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I en galax väldigt nära
Skogåsbon Rasmus Tirzitis gjorde en fanﬁlm om Star Wars.
I jämförelse med George
Lucas stora budget per
Star Wars-ﬁlm låter
60 000 kronor som växelsumma.
Men när en 22-åring
från Skogås satsar pengarna på en fanﬁlm utan
vinstsyfte blir det en
storsatsning.
Det första man möts av i familjen
Tirzitis hus i Skogås är en storm
trooper i full storlek.
– Mina föräldrar tycker den är
okej, eller så har de vant sig, säger
Rasmus Tirzitis, som har ärvt sitt
Star Wars-intresse av sin far.
I hans rum är det inte mycket
som direkt vittnar om att han är
ett fan av Stjärnornas krig, som
ﬁlmerna heter på svenska. Men
tittar man närmare kan man upptäcka små detaljer, som i skokartongen under sängen till exempel,
där det ligger ett antal lasersvärd.
De har varit med i hans egen
Star Wars-fanﬁlm, ”Threads of destiny”, som är nästan färdig efter
snart fyra års arbete. Vissa ljudeffekter är det enda som fattas innan Rasmus drömprojekt är i land.
Resultatet har blivit mycket bättre
än vad han någonsin vågat vänta
sig. Med tanke på att alla bakom
ﬁlmen har jobbat ideellt så tycker
han inte att det tagit lång tid för
en så tekniskt avancerad ﬁlm.
– Tänker man att George Lucas
har en budget på ett par hundra
miljoner på en ﬁlm och ändå behöver ett par år att spela in, så är
drygt 3,5 år inte så lång tid.
Handlingen utspelar sig 94 år efter den första triologin som George
Lucas gjorde och har helt nya rollﬁgurer. Historien är klassisk,
där ﬁnns hjälten, prinsessan
och skurken, det
goda mot det onda.
Idén att göra en
egen Star Wars
fanﬁlm väcktes
när han såg en
amerikansk fanﬁlm, som han

Rasmus Tirzitis har spelat in ﬁlmen i Stockholmstrakten. Andrew Walker och Peter Burian spelar storm troopers. Rasmus ﬁlmar och vid väggen syns Stefan
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Bommelin som är ﬁlmens fotograf.

◗ Fansen hyllar sina favoritﬁlmer
◗ Namn: Rasmus Tirzitis.
◗ Ålder: 22 år.
◗ Bor: Skogås.
◗ Yrke: Diplomerad ﬁlmare. Utbildad vid Stockholms ﬁlmskola.
◗ Familj: Mamma, pappa, storebror och lillasyster.
◗ Aktuell: Med den egna Star
Wars-fanﬁlmen ”Threads of
destiny”. Kan ses till hösten på
www.threadsofdestiny.net
◗ Favoritkaraktär i Star Wars:

inte blev särskilt imponerad av.
– Jag tänkte att jag ville göra något bättre, och så satte jag igång.
Vem som helst kan göra en fanﬁlm, det ﬁnns allt från lågbudgetvarianter där de står i badrockar

i korthet
Öppet för alla med dans i benen

NO

DANS Nästa vecka kommer det att dansas ovanligt
mycket i Jordbro Uniteds lokal i Jordbro centrum.
Den ideella föreningen kommer att hålla öppet hus från måndag till torsdag. Start varje dag
klockan 12.
Flera av föreningens danslärare kommer att
ﬁnnas på plats och säkert många av de egna medlemmarna. Man kan prova på breakdans, house,
style och salsa med mera. Den sista dagen blir det
en jurybedömd danstävling för lag med tröjo som
pris i varje klass. Anmälan görs på plats samma
kväll. Även icke medlemmar är välkomna att delta.

Han Solo i
originalﬁlmerna.
◗ Om
fanﬁlmer:
Många
fans
skapar
sina egna Rasmus Tirzitis.
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och tv-serier.

på en äng och slåss med pinnar till
mer ambitiösa ﬁlmprojekt.
Till sin hjälp har han haft människor från hela världen som har
ställt upp gratis med animeringar,
ritningar av rymdskepp, musik

och manusskrivande. Skådespelare och stuntmän har också ställt
upp utan ersättning. Gemensamt
för alla inblandade är att de är
smått besatta av Stjärnornas krig.
– En sådan här ﬁlm hade man
inte kunnat göra för några år sedan. Med hjälp av tekniken är det
möjligt att göra det avancerat utan
enorma resurser.
Filmen, som är på engelska,
är inspelad i Stockholmtrakten,
bland annat vid Häringe slott, i
Nybackaskolans gympasal i Orminge och på Fryshuset.
Huvudrollen som jedilärlingen
Raven görs av Patrik Hont, som
Rasmus Tirzitis hittade på teaterhögskolan.
– Han har en perfekt utstrålning. Dessutom är han akrobat
i botten, så han har kunnat göra

Inspireras av nya och gamla bröllop
BRÖLLOP På fredag öppnar Nordiska museet inspirationsutställningen ”Bröllop”. Den är tänkt att ge inspiration åt
blivande brudpar utan att höja pulsen med ytterligare
måsten och krav. Utställningen handlar om bröllopets
rekvisita som kläder och slöja, ceremonin och dess ritualer
– både gamla och nya, vanliga och ovanliga.
Man får också en historisk inblick i hur olika par har gift Brudpar på tårtan har blivit
sig – hur gjorde Carola och Sten under studentrevolten 1968 en tradition.
och Elsa och Arnold 1950?
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Utställningen pågår till den 8 september i år.

tipset!
”Vill alla verkligen till Europa? – om
migration som global politik” är rubriken på onsdagskvällens diskussionsämne i seminarieserien ”Migration: global

utmaning” i Kulturhuset vid Sergels
torg. Harald Runblom, professor i historia, är en av de medverkande. Plats:
Café Panorama, våning 5. Fri entré.

rätt avancerade saker utan stuntinhopp, säger Rasmus Tizitis.
Trailern till ﬁlmen och sekvenser från arbetet bakom ﬁnns på
You tube och på ﬁlmens hemsida
på internet. Många väntar nu med
spänning på att ﬁlmpremiären.
– Man kommer att kunna ladda
ner den gratis på nätet. Det är en
del av fanﬁlmerna, att man inte
ska kunna tjäna några pengar på
dem, berättar Rasmus, som hittills
har lagt ut cirka 60 000 kronor ur
egen ﬁcka.
Har det varit värt det?
– Absolut. Jag har redan två
uppföljare i mitt huvud som jag
också vill göra.
● Linda Dahlin
linda.dahlin@mitti.se
tel 550 552 68

Matlagande boxaren
lagar släktens recept
ITALIENSKT Paolo Roberto kommer till
Haninge och gör en matlagningsshow
och självfallet handlar det om italiensk
mat. Han har nyligen kommit ut med en
kokbok med rätter från familjens hemtrakter i Syditalien. Han har tidigare varit
proffsboxare och skådespelare.
På torsdag kväll gör man om Haninge
kulturhus till en trattoria. Publiken får
smaka på italienska delikatesser och
höra romantisk neapolitansk musik.
Konferencier är Lillemor Torstensson och
mat ingår i entrén.
Matkvällen börjar klockan 19. Bland
arrangörerna märks Italienska kulturföreningen i Haninge.

