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SFF Informationsvisningar

42 filmer  
5 dagar
2 biografer



Information
BILJETTER
Er ackreditering gäller som inträdde till alla filmvisningar. 
Platserna är fria. På visningarna i Bio Victor finns det alltid plats 
men till visningarna i Bio Mauritz, som har 133 platser, kan det bli 
fullt. Då är det först till kvarn som gäller...

MUSIKFESTIVAL
Under helgen 10-11 juni så arrangerar Live Nation en stor 
musikfestival på Gärdet utanför Filmhuset. Det innebär att det 
kommer att vara mycket folk i rörelse då festivalens personal  
bl a äter på Filmhuset. Håll koll på anslag och din ackreditering. 

MAT
Under vardagarna är Filmhusets restaurang och kafé öppet. 
Under helgen bjuder SFF på mat till föranmälda. På grund av 
musikfestivalen blir det inte i restaurangen.  
Det finns också en rad olika restauranger i närheten av 
Filmhuset, längs Vallhallavägen och på andra sidan gärdet. Se 
separat blad vid infodisk.

KONTAKT
Om du behöver hjälp så kan du ringa SFF:s personal 
Per Eriksson (070-3642518) eller Tomas Tengmark (08-665 12 31) 
eller maila: sff@sff-filmstudios.org

Seminarium
Kulturminister Alice Bah Kuhnke och den nya filmpolitiken

Regeringen har sagt upp filmavtalet som i olika former legat 
till grund för svensk films finansiering och inriktning sedan 
1960-talet.  En ny, uppdaterad, filmpolitik ska gälla från 1 januari 
2017. I huvudsak kokas innehållet i denna filmpolitik ner till sju 
olika mål som syftar till att:
• Utveckling och produktion av värdefull svensk film sker 

kontinuerligt och i olika delar av landet. 
• Allt fler ser värdefull film som sprids och visas i olika vis-

ningsformer i hela landet.
• Filmarvet bevaras, används och utvecklas. 
• Svensk film sprids alltmer utomlands och kvalificerat inter-

nationellt utbyte och samverkan sker på filmområdet. 
• Barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild 

och ges möjligheter till eget skapande. 
• Jämställdhet och mångfald präglar filmområdet.
• Filmen bidrar till att stärka yttrandefriheten och det offent-

liga samtalet.

Nu är det kanske inte innehållet i den nya filmpolitiken som är 
mest debatterat utan finansieringsmodellen. Inom filmavtalet 

har finansieringen i huvudsak kommit från biografernas biljett-
intäkter. Varje såld biljett bidrog till filmavtalets finansiering. Från 
och med 2017 tänker regeringen istället finansiera detta genom 
en höjd moms på biobiljetter. Det har skapat oro bland landets 
biografer och därmed även dess kunder, som SFF:s filmstudior. 

Kultur- och demokratiministern kommer till SFF:s informations-
visningar för att prata om sin syn på filmpolitiken i allmänhet 
och hur den påverkar SFF i synnerhet. 

SFF har möjligheten att rama in större delen av den nya filmpo-
litikens mål i sin verksamhet. En organisation där film, samtal och 
kunskap kan sammanflätas på ett naturligt sätt, i HELA landet. 
Och en sak är konstant inom den svenska filmpolitiken. Det är 
fortfarande Harry Scheins definition om att en films kvalitet vär-
deras utifrån dess angelägenhetsgrad, hantverksskicklighet och 
originalitet som leder vägen. Det är få som värnar om de orden 
så mycket som kvalitetsfilmsorganisationen SFF.

Seminariet arrangeras i Bio Victor, 
onsdag 8 juni, kl 14.30



Onsdag 8 juni
  Bio Victor     Bio Mauritz  

12.50  Dottern (96)     Yarden (80)

14.30  Seminarium: Kulturminister Alice Bah Kuhnke om nya filmpolitiken

15.00  Mamma (91)    Amour Fou (96)

16.45  Sophelikoptern (100)   När Marnie var där (103)

18.25  Middagspaus

19.30  Sauls son (107)    Bumerang (101)

     
Torsdag 9 juni
  Bio Victor     Bio Mauritz  

09.00  The Assassin (105)    Rainbow (104)

11.00  Mustang (100)    Frihet - den blå filmen (98)

12.40  Lunchpaus

13.45  Kollektivet (111)   

16.00  Flocken (110)    Läxan (105)

17.45  Middagspaus

19.15  En vansinnig idé (134)   Det tysta ljuset (136)

Schema
Schemat visar filmernas starttider och inom parentes deras längd. Vanligtvis 
visas två filmer parallellt i Bio Victor och Bio Mauritz men vid ett par tillfällen är 
det bara programaktivitet i Bio Victor. Observera att ändringar kan komma att 
ske. Eventuella ändringar annonseras på biografernas dörrar.



Fredag 10 juni     
  Bio Victor     Bio Mauritz 

09.00 Under sanden (101)   Ole dole doff (110)

11.00  Kiki (94)     Bland män och får (93)

12.30  Lunchpaus

13.45  Den allvarsamma leken (115)   

16.15  Siv sover vilse (90)    Mona Lisa Story (90)

17.45  Middagspaus

19.15  Angry Indian Goddess (104)  Mediterranea (107)

Lördag 11 juni     
  Bio Victor     Bio Mauritz 
09.15  Stulna blickar (93)    I krypskyttens skugga (98)

11.00  Där vindarna möts (90)   Palio (91)

12.30  Lunchpaus - SFF bjuder på lunch

13.30  SFF Informerar…    

13.45  Idol (100)     Sally och friheten (102)

16.00 Love and friendship (93)   Den andra mamman (112)

17.40  Middagspaus - SFF bjuder på middag

19.00  Sommaren ’71 (105)   Paradissviten (123)

     
Söndag 12 juni  
  Bio Victor     Bio Mauritz 
09.00 Bortom Lampedusa (108)  Svält (112)

11.10  Neon Bull (101)    Suffragette (106)

12.50  Lunchpaus - SFF bjuder på lunch

13.45  The Childhood of a leader (116) Systrarna (128)   



AMOUR FOU 
Österrike | Jessica Hausner | 96 min | Folkets Bio
Berlin, under Romantiken. Den unge poeten Heinrich önskar 
övervinna dödens oundviklighet genom kärleken. Det ultimata 
kärleksbeviset är att ingå en självmordspakt, men kvinnorna han 
möter är måttligt intresserad av hans erbjudande. Sedan möter 
Henriette, som får reda på att hon lider av en obotlig sjukdom. 
Berättelsen är baserad på poeten Heinrich von Kleists liv. Av 
regissören till bl a Miraklet i Lordes.

ANGRY INDIAN GODESSESS
Indien | Pan Nalin | 104 min | Lucky Dogs
Frieda, en framgångsrik modefotograf, samlar alla sina tjejkom-
pisar som är utspridda över hela Indien till sitt hem i Goa för 
att berätta en överraskande nyhet. Hon ska gifta sig. Under en 
vecka umgås de och avhandlar allt. Vilket också inkluderar ett 
smärtsamt uppvaknande som får dessa kvinnor att verkligen 
fånga dagen. En dramakomedi full av starka kvinnor. Biopremiär 
8 juli.

BLAND MÄN OCH FÅR (HRÚTAR)
Island | Grímur Hákonarson | 93 min | Scanbox
I en avlägsen isländsk jordbruksdal lever två bröder som gran-
nar – och bittra fiender. Varje år tävlar de mot varandra om att 
vinna det ärofulla första priset för bästa bagge. Men så tvingar 
en fruktad fårsjukdom bröderna närmre varandra. Och plötsligt 
är de helt överens om vad som måste göras, även om det inne-
bär att bryta mot lagen. Belönades med förstapriset i kategorin 
Un certain regard vid filmfestivalen i Cannes 2015.

BORTOM LAMPEDUSA (FUOCOAMMARE)
Italien | Gianfranco Rosi | 108 min | Folkets Bio
Samuele är tolv år och bor på en ö mitt i havet. Han går i skolan, 
skjuter slangbella och är en riktig landkrabba som inte alls vill 
följa med pappan ut med fiskebåten. Ön han bor på heter 
Lampedusa och är den yttersta symbolen för Europas gränser. 
I havet som omger ön riskerar tusentals män, kvinnor och barn 
sina liv för att komma till friheten. Stark dokumentär som vann 
Guldbjörnen i Berlin 2016. Biopremiär 2 september.

BUMERANG (BOOMERANG)
Frankrike | François Favrat | 101 min | SF
40-årige Antoine håller på att tappa fotfästet i tillvaron. Hans
fru har lämnat honom och relationen med systern håller på att
förloras. Helt besatt av sin mammas oförklarliga död som inträf-
fade för 30 år sedan har Antoine nått en punkt utan återvändo.
Han måste ta reda på sanningen och konfrontera sin auktoritäre
pappa, som förbjuder alla att tala om det förflutna. En välspelad
dramthriller.

DEN ALLVARSAMMA LEKEN
Sverige | Pernilla August | 115 min | Nordisk film
Hjalmar Söderbergs bok är en av den svenska litteraturens allra 
största kärlekshistorier.  Om Arvid som möter den forna föräls-
kelsen Lydia efter många år. Berättelsen har blivit film genom 
ett manus av danska Lone Scherfig (Italienska för nybörjare och 
An Education) som regisserats av Pernilla August. I huvudroller-
na som det komplexa kärleksparet ser vi Sverrir Gudnason och 
Karin Franz Körlof. Biopremiär 9 september.

Om filmerna

Angry Indian Godessess (Lucky Dog) & Bortom Lampedusa (Folkets Bio). 



DEN ANDRA MAMMAN (QUE HORAS ELA VOLTA?)
Brasilien | Anna Muylaert | 112 min | Folkets Bio
Den hårt arbetande hushållerskan Val, spelad av den i Brasilien 
mycket kända Regina Casé, bor hos sina arbetsgivare, en välbe-
ställd familj ur den brasilianska övre medelklassen. När hennes 
snart vuxna dotter plötsligt dyker upp ställs alla outtalade klass-
barriärer som finns i hemmet på ända och kaos uppstår. Vinnare 
av publikens pris på Berlin Film Festival 2015 och Göteborg Film 
Festival 2016.

DET TYSTA LJUSET (STELLET LICHT)
Mexiko | Carlos Reygadas | 136 min | Novemberfilm
Esther och Johan är mennoniter och bönder i norra Mexiko. 
Äktenskapet sätts på prov då Johan förälskat sig i en annan 
kvinna. Både Esther och Johan plågas av den uppkomna 
situationen och upplever ur olika perspektiv känslor av förlust 
och och svek. Flerfaldigt prisbelönad på filmfestivaler världen 
över. Filmen hade premiär i Cannes redan 2007 men finns nu 
äntligen tillgänglig i Sverige.

DOTTERN (THE DAUGHTER)
Australien | Simon Stone | 96 min | Njuta Fillms
Christian återvänder hem för första gången på femton år för att 
hans far ska gifta sig. Väl hemma återförenas han med sin gamla 
vän Oliver och spenderar en del tid med hans familj. Christians 
besök blir dock inte bara en kär återförening, det drar också 
fram gamla familjehemligheter i ljuset. Fritt baserad på regissö-
rens scenuppsättning av Henrik Ibsens Vildanden.

DÄR VINDARNA MÖTES (RISTTUULES)
Estland | Martti Helde | 90 min | Novemberfilm
Denna imponerande visuella debutfilm bygger på tablåer som 
i sin tur bygger på verkliga brev från en estnisk kvinna som un-
der 1940-talet deporterades till Siberien av Stalins Sovjet. Det är 

gripande och experimentellt på samma gång och en film som 
följer samma filmiska stigar som regissörer som Chris Marker, 
Raul Ruiz eller Alexandr Sokurov. Belönad med publikpriset på 
Göteborg Filmfestival 2015.

EN VANSINNIG IDÉ (UNE HISTORIE DU FOU)
Frankrike | Robert Guédiguian | 134 min | Tri Art
Paris, 1981. Aram, en ung armenisk aktivist spränger den tur-
kiske ambassadörens bil i luften. Gilles, som råkar passera vid 
fel tillfälle, blir svårt skadad. Aram flyr till Beirut, men hans mor 
besöker Gilles på sjukhuset och ber om ursäkt i sin sons ställe. 
Men Gilles nöjer sig inte utan vill möta Aram ansikte mot ansikte. 
Regissören Guédiguian (Snön på Kilimanjaro) fokuserar på 
sociala frågor med samma intensitet som alltid. Premiär 1 juli.

FLOCKEN
Sverige | Beata Gårdeler | 109 min | TriArt
Ett litet svenskt samhälle som på ytan ser ut att vara en idyll. 
Men när Jennifer anklagar en skolkamrat för våldtäkt ändras allt. 
Ryktet sprider sig snabbt och allt fler i den lilla byn blir överty-
gade om att hon ljuger. Det blir början på en hetsjakt där ett 
helt samhälle vänder sig emot Jennifer och hennes familj. Vann 
pris vid Berlin Filmfestival 2015. Guldbaggebelönad för bästa 
kvinnliga biroll, musik och foto.

FRIHET – DEN BLÅ FILMEN (TROIS COULEURS: BLEU)
Frankrike/Polen | Krzysztof Kieslowski | 98 min | Nonstop
Första delen i Trikoloren-trilogin. En bil går av vägen och två 
av dess tre passagerare dör. Den överlevande från kraschen 
är den unga kvinnan Julie. De två offren hennes dotter och 
hennes man. Julie har förlorat allt och fått hela sin verklighet 
bortryckt. Men har hon också, genom den tragiska olyckan, 
uppnått något som skulle kunna kallas frihet? Modern klassiker 
som tog storslam på filmfestivalen i Venedig 1993.

Den allvarsamma leken (Nordisk film)



IDOL (YA TAYR EL TAYER)
Palestina | Hany Abu-Assad | 100 min | Folkets Bio
Idol bygger på den sanna historien om den unge Mohammed 
som i Gaza drömmer om att komma till Kairo och sjunga i ope-
rahuset. Drömmen känns långt borta tills han en dag bestäm-
mer sig för att han måste satsa allt. Med falskt visum och utan 
en giltig anmälan tar han sig till uttagningen av Idol i Kairo och 
ända till finalen i Beirut där han vinner Arab Idol 2013.

I KRYPSKYTTENS SKUGGA (EYES OF A THIEF)
Palestina | Najwa Najjar | 98 min | Movieboosters
Kristna rörmokaren Tareq har avtjänat ett fängelsestraff, efter 
en eldstrid på Västbanken. När han släpps får han veta att hans 
fru är död och dottern bortadopterad. Sökandet efter dottern 
leder Tareq till staden Sebastia och flickan Malak, som kanske är 
hans dotter. Regissören Najwa Najjar (Granatäpplen och myrra) 
tecknar ett fint porträtt av hur Tareq och Malak närmar sig varan-
dra men också en historia om krigets konsekvenser.

KIKI
Sverige/USA | Sara Jordenö | 94 min | Folkets Bio
Genom en intim och visuellt utmanande kameralins får vi en 
komplex inblick i kiki-scenen. En rörelse bildad av HBTQ-ung-
domar i New York som erbjuder en fristad från omvärldens  
förtryck. En central del är att uttrycka sig genom den konstform 
som kallas House and Ball, vars mest kända uttryck är dansstilen 
vogueing. Vinnare av bästa Teddy-dokumentär på Berlin film-
festival 2016 och hyllad på Sundance. Premiär 19 augusti.

KOLLEKTIVET
Danmark | Thomas Vinterberg |  111 min | Studio S
Erik och Anna är ett par med en dröm. Tillsammans med dot-
tern Freja startar de ett kollektiv i den finare delen av Köpen-
hamn. Det är vänskap, kärlek och sammanhållning tills en dag 
när en svår kärleksaffär blir kollektivets stora prövning. Filmen är 
ett humoristisk och rörande porträtt av en svunnen generation 
och en lite kluven kärleksförklaring till en grupp drömmare och 
idealister. Premiär 15 juli.

LOVE & FRIENDSHIP
USA | Whit Stillman | 92 min | Nonstop
Änkan Lady Susan får rykte om sig som Englands största flirt. 
Vilket hon gärna leker med. Whit Stillman gör en stjärnspäckad 
filmatisering av Jane Austens spetsiga komedi Lady Susan. Kate 
Beckinsale och Chloe Sevigny, som tidigare spelat mot varandra 
i Stillmans The Last Days of Disco, återförenas i rollerna som 
Lady Susan och hennes confidant. The Guardian ger högsta 
betyg och kallar filmen en ”racy delight”. Premiär i september.

LÄXAN (UROK)
Bulgarien | K. Grozeva & P. Valchanov | 105 min | Starlet Media
När läraren Nadezhda upptäcker att en av hennes elever har 
stulit pengar från hennes plånbok läxar hon upp klassen om 
bristande moral. Kort därefter får hon veta att hon och hennes 
man är skuldsatta och riskerar att förlora sin bostad. En gripande 
och tät thriller om maktlöshet och hur små steg i fel riktning kan 
leda till en större katastrof. Vann Göteborg Film Festival Interna-
tional Debut Award 2015 och nominerad till LUX-priset.

Uppe: Idol (Folkets Bio) och Kiki (Folkets Bio). Nere: I krypskyttens skugga (Movieboosters) och Kollektivet (Studio S)



MAMMA
Sverige | Suzanne Osten | 91 min | Filminstitutet
Ostens debutfilm från 1982 skildrar ett Sverige som lever i skug-
gan av det stora kriget och kvinnans situation på 40-talet. Gerd 
kämpar för att få vara en skapande människa i ett patriarkalt 
samhälle och försöker kombinera yrkeslivet med föräldraskapet. 
Hon vill inget hellre än att göra film men filmbranschen domi-
neras av äldre män. För den filminbitne är det särskilt intressant 
att se porträtt av filmmoguler som Ingmar Bergman.

MEDITERRANEA
Italien | Jonas Carpignano | 107 min | Edge 
Två vänner från Burkina Faso reser över land och hav för att nå 
Italien. Tillsammans drömmer de om nya livsmöjligheter men väl 
framme ersätts det skimrande löftet med svåra utmaningar och 
en desillusionerad verklighet. En högaktuell film som varsamt 
undersöker förhållandet mellan immigranter och det nya lan-
det. En av tre nominerade till LUX-priset 2015.

MONALISA STORY
Sverige | Jessica Nettelbladt | 90 min | Tri Art
”Jag föddes påtänd”. Orden kommer från MonaLisa som 
kämpar med att lägga heroinet på hyllan. Dokumentärfilmaren 
Jessica Nettelbladt har följt den hårt prövade, men långt ifrån 
knäckta, MonaLisa under åtta år. Resultatet är en lika ärlig som rå 
film om en kvinnas kamp mot sig själv och världen.

MUSTANG
Turkiet | Deniz Gamze Ergüven | 100 min | Scanbox
Fem föräldralösa tonårssystrar bor tillsammans med sin mormor 
och morbror i en liten by vid Svarta Havets kust. När ett rykte 
växer till oanade proportioner begränsar deras vårdnadshavare 

flickornas frihet. Men upproret bubblar under ytan. En film som 
skildrar viktiga ämnen på ett både vackert och upplyftande sätt. 
Oscarsnominerades i kategorin bästa utländska film och vinnare 
av LUX-priset 2015. 

NEON BULL (BOI NEON)
Brasilien | Gabriel Mascaro | 101 min | Folkets Bio
Vaquejada är en sport i Brasilien där två män på hästrygg fäller 
en tjur genom att dra den i svansen. På dagarna är Iremar en 
tuff cowboy men på nätterna syr han fantastiska kreationer. En 
udda, vacker och sinnlig film som utmanar machokulturen och 
våra invanda föreställningar. Vinnare av ett antal priser i bland 
annat Venedig, Toronto och Rio de Janeiro. Premiär 5 augusti.

NÄR MARNIE VAR DÄR (OMOIDE NO MÂNÎ)
Japan | Hiromasa Yonebayashi | 103 min | Tri Art
Dagrdrömmande Anna ska tillbringa sommaren på Hokkaido 
så att den fuktiga luften ska lindra hennes astma. Där träffar hon 
Marnie, en flicka som inte dömer utan låter henne vara precis 
som hon är. De två blir snabbt vänner men det är något med 
Marnie som är annorlunda...Ett nytt animerat mästerverk från 
Studio Ghibli.

OLE DOLE DOFF
Sverige | Jan Troell | 110 min | Filminstitutet
Jan Troells andra långfilm utspelar sig på regissörens tidigare 
arbetsplats, Sorgenfriskolan i Malmö, och med undantag för 
bråkstaken Bengt (Bo Malmqvist) och retstickan Jane (Catharina 
Edfeldt) spelas barnen av skolans elever. Miljöerna – från stim-
mig skolmatsal till kritdammiga klassrum– ger den dramatiska 
handlingen en semidokumentär inramning. I lärarrollen ser vi 
Per Oscarsson. Flerfaldigt belönad i Berlin 1968.

Neon Bull (Folkets Bio), premiär 5 augusti



PALIO
Storbritannien /Italien | Cosima Spender | 90 min | Edge
I italienska staden Siena hålls världens äldsta och galnaste 
hästkapplöpning, Il Palio. Det är ingen vanlig kapplöpning utan 
strategiskt spel, mutor och korruption är lika viktigt för att vinna 
som de tävlandes talang. En spännande dokumentär, med 
fantastiskt foto, om en dramatisk kamp mellan en ung utmanare 
och en korrupt mästare. Av den Oscarsbelönade producenten 
till dokumentärer som Amy och Senna.

PARADISSVITEN (THE PARADISE SUITE)
Nederländerna/Sverige | Joost van Ginkel | 123 min | Folkets Bio
Flera människors öden krockar i Amsterdam och skildrar den 
moderna världens alla orättvisor och fallgropar. Men även dess 
livskraft. Vi möter drömmande bulgariskan Jenya, storhjärtade 
gästarbetaren Yaya, serbiske krigsförbrytaren Ivica och själv-
upptagne svensken Stig. Välspelat drama där Issaka Sawadogo, 
som Guldbaggenominerades för sin insats i Det vita folket, är 
särskilt lysande. 

RAINBOW (DHANAK)
Indien | Nagesh Kukunoor | 104 min | FilmCentrum
Tioåriga Pari och hennes yngre bror Chotu är oskiljaktiga. De är 
föräldralösa och behöver samla ihop pengar till en ögonope-
ration åt Chotu, som är blind. En dag får Pari syn på en affisch 
med deras filmidol och bestämmer sig för att han är rätt man 
att hjälpa hennes bror. Deras jakt på filmidolen blir en sagolik 
odyssé genom ett utarmat men av magi genomsyrat landskap, 
tillgängligt för den med ett öppet hjärta.

SALLY OCH FRIHETEN
Sverige | Gunnel Lindblom | 102 min | Filminstitutet
Socialsekreteraren Sally har gjort abort och vill nu leva sitt eget 
liv. Hon och sambon separerar men det är inte lätt att kombine-
ra friheten med arbete, familj och relationer. Gunnel Lindbloms 
andra film som regissör, med manus av Margareta Garpe, 
producerad av Ingmar Bergman och med Ewa Fröling i huvud-
rollen. Hon var tidig i den våg av kvinnliga regissörer som kom i 
Sverige i slutet av 70-talet och början av 80-talet. 

SAULS SON (SAUL FIA)
Ungern | László Nemes | 107 min | Studio S
Ett skakande drama som följer den ungerske Auschwitzfången 
Saul under hans fasansfulla jobb med att bränna liken av sitt 
eget folk. Övertygad om att en av de avrättade är hans egen 
son gör han allt för att finna en rabbi och ge sin son en värdig 
begravning. Med en lättsam kameraföring skapas en obehaglig 
förnimmelse av att själv vara på plats. Oscar för bästa utländska 
film och vinnare av juryns stora pris i Cannes 2015. 

SIV SOVER VILSE
Sverige | Catti Edfeldt & Hanno Clyne | 79 min | SF
Den väldigt fantasifulla Siv, sju år, ska för första gången sova 
över hos sin nya kompis Cerisia. I ett hem som skiljer sig från 
hennes eget, tycker Siv att det mesta känns väldigt mysko. Med 
två hjälpsamma grävlingskompisar som dyker upp mitt i natten, 
är hon med om fantastiska äventyr som hjälper henne att 
acceptera det som är annorlunda och att hitta sig själv. Baserad 
på en bilderbok av Pija Lindenbaum. Premiär 30 september.

SOMMAREN ’71 (LA BELLE SAISON)
Frankrike | Catherine Corsini | 105 min | Folkets Bio
1971. Unga Delphine tröttnar på livet på föräldrarnas bondgård 
och beger sig till Paris. Där träffar hon Carole som drar med 
henne i den spirande feministrörelsen och de inleder en lust-
fylld och befriande kärlekshistoria. Men när Delphines pappa 
får ett slaganfall tvingas hon hem igen. Carole bestämmer sig 
för att följa efter men kan deras relation klara omställningen…
Välspelat och inspirerande melodram. Premiär 1 juli.

SOPHELIKOPTERN
Sverige | Jonas Selberg Augustsén | 110 min | TriArt
En gigantisk sopcontainer faller till marken med ett brak. Sam-
tidigt vaknar Enesas mormor och känner plötsligt en enorm 
saknad efter ett bortlämnat väggur. Hon ringer Enesa som lovar 
köra hem det till henne. Enesa hämtar klockan och inleder den 
över 100 mil långa bilresan hem till mormor tillsammans med 
sin bror Baki och vännen Saska. En underfundig, stilsäker och 
mycket underhållande roadmovie på romani.

Sommaren ’71 (Folkets Bio), premiär 1 juli. och En vansinnig idé (TriArt), premiär 1 juli



SUFFRAGETTE
Storbritannien | Sarah Gavron | 106 min | Noble
Ett spännande drama om fotsoldaterna i den tidiga femini-
strörelsen, kvinnor som tvingades under jorden i en farlig 
katt-och-råtta-lek med en allt mer brutal stat. De var arbetande 
kvinnor som hade sett att den fredliga protesten inte åstadkom 
någonting. Suffragette fokuserar på Maud (Carey Mulligan) 
och hennes kamp för värdighet och en röst. En gripande och 
inspirerande berättelse från ett verkligt förflutet.

STULNA BLICKAR (DESDE ALLÁ)
Venezuela/Mexiko | Lorenzo Vigas | 93 min | Nonstop
Armando lever ett ensamt men välbärgat medelåldersliv. 
Längtan efter närhet driver honom på jakt efter fattiga unga 
män som han betalar för att se nakna. När Armando möter unge 
Elder växer en ömsesidig kärlek fram men kan den överbryg-
ga deras klass- och generationsklyftor samt Armandos mörka 
förflutna? Vann som första venezuelanska film Guldlejonet i 
Venedig 2015. Premiär 26 augusti.

SVÄLT
Sverige/Dan/Nor | Henning Carlsen | 88 min | Filminstitutet
En minst sagt tunn Per Oscarsson spelar huvudrollen i filmati-
seringen av den norska författaren Knut Hamsuns roman som 
förkroppsligar den lidande konstnärens tillvaro. Ett av de första 
samarbetsprojekten i skandinavisk film. Per Oscarsson svalt själv 
för att se mer utmärglad ut och belönades med priset för bästa 
manliga skådespelare vid Cannesfestivalen 1966. 

SYSTRARNA (UMIMACHI DIARY)
Japan | Hirokazu Kore-eda | 128 min | Tri Art
Tre systrar, som bor tillsammans, upptäcker att de har en 
okänd halvsyster när deras far plötsligt dör. Systrarna bjuder 
sin nyfunna syster att komma och bo med dem. Ett beslut som 
förändrar livet för alla inblandade. Mästaren Hirokazu Kore-eda 
(Barnen som inte fanns) ger liv till Akimi Yoshidas serieroman 
och berättar en vackert finstämd syskonhistoria med stort hjärta. 
Vann bland annat publikpriset på filmfestivalen i San Sebastian.

THE ASSASSIN (NIE YIN NIANG)
Taiwan/Kina | Hou Hsiao-Hsien | 105 min | Njuta films
800-talet i Kina. En 10-årig flicka från en nobel familj kidnappas
och uppfostras till att bli en skicklig lönnmördare. Hon återvän-
der som vuxen med ett uppdrag som tvingar henne att välja
mellan att offra den hon älskar eller bryta med en uråldrig tradi-
tion. Vinnare av bästa regi i Cannes och baserad på en historia
nedskriven under Tangdynastin. Ett stilistiskt vackert drama om
ära, sorg och tradition av ständigt hyllade Hou (Sorgens stad).

THE CHILDHOOD OF A LEADER
Storbritannien | Brady Corbet | 115 min | Tri Art
Första världskriget är slut. En amerikansk familj baserad i Frank-
rike gör sitt bästa för att hantera sonens lynniga humör. Löst 
baserad på barndomshistorier från flera av 1900-talets mest 
ökända diktatorer och ett olycksbådande porträtt av framväxan-
de ondska. En imponerande och vacker regidebut av skåde-
spelaren Corbet.

UNDER SANDEN (UNDER SANDET)
Danmark | Martin Zandvliet | 100 min | Studio S
Efter andra världskrigets slut förs en grupp unga tyska krigs-
fångar till Danmark. Uppdraget är att desarmera de minor som 
har grävts ner längs den danska kusten. De övervakas av en 
hårdhudad dansk som låter sin ilska flöda över pojkarna. Först 
efter en tragisk olycka nyanseras hans sätt att se på de unga 
soldaterna. En glömd historia från andra världskriget som lockat 
de stora skarorna i hemlandet. Belönad på Göteborg Filmfes-
tival.

YARDEN
Sverige | Måns Månsson | 80 min | Tri Art
En författare inser att han hamnat djupt ner i en skuldfälla. 
För att lösa sin situation tvingas han ta det föga glamourösa 
jobbet som timanställd i Malmö hamn. Plötsligt känns åren som 
författare som ett mellanspel. Han är tillbaka i ett liv som tär på 
både honom och, vad kanske värre är, relationen till sonen. Fritt 
baserad på Kristian Lundbergs hyllade roman. Måns Månsson 
tar sig an historien med en imponerande fingertoppskänsla.

Stulna blickar, premiär 26 augusti (Nonstop Entertainment)



I rampljuset
LINDBLOM & OSCARSSON  
I slutet av 70-talet och i början av 80-talet hände något i svensk film. Dittills hade det varit tunnsått med regisserande kvinnor, 
men nu slog flera igenom. Många av dem var redan aktiva inom film, teater och andra konstformer men etablerade sig nu som 
filmregissörer. Två av dessa var Suzanne Osten och Gunnel Lindblom. (Infodagarna visar också Ostens debut Mamma som ger en 
känga åt det patriarkala kultursverige. under 1940-talet.) Den etablearade skådespelaren Lindblom har sagt att hon ville vara mer 
involverad i skapandeprocessen och gick från att vara Bergman-skådis via att vara hans assistent till att själv bli regissör. Hon de-
buterade med Paradistorg (1977) baserat på Ulla Isakssons roman. I sin andra film, Sally och Friheten, etablerar hon Eva Fröling för 
svenska folket. En film som skildrar det svåra med att förena familj med karriär. Gunnel Lindblom Trots bra kritk för sina två första 
filmer hade hon svårt att hitta producenter och hon gjorde bara en till film.

Per Oscarsson var också en skådespelare som själv 
regisserade. Delvis som en följd av sin scenskräck även 
om den inte hindrade honom från att för 50 år sedan 
klä av sig hos Hyland. Samma år svalt han sig själv för 
att göra rollen som den lidande poeten i filmatisering-
en av Hamsuns delvis självbiografiska bok Svält. En 
instas som satte spår, inte minst i prisskåpet. Oscarsson 
belönades med såväl skådespelarpriset i Cannes som 
en Golden Globe. Svensk Filmdatabas skriver bland 
annat att ”En sammanhållande linje i Oscarssons 
skådespelarkonst är förmågan att skapa karaktärer 
som många gånger är självförbrännande och kom-
plicerade personligheter. Få har kunnat förmedla den 
ömma, poetiska, och ibland anarkistiska galenskap 
som finns hos många av hans rollgestalter”. 
I Svält spelar Per Oscarsson dessutom mot just Gunnel 
Lindblom. Det är två svenska filmgiganter. Missa inte 
deras filmer under infovisningarna: Ole dole doff, Sally 
och friheten och Svält.Gunnel Lindblom och Per Oscarsson i Svält (1966), bild från DFI.

LUX - EUROPAS FILMPRIS
Varje år sedan 2007 delar Europaparlamentet ut ett pris till en europeisk film. Tanken bakom priset är dels att öka intresset för  
europeisk film men också att bidra till samhällsdebatt och genom film bygga en känsla av gemenskap. Filmurvalet tas fram av 
en panel av experter från hela Europa. Panelen nominerar tre filmer som visas för alla europaparlamentariker som i sin tur rös-
tar fram en av dessa som vinnare. De tre nominerade filmerna förses med textning på europas alla officiella språk och visas i 
olika sammanhang i alla medlemsländer. 
Under SFF:s infodagar visas de tre nominerade från 2015; bulgariska Läxan, italienska Mediterranea och slutvinnaren, turkiska 
Mustang (som kan nomineras eftersom Turkiet är med i EU:s MEDIA-program). Tre intressanta filmer som alla kan fungera som 
samtalsunderlag för en rad aktuella samhällsfrågor.
Den 10 oktober kommer LUX att ordna en live-sändning med regissörerna till årets tre nominerade filmer (vilka är inte klart 
än). Detaljerna kring detta är ännu inte klara men om ni är intresserade av att, om möjligt, vara en del av sändningen så kon-
takta Per Eriksson på SFF:s kansli.




