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Sara
Broos
–
Ålder: 36 år
Yrke: Utbildningsansvarig, lärare
och filmare
Utbildning: Litteraturvetenskap,
journalistik, masterexamen i film
Kommun: Sunne
Anställningstid: 12 år

Efter egen erfarenhet av utbildningar som antingen var
för strikta och med alltför mycket prestige – eller mot
satsen; för fria och otydliga – började Sara Broos funde
ra över hur hon kunde starta den perfekta utbildningen.
– Jag ville kombinera de två riktningarna, med extremt
höga ambitioner, hög kvalitet och bara bjuda in de ab
solut bästa från olika delar av branschen. Men inte med
någon tydlig inriktning utan låta studenterna testa alla
olika områden, från kommersiellt till mer experimentellt
och avant garde, för att sen kunna välja sin egen väg. Det
har lett till att vi byggt upp ett stort nätverk inom bran
schen och kan skräddarsy utbildningen utifrån studen
ternas intressen och guida dem till att hitta rätt.
Det är grunden till den manusutbildning hon leder
och driver i kommunal regi. Flera tidigare studenter har
nått framgångar och tillhör de mest intressanta nya
filmskaparna i Sverige. De visar sina filmer på prestige
fulla filmfestivaler som Cannes, Sundance och Toronto,
skriver dramaserier för SVT eller har bildat sina egna
produktionsbolag där de producerar independentfilm.
Vissa arbetar mer kommersiellt med stora uppdragsgi
vare, andra gör konstnärliga filmer eller använder sina
kunskaper inom manus och dramaturgi som producen
ter, skådespelare eller dramaturger.
Hon har alltid tyckt om att organisera, skapa sam
manhang och att få saker att hända. Ser det nästan som
ett konstprojekt i sig. Att bygga upp någonting, som en
utbildning. Tänka på varje liten detalj. Alltifrån vilken
stämning det är första gången studenterna kliver in i
lokalerna, till att tänka ut någon slags dramaturgi för
distansutbildningens träffar. Möten som ofta sker nå
gon annanstans än i kommunen hon jobbar. Nu i Stock
holm, Göteborg och Berlin.
Träffarna är dock avgörande, att få komma ut i ett an
nat sammanhang, bort från storstäderna. Studenterna
möts både på Broby Grafiska och på Alma Löv Museum,
ett centrum för samtida konst. På landet finns en annan
slags koncentration och fokus. Här finns inte lika myck
et som distraherar.
Men det är även viktigt att söka sig ut till andra plat

ser, för att få nya perspektiv, nya berättelser och skapa
möjlighet för studenterna att kunna ta in världen i sitt
berättande.
– Vi har tagit steget på riktigt för att göra det interna
tionella samarbetet som en naturlig del i kursen. Vi har
byggt upp en bas med ett stort kontaktnät och studen
terna kan göra sin praktik utomlands.
Utbildningen samarbetar med filmfestivaler i Berlin,
med andra filmskolor och organisationer både i Sverige
och utomlands. De har sex träffar per år som varar i cir
ka fem dagar.
Om sitt yrkesval säger Sara att det var en slump att
det blev den formen. Att hon haft svårt att veta vad hon
vill kalla sig själv eftersom hon har haft så olika typer
av jobb. Skrivit krönikor för tidningar, jobbat med radio,
filmat lite, varit programledare.
– Det är också ett högt pris att arbeta på det sätt jag gör.
Utbildningen är mitt barn och det krävs enormt mycket
arbete, även kvällar och helger för att åstadkomma något
sånt här.

”Det krävs enormt
mycket arbete, även
kvällar och helger
för att åstadkomma
något sånt här.”

