det også kjent at de to filmskaperne vant publikumsprisen for filmen
Biegga savkala.

KOMMER TIL NYTTE: Ved siden av den Juhls-lagde statuetten får de
to prisvinnerne 10.000 kroner.  Redigeringsutstyr er dyrt, men noe jeg
trenger. Kanskje pengene går til det, sier Ken Are Bongo som vant med
Elle Sofe Henriksen. De to delte i år Corvos-prisen med Solveig Joks.
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