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Vinnare i Ruta till Rutas animationstävling 2012
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  Vinnaren i Ruta till Rutas nationella animationstävling har korats av tävlingsjuryn. 
Första pris går till Stefan Eriksson med sitt bidrag Don´t touch the flower. 

Ruta till Ruta Norrköping animations- och seriefestival har i samarbete med Cnema anordnat en 
nationell animationstävling under sommaren och hösten 2012 som går under namnet I Tim 
Burtons anda. I samband med festivalen, som äger rum den 9-11 november, kommer 
vinnarbidraget, samt ett flertal bidrag från tävlingen visas på Cnema. 
Tävlingen vände sig till alla i Sverige, såväl professionella som amatörer, gamla som unga och 
gick ut på att tolka regissören och animatören Tim Burtons uttryck och filmer.
De tre bästa bidragen hyllas vid tävlingens prisutdelning lördagen den 10 november kl 18.30 på 
Cnema. Tävlingsbidragen kommer visas som förfilmer till de filmer av Tim Burton som visas på 
Cnema under festivalhelgen.
Vinnaren i årets animationstävling är Stefan Eriksson med sitt bidrag Don´t touch the flower. 
Juryns motivering lyder: Snyggt sammanknuten berättelse med en tydlig röd tråd som löper  
genom hela filmen. Don´t touch the flower innehar en absolut ”Tim burton- känsla”, makaber  
och mörk. Konstnärligt är den väl utförd, tekniskt likaså, både med dockorna och den väldigt  
mjuka och fina animeringen.
På andra plats i animationstävlingen kom Hanna Wallin med sitt bidrag Bedtime och tredje priset 
går till Mikael Ohlson med The Wolfman.
Juryn som utsett årets pristagare är Jonna Björnstjerna, författare och illustratör, Måns Ahlin och 
Christian Tidebrink, mediepedagoger på Cnema och Jakob Källner, ordförande i föreningen Ruta 
till Ruta.

För mer information om tävlingen, samt vilka bidrag som visas när, besök gärna vår hemsida 
www  .  rutatillruta  .  se  

Don´t touche the flower handlar om en botaniker som går omkring i en mörk skog i jakt 
på något nytt. Det han finner visar sig minst sagt ovanligt.
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