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Schema
Schemat är lagt så att det ska finnas tid för cirka 1 timmes lunchpaus varje dag, en lite längre paus på eftermiddagen 
för fika och en dryg timme för middagspaus. 

Onsdag 5 juni
Bio Victor      Bio Mauritz
10.00 3 kvinnor (100)    10.00 The Favourite (119)
13.00 Sunset (144)     13.00 Bränd (148)
15.45 A Colony (102) (*)    15.45 Hjärtelandet (91)
17.20 Middagspaus (SFF bjuder på soppa)
18.40 Leto (126)     18.40 Chelas arv (128)
20.50 Leva sitt liv (80)    21.00 Night Comes On (86)

Torsdag 6 juni
Bio Victor      Bio Mauritz
09.00 The Journey (94)    09.00 Stupid Young Heart (102) 
11.00 Apollo 11 (93)     11.00 När livet vänder (94)
12.30 SFF bjuder på lunch
13.40 Birds of Passage (125)   13.30 Den ödmjuka (143)
16.00 Girl (104)     16.00 Woman at War (101)
17.40 SFF bjuder på middag
19.00 And Then We Danced (102) (*)  19.00 Kvarteret Korpen (101)
21.00 Tigers Are Not Afraid (83)      

*) OBS! Endast med engelska undertexer



Fredag 7 juni
Bio Victor      Bio Mauritz
09.00 The Rider (104)     09.00 Varda av Agnès (105) 
11.10 Diamantino (96)    11.10 Sivandivan (76)
13.40 Us (120)     13.40 Vincent Van Gogh (111)
16.00 Dogman (103)     16.00 Äppelkriget (103)
17.40 Middagspaus (SFF bjuder på soppa)
19.00 Edie (102)     19.00 Never Look Away (189)
21.00 Den skyldige (85)    

Lördag 8 juni
09.00  Beautiful Boy (112)   09.00 Mannekäng i rött (111)
11.10 Ansikte (91)    11.10 Supa Modo (74)
12.30 SFF bjuder på lunch
13.30 En kvinnas liv (119)    13.30 The Sisters Brothers (122)
15.50  Monos (102 min)   15.50 Transit (101)
17.30 SFF bjuder på middag 
19.00 Sir (96)      19.00 They Shall Not Grow Old (99)
21.00 La Familia (82)    21.00 En dag till att leva (80)

Söndag 9 juni
09.00 I trygga händer (111)    09.00 Medan vi faller (98)  
11.10 Säsong (71)     11.00 Mirai (98)
12.30 SFF bjuder på lunch
13.30 Hjärter Dam (127)   13.30 Kapernaum (121)
15.45 Det vildväxande päronträdet (188) 15.45 House of Hummingbird (138) (*)



Information
BAGAGE
Bagage går att förvara i ett stängt rum. Nyckel finns hos SFF personal. Kontakta dem för att öppna rummet. Förvarna 
gärna när ni behöver tillgång till bagaget så att SFF:s personal kan se till att finnas till hands.

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. Om det sker är det först till kvarn som 
gäller. 

BETYG
Vid registreringen får du en blankett för att ge betyg till varje film. Genom att sätta betyg hjälper du att värdera filmerna 
för dem som inte är närvarande. Lämna ifylld blankett vid registreringen. 

MAT
Torsdag, lördag och söndag bjuder SFF på all mat. Onsdag och fredag är det mat på egen hand men NYTT för i år är att 
SFF erbjuder gratis soppmiddag till de som vill ha något enklare att äta på Filmhuset. Ackrediteringen gäller också som 
matbiljett. Under vardagarna är Filmhusets restaurang och kafé öppet. Om du visar din ackreditering där så får du 10kr 
rabatt på lunch. Det finns också en rad olika restauranger i närheten av Filmhuset, längs Vallhallavägen och på andra 
sidan Gärdet. Se separat blad vid informationsdisken.
SFF bjuder på kaffe/te på för- och eftermiddag, alla dagar. 

KONTAKT
Personal finns vid registreringsbordet i Filmhusets foajé mellan varje filmvisning och fram till sista filmens start.
Om du behöver komma i kontakt med SFF:s personal kan du ringa nedan eller maila: sff@filmstudio.se.
Per Eriksson (08-665 12 30) 
Magdalena Elekidis (073-085 69 97) 
Tomas Tengmark (08-665 12 31) 



3 kvinnor (Se rokh)
Iran, 2018 | Jafar Panahi | 100 min | Folkets Bio 
Den kända skådespelerskan Behnaz Jafari får en vädjan 
om hjälp från en unga flicka, vars familj vill förbjuda hen-
ne att gå på teaterskola. Trots att Behnaz Jafari är mitt i en 
filminspelning, ger hon sig iväg tillsammans med vännen 
Jafar Panahi för att försöka hjälpa flickan. På sin händel-
serika resa genom den iranska landsbygden tas de emot 
med stor gästfrihet, så länge de håller sig till traditionerna. 
Av iranska mästaren Jafar Panahi. Belönad i Cannes.
Visas onsdag kl 10.00

A Colony (Une colonie)
Kanada, 2018 | Geneviéve Dulude-De Celles | 102 min | 
Filmcentrum
Mylia har precis flyttat med sin mamma och lillasyster till 
en liten småstad, där hon börjar på ny skola. Hemma är 
det kaos och på skolan försöker Mylia hitta umgänge och 
en naturlig plats att passa in. Samtidigt träffar hon Jimmy, 
en hemlighetsfull och missanpassad kille från det grann-
liggande reservatet för ursprungsamerikaner, och de både 
inleder en vänskap i hemlighet.  
Stark uppväxtskildring, rättmätigt belönad på Berlinale. 
Visas onsdag kl 15.45.

And Then We Danced 
Georgien/Sverige, 2019 | Levan Akin | 105 min | Tri Art
Merab dansar i det georgiska nationalkompaniet 
med sin partner Mary och drömmer om en plats i 
huvudkompaniet. Hans tillvaro vänds upp och ner när 
den karismatiske Irakli en dag ansluter till kompaniet och 
blir hans största rival, men även hans största åtrå. Nu står 
Merab inför valet om han ska följa sitt hjärta och bryta 
sig loss från den konservativa miljö han befinner sig i och 
därmed riskera att förlora allt han har kämpat för.  
Förhandsvisning. Fint mottagande som enda svenska 
långfilm i Cannes 2019. Premiär i höst. OBS! Visas här 
med engelska undertexter. Visas torsdag kl 19.00.

Ansikte (Twarz)
Polen, 2018 | Malgorzata Szumowska | 91 min | Njuta
Jacek är en kille som älskar heavy metal, sin flickvän och 
deras hund, medan hans familj, hans lilla hemstad och 
alla i församlingen mest ser honom som ett underhållan-
de freak. Han arbetar på byggarbetsplatsen där världens 
högsta Jesus-staty ska byggas, tills en allvarlig olycka van-
ställer hans ansikte. Helt plötsligt riktas alla blickar mot 
honom när han blir den första i landet att genomgå en 
ansiktstransplantation. 
En skruvad socialrealistisk komedi belönad på Berlinale. 
Visas lördag kl 11.10.

Om filmerna



Apollo 11
USA, 2018 | Todd Douglas Miller | 93 min | Biografcentr.
Filmen är skapad genom sammanfogning av  en nyupptäckt 
trave 65mm film, och mer än 11 000 timmar okatalogise-
rade ljudinspelningar. Apollo 11 visar oss NASA: s mest 
berömda uppdrag – första människan på månen – sett från 
främst ingenjörernas och astronauternas perspektiv.  
Förhandsvisning. En visuellt imponerande film som kom-
pletterar en känd händelse med helt nya bilder. 
Visas torsdag kl 11.00.

Beautiful Boy
USA, 2018 | Felix van Groeningen | 120 min | Scanbox
Den framgångsrike journalisten David har försökt ge sin 
älskade son allt han behöver. Men ingen av föräldrarna 
kan hindra sonen från att börja experimentera med droger. 
När missbruket är ett faktum ger sig föräldrarna i kast med 
något av det svåraste föräldrar kan utsättas för. Kan de nå 
fram till sin son och hjälpa honom besegra den demon som 
tagit över honom? 
Välspelat, empatiskt drama av regissören till Broken Circle 
Breakdown. Visas lördag kl 09.00.

Birds of Passage (Pájaros de veano)
Colombia, 2018 | C. Gallego & C. Guerra | 125 min | Edge
Colombia, 1970-talet, hippiekulturen är stor bland ame-
rikanska ungdomar och intresset för marijuana växande. 
Lokala småbönder ser en möjlighet och blir snabbt inter-
nationella affärsmän. Men när girighet, passion och heder 

Birds of passage

Bränd

Chhelas arv



sammansmälter blåser en familjefejd upp till våldsamma 
proportioner som sätter liv, familj och urgamla traditioner 
på spel. 
Starkt, genreöverskridande drama där gammalt möter 
nytt. Internationell festivalfavorit. Visas torsdag kl 13.40

Bränd (Beoning)
Sydkorea, 2018 | Chang-dong Lee | 148 min | Folkets Bio
Jongsu drömmer om att bli författare och kämpar med 
sin första roman. Han förälskar sig i Haemi som däremot 
hänger med Ben. Men vem är Ben egentligen? Och vari-
från tjänar han sina pengar? Plötsligt är Haemi försvun-
nen. I lägenheten finns inte ett spår. Jongsu blir besatt av 
att hitta Haemi.
Vacker skildring av mänskligt mörker. Internationell festi-
valfavorit. Visas onsdag kl 13.00.

Chelas Arv (Las herederas)
Paraguay, m fl, 2018 | M. Martinessi | 95 min | Edge
Chela och Chiquita har levt i ett förhållande länge. Den 
extroverta Chiquita tar hand om ekonomin, medan Chela 
väljer att stanna hemma och arbeta med sin konst. Men 
allt förändras när Chiquita skickas till fängelse för finans-
brott och Chela lämnas själv. Tills slut börjar hon köra en 
sorts taxi för äldre, rika kvinnor. Som chaufför träffar hon 
den unga och levande Angy. Deras träff drar den blyga 
Chela ut ur skuggan.
Starka skådespelarinsatser i nedtonad karaktärsstudie. 
Belönad på Berlinale. Visas onsdag kl 18.40.

Den skyldige
Danmark, 2018 | Gustav Möller | 85 min | Nordisk
Polismannen Asger Holm svarar på ett 112-samtal från en 
kidnappad kvinna. När förbindelsen plötsligt bryts startar 
en nervpirrande jakt på kvinnan och hennes kidnappare. 
Med telefonen som sitt enda verktyg kämpar Asger mot 
klockan för att rädda kvinnan. Men det visar sig snart att 
brottet är större och grövre än Asger först trodde. 
Imponerande avskalad thriller som berör med små medel.
Visas fredag kl 21.00.

Den ödmjuka (Krotkaya)
Ukraina, 2017 | Sergei Loznitsa | 143 min | Folkets Bio 
En kvinna ger sig av ensam för att personligen leverera 
ett paket till sin man i fängelset, eftersom de hon skickat 
kommer i retur. Trots att hon på alla sätt försöker vara 
snäll och tillmötesgående uppstår ständigt nya hinder. En 
uppgörelse med en totalitär stat där makten och dess lake-
jer härskar utan gränser. 
Inspirerad av en novell av Dostojevskij tar oss regissören 
på en roadtrip genom ett moraliskt korrupt samhälle. 
Visas torsdag kl 13.30.

Det vildväxande päronträdet (Ahlat Agaci)
Turkiet, 2018 | Nuri Bilge Ceylan | 188 min | Njuta
Sinan är en passionerad litteraturälskare och har alltid ve-
lat bli författare. När han återvänder till byn där han föd-
des lägger han ner hjärta och själ i att skrapa ihop pengar 
för att bli publicerad. Men trots blod, svett och tårar hin-



ner pappans skulder ikapp honom. 
Vacker, majestätisk film av tidigare Guldpalmsvinnaren 
Nuri Bilge Ceylan. Visas söndag kl 15.45.

Diamantino 
Portugal, 2018 | D. Schmidt & G. Abrantes | 96 min | Fol-
kets Bio
När världens bästa fotbollsspelare, Diamantino missar den 
avgörande straffen i VM-finalen får det konsekvenser långt 
bortom fotbollsplanen. I sitt sökande efter nytt ändamål 
börjar en kaotisk odyssé där Diamantino konfronteras med 
neofascism, flyktingkrisen, genmanipulering och Portugals 
eventuella uttåg ur EU. 
Förhandsvisning. En skruvad, galen, kärleksfull politisk 
komedi som inte liknar något du sett förut!
Visas fredag kl 11.10.

Dogman
Italien, 2018 | Matteo Garrone | 103 min | NonStop
I Roms nedslitna förorter driver Marcello en hunds-
along och langar kokain vid sidan om. Han vill helst 
ägna sin tid och kraft åt sin dotter och hundarna men 
tvingas in i allt grövre kriminalitet av busen Simone, 
hans största kokainkund. Nu är det upp till Marcello 
att ta sig ur Simones grepp, kosta vad det kosta vill.
Superbt sammanfogad film där social realism möter 
gangsterdrama i berörande skildring av udda antihjäl-
te. Visas fredag kl 16.00.

Ovan: Diamantino, Dogman. En kvinnas liv



Edie
UK, 2018 | Simon Huntert | 102 min | Njuta
83-åriga Edie tycker inte att det finns något som heter 
“för sent”. Så hon lämnar sitt gamla liv, pratet om 
ålderdomshemmet, packar sin vandringsryggsäck och ger 
sig ut på det äventyr hon aldrig tog sig för – att besegra det 
mäktiga berget Mount Suilven i Skottland.
Förhandsvisning. Fantastisk rollprestation av Sheila 
Hancock som i och med filmen också blev den äldsta 
personen att bestiga berget, på riktigt. Visas fredag kl 
19.00.

En dag till att leva (Another Day of Life)
Polen, Spanien mfl, 2018 | R. de la Fuente & D. Nenow | 
85 min | Edge
På polska nyhetsbyrån övertalar Ryszard Kapuscinski sin 
chef att åka till det blodiga inbördeskriget i Angola. Väl 
där vittnar han krigets brutala verklighet och upptäcker 
en hjälplöshet som tidigare varit främmande för honom. 
Angola förändrar honom för alltid: det var en journalist 
som lämnade Polen och tillbaka kom en författare.
Unik, animerad biografi och krigsskildring.  
Visas lördag kl 21.00.

En kvinnas liv (Une vie)
Frankrike, 2017 | Stéphane Brizé | 119 min | Edge
Normandie, 1819. Jeanne är en ung kvinna som återvän-
der hem från sin skola. Hon har stora drömmar om livet 
som ändras av ett arrangerat äktenskap för att behålla fa-

miljens status. Hennes man visar sig vara både eländig och 
otrogen. Sakta men säkert förlorar Jeanne sina drömmar 
och falska förhoppningar. 
Vacker, gripande och med en fantastisk Judith Chemla i 
huvudrollen.  Visas lördag kl 13.30.

The Favourite 
Irland, m fl, 2018 | Yorgos Lanthimos | 119 min | Fox
Tidigt 1700-tal. Den bräckliga drottning Anne sitter på 
tronen medan vännen Lady Sarah styr landet. När den 
nya tjänaren Abigail anländer tar Sarah henne under sina 
vingar, men då regerandet blir tidskrävande kliver istället 
Abigail in i rollen som drottningens förtroliga. Abigail 
kommer inte låta någon kvinna, man, politiker eller kanin 
stå i vägen för att behålla sin nya status.
Underbart underhållande drama med många bottnar och 
ett fantastiskt samspel mellan de tre centrala rollerna.
Visas onsdag kl 10.00. 

Girl  
Belgien, 2018 | Lukhas Dhont | 104 min | Lucky Dogs
Den beslutsamma 15-åriga Lara är helt besatt av att bli en 
professionell ballerina. Laras frustration och otålighet blir 
ännu tydligare när hon märker att hennes kropp inte kan 
hänga med i de strikta träningen eftersom hon föddes som 
pojke.
Gripande skildring av viljan att följa sina drömmar med 
en makalös insats av den unga huvudurollsinnehavaren. 
Belönad i Cannes. Visas torsdag kl 16.00



Hjärtelandet
Danmark, 2018 | J. Metz & S. Plambech | 90 min | Tri Art
I det lilla vindpinade fiskesamhället Thy bor det mer än 
900 thailändska kvinnor. För 25 år sedan var det nästan 
ingen - bortsett från Sommai, en före detta sexarbetare från 
Pattaya. Hon gifte sig med dansken Niels och har sedan 
dess arrangerat äktenskap mellan kvinnor från sin hemby 
i Thailand och ensamma män i Thy. Hjärtelandet är en 
kärlekshistoria, en äktenskapshistoria och en migrations-
historia om en rad människoöden. Co-regissören Metz har 
tidigare gjort Armadillo och Borg. Visas onsdag kl 15.45.

Hjärter dam (Dronningen) 
Danmark, 2019 | May el-Toukhy | 127 min | Nordisk
Anne driver en framgångsrik advokatfirma som specialise-
rat sig på barn och ungdomar. Hon och hennes man Peter 
lever ett lyckligt liv men den perfekta fasaden krackelerar 
när Gustav, Peters tonårsson från ett tidigare förhållande, 
dyker upp. Peter har svårt att komma nära sin förlorade 
son, men Anne hittar ett sätt att få kontakt men deras rela-
tion utvecklas mot något allt mer förbjudet. 
Vinnare av både publikpriset och bästa nordiska film på 
filmfestivalen i Göteborg där även huvudrolssinnehavaren 
Trine Dyrholm premierades. Visas söndag kl 13.30.

House of Hummingbird (Beol-sae) 
Sydkorea, 2018 | Bora Kim | 138 min | SFF & Folkets Bio
Seol, 1994 och fjortonåriga Eunhee vandrar mellan skolan, 
hemmet och äventyret där hon letar efter öppningar som 

Ovan: Hjärtelandet,  
And then we danced.
House of Hummingbird



kan ta henne bortom vardagens konformitet och samhäl-
lets kulturella begränsningar.  
Med imponerande känsla för medryckande detaljer teck-
nar debuterande regissören Bora Kim ett allmängiltigt och 
gripande portätt av Eunhee. En koreansk tonårs-Roma 
belönad i Berlin som kommer till Sverige genom ett unikt 
samarbete mellan Folkets Bio och SFF. Tillgänglig från 
2020. OBS! Visas med engelska undertexter. 
Visas söndag kl 15.45.
 
I trygga händer (Pupille) 
Frankrike, 2018 | Jeanne Herry | 110 min | Njuta
Lilla bebisen Theos osäkra framtid ligger i socialtjänstens 
händer, då han lämnats till adoption vid födseln. Samti-
digt har ofrivilligt barnlösa Alice kämpat i tio år för att bli 
mamma. Men då den biologiska modern har två månaders 
ångerrätt är det bokstavligen många händer med i spelet 
för att trygga lille Theos tillvaro innan han och Alice kan 
börja sitt liv tillsammans.
Förhandsvisning. Drama med Sandrine Kiberlain som hyl-
lats stort i hemlandet. Visas söndag kl 09.00.

The Journey
UK, 2017 | Nick Hamm | 94 min | SF
I oktober 2006 träffas den protestantiska ledaren Ian 
Paisley och katoliken Martin McGuinness för första gång-
en när det förhandlas fram en ny fredsuppgörelse för 
Nordirland i Skottland. Paisley behöver dock resa hem till 
sin fru för att fira deras guldbröllop. McGuinness går med 

på att avbryta de planerade förhandlingarna, fast bara om 
han får följa med i bilen. 
En underhållande verbal boxningsmatch som skildrar en 
verklig händelse där två fiender hittar fram till varandra.
Visas torsdag kl 09.00.

Kapernaum (Capharnaüm) 
Libanon m fl, 2018| Nadine Labaki | 121 min | Scanbox
Tolvårige Zain står inför domaren i rättssalen med ett 
bestämt ansiktsuttryck – han vill stämma sina föräldrar 
för att de satt honom till världen. Vare sig Zain eller hans 
många syskon hinner med att vara barn i den hårda till-
varon i dagens Beirut. Zains dröm är att hitta en värdig 
tillvaro - kanske i ett annat land. 
Makalös film som inte går att värja sig emot. Belönad i 
Cannes och nominerad til en Oscar. Visas söndag kl 13.30.

Kvarteret Korpen
Sverige, 1963| Bo Widerberg | 101 min | SFI 
Året är 1936, platsen Malmös fattigkvarter. Där bor An-
ders som drömmer om att bli författare och lämna både 
platsen och sin livssituationen bakom sig. I vägen står 
såväl klasstillhörighetens sociala bojor som Anders egna 
tvivel på sin förmåga.
Klassiker. SFI har digitaliserat Bo Widerbergs socialrealis-
tiska om livsdrömmar som bl a utsetts till den bästa svens-
ka filmen någonsin. Visas torsdag kl 19.00



La Familia
Venezuela, 2017| Gustavo Rondón Córdova | 82 min | Film-
centrum 
Andres och hans son Pedro bor i en förort till Caracas och 
ser knappt varandra. Andres spenderar dagar och kvällar 
med att arbeta medan Pedro driver runt och leker med sina 
vänner. Gatorna som fostrar Pedro är en grym plats där 
pojkar lämnas för att bli män på egen hand. Far och son 
kämpar på varsitt sätt för överlevnad. Men allt ställs på sin 
spets när Pedro blir involverad i ett allvarligt våldsbrott som 
tvingar den lilla familjen samman.
Gripande, trovärdigt drama med imponerande aktörer. In-
ternationell festivalfavorit. Visas lördag kl 21.00

Leto  
Ryssland, 2018| Kirill Serebrennikov | 126 min | TriArt
Leningrad, tidigt 80-tal. Insmugglade LP-skivor med 
Lou Reed och David Bowie inspirerar en växande under-
groundscen fylld av energi och skaparkraft. Det är där Mike 
och hans fru Natasha träffar en ung Viktor Tsoï. Tillsam-
mans kommer de att förändra Sovjetunionens musikaliska 
landskap för alltid.
Vibrerande rockpoesi med musikalinslag som både skildrar 
och leker med historien. Visas onsdag kl 18.40.

Leva sitt liv (Vivre sa vie: Film en douze tableaux) 
Frankrike, 1962 | Jean-Luc Godard | 80 min | NonStop
Unga Nana bestämmer sig för att lämna sin man och barn i 
jakt på skådespelarlycka. Men i misslyckandet drivs hon till 

Ovan: Leto  
Miraî
Nedan: Monos



prostitution för att över huvud taget kunna skrapa ihop till 
ett uthärdligt liv.
Klassiker. Tolv livsepisoder med Anna Karina i en av Go-
dards absolut bästa filmer. Visas onsdag kl 21.00.

Mannekäng i rött
Sverige, 1958 | Arne Mattsson | 109 min | SFI
Hitchcock-inspirerad, spännande och virtuos thriller om 
deckarparet Hillman som tar sig an fallet med en mördad 
modell från ett modehus. 
Klassiker. Makalöst färgfoto av Hilding Blad, kostymer av 
Mago och regisserad av Arne Mattsson som i år skulla ha 
fyllt 100 år. Finns med svensk text. Visas lördag kl 09.00.

Medan vi faller (La Haine) 
Frankrike, 1995 | Mathieu Kassovitz | 96 min | Smorgas-
bord
Ett «miljonprojektsområde» utanför Paris har drabbats av 
upplopp efter det att en 16-årig pojke blivit misshandlad 
av polis under förhör. Filmen följer tre killar morgonen 
efter upploppet. Varav en har hittat en pistol som en polis 
tappat i tumultet...
Klassiker. En av 1990-talets mest omhuldade filmer. 
Ständigt aktuell. Visas söndag kl 09.00.

Miraï, min lillasyster (Mirai no Mirai)
Japan, 2018 | Mamoru Hosoda | 96 min | Njuta
När 4-åriga Kuns mamma en dag kommer hem med en 
lillasyster förändras hela hans värld och hon tar all upp-

märksamhet. Men allt tar en överraskande vändning när 
han genom en förtrollad trädgård träffar sina äldre släk-
tingar och tas på magiska äventyr med sin lillasyster, från 
framtiden. Och plötsligt förstår han världen på ett helt 
nytt sätt.
Förhandsvisning. Poetisk, Oscarnominerad hyllning till 
fantasin. Visas söndag kl 11.00.

Monos
Colombia m fl, 2019 | A. Landes | 102 min | NonStop
På en avlägsen bergstopp i Colombia, har en grupp 
barnsoldater en mission: att se till att Doctora, en kidnap-
pad amerikansk kvinna överlever. Patagrande (Storfot), 
Rambo, Boom Boom, Pitufo (Smurfen), Leidi (Lady), 
Sueca (svenskan), Lobo (vargen) Perro (hunden) är både 
fria och fängslade på samma gång. Barnsoldaterna utfors-
kar sina egna gränser i en thriller som beskrivits som en 
blandning av Apocalypse now, Flugornas herre och Beasts 
of the Southern Wild. 
Filmen vann juryns specialpris i Sundance 2019. NonStop 
Entertainment ger SFF en exklusiv förhandsvisning under 
infovisningarna. Bokningsbar från VT-2020. 
Visas lördag kl 15.50

Never Look Away (Werk ohne autor)
Tyskland, 2018 | F. H. von Donnersmarck | 183 min | UIP
Historien om Kurt, en ung konststudent, som blir kär i 
Ellie vars far är en berömd doktor. Han är ogillar dotterns 
val av pojkvän och försöker förstöra förhållandet. Vad ing-



en av dem vet är att deras liv är kopplade till ett fruktans-
värt brott som Seeband begått för flera decennier sedan.
Verklighetsbaserat, Oscarnominerat drama av regissören till 
De andras liv. Visas fredag kl 19.00

Night Comes On
USA, 2018 | Jordana Spiro | 86 min | Filmcentrum
Angel LaMere släpps ut från ungdomsfängelset på sin ar-
tonårsdag. Tillsammans med sin tioåriga syster ger hon sig 
ut på en resa för att söka upp deras pappa, och för att häm-
nas sin mors död. En resa som kommer att förändra deras 
liv för alltid. 
Imponerande långfilmsdebut om samhällelts osynliga mak-
tordning. Hyllad på Sundance. Visas onsdag kl 21.00

När livet vänder (Nos batailles) 
Belgien, 2018 | Guillaume Senez | 98 min | Lucky Dogs
Olivier (Romain Duris) arbetar på lager och jobbar dess-
utom extra som fackombud. Stort rättvisepatos på jobbet, 
men hemma är han mer frånvarande. Att hustrun inte mår 
bra märker han inte – och en dag har hon lämnat familjen 
och Olivier står ensam med två barn.
Nyanserat, positivt och Loach-doftande relationsdrama.
Visas torsdag kl 11.00.

The Rider
USA, 2017 | Chloé Zhao | 104 min | NonStop
En skildring av cowboys och ursprungsfolk i South Dakota 
där unge Brady tvingas överge karriären som rodeoryttare 
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efter en allvarlig olycka. Brady Jandrau spelar huvudrollen 
i filmen som är baserad på hans egen verkliga historia. 
Internationell festivalfavorit som genom att låta ett vack-
ert foto ackompanjera personer som spelar sig själva ska-
par en autentisk och rörande skildring av maskulinitet i 
dagens USA. Visas fredag kl 09.00.

Sir
Indien, 2018 | Rohena Gera | 99 min | Studio S
Ratna kommer från en fattig liten by på den indiska lands-
bygden och drömmer om att designa kläder. Hennes jobb 
ligger många mil hemigrån, i storstaden Mumbai, där hon 
arbetar som hembiträde åt Ashwin, son till en av stadens 
rikaste familjer. Från Ratnas perspektiv har Ashwin allt. 
Rikedom, jobb, frihet. Men varför ser då Ashwins ögon 
alltid så ledsna ut? 
Förhandsvisning. Romantiskt drama som inte väjer för 
verkligheten. Spred leenden i Cannes 2018.
Visas lördag kl 19.00.

The Sisters Brothers (Les frères Sisters)
Frankrike mfl, 2018 | Jacques Audiard | 122 min | Tri Art
Året är 1851, bröderna Sisters är ökända revolvermän, poj-
kar som vuxit till män i en hård, fientlig värld. Storebror 
Eli är tillbakadragen och drömmer om ett mer normalt 
liv. Lillebror Charlie är mer utlevande och tänker inte på 
framtiden alls. Tillsammans ger de sig ut på en resa som 
tvingar dem att återupptäcka de sista spåren av mänsklig-
het hos sig själva.

Nytänkande westernpärla av regissören till En profet, Rust 
and bone och Dheepan. Visas lördag kl 13.30

Sivandivan 
Sverige, 2019 | G. Ahlgren & E. Jönsson | 79 min | Picky 
Pictures
Bland dammiga notblad, rekvisita från förr och mängder 
av pressklipp sitter hon där, bortglömd och ensam. Hon 
är över 70 år och snart är hennes tid förbi. Men inte ännu. 
För Siv Wennberg har en plan. Innan hon dör ska hela 
världen få höra på vad hon har att säga. Hon ska minsann 
visa dem!
Sammansatt och upplyftande porträtt av utfryst diva.
Visas fredag kl 11.10.

Stupid Young Heart (Hölmö nuori sydän)
Finland, 2018 | Selma Vilhunen | 102 min | Folkets Bio
När 15-åriga Kiira blir gravid med sin lika unga pojkvän 
Lenni bestämmer de sig för att behålla barnet. Båda läng-
tar efter en familj och drömmer om ett tryggt och ordnat 
liv. Men utan jobb och pengar är det svårt och de roman-
tiska drömmarna blir allt svårare att hålla vid liv. 
En film som verkligen tar sin unga rollfigur på allvar och 
visar upp dem för vilka de verkligen är. 
Visas torsdag kl 09.00.
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Sunset (Napszállta)
Ungern, 2018 | László Nemes | 142 min | Studio S
Strax innan första världskrigets utbrott kommer 20-åriga 
Irisz till Budapest efter att ha spenderat uppväxten på barn-
hem. Hon hoppas få anställning i den hattaffär som ägdes 
av hennes föräldrar, men hon körs bryskt iväg. Hon förstår 
inte varför. Illa till mods börjar hon söka efter svar i famil-
jens förflutna och konfronteras med en mörk hemlighet och 
Irisz dras med i händelser som är början till landets under-
gång.Förförande, kryptisk tidsresa av regissören till Sauls 
son. Visas onsdag kl 13.00

Supa Modo 
Kenya, 2018 | Likarion Wainaina | 74 min | Filmcentrum
I den djupaste sorg går det att finna ljus. Supa Modo är ett 
kenyanskt drama om den nioåriga flickan Jo, som är döen-
de i cancer. Efter beskedet om att Jo inte kommer överleva 
väljer hennes familj och vänner att ta hem henne och se till 
att hennes sista tid i livet blir den bästa. Hon ska få uppfylla 
sin dröm: att vara en superhjälte, precis som på film. Fler 
och fler människor samarbetar för att drömmen ska bli till 
verklighet. 
Livsbejakande drama och senaste årets mest prisbelönade 
barn- och ungdomsfilm. Visas lördag kl 11.10.

Säsong 
Sverige, 2019 | John Skoog | 71 min | Plattform
Två kor har rymt in i skogen och blir vildare och vildare. 
Vattnet fräser när en färja korsar Östersjön med sovande 
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människor som ska arbeta på de skånska lantbruken. En 
ung man går över fälten mot en skördetröska medan han 
röker och tittar ner i sin mobiltelefon. Det är en värld där 
vad som helst kan hända och Säsong placerar oss mitt i 
den.
Hyllad, hypnotisk och hänförande vacker film som bör 
upplevas på stor duk.
Visas söndag kl 11.10. OBS! Regissören besöker visningen.

They Shall Never Grow Old 
UK m fl, 2018 | Peter Jackson | 99 min | FHP
Med ett rikt material av arkivbilder och ljudupptagningar 
från BBC och Imperial War Museum, återskapas med full 
skärpa och klara färger den enorma tragedi som drabba-
de miljontals människor under första världskriget. Från 
rekryternas tidiga entusiasm till helvetet i skyttegravarna 
och all den död och förstörelse de tvingades bevittna på 
vägen mot den slutliga desillusionen. Det här är en häp-
nadsväckande nära upplevelse av hur det var att vara där.
Visas lördag kl 19.00. OBS! Denna film är, för tillfället, 
endast tillgänglig att visa under 2019.

Tigers Are Not Afraid (Vuelven)
Mexiko, 2018 | Issa López | 83 min | Njuta 
När Estrellas mamma plötsligt försvinner finns ingen kvar 
att ta hand om henne. Hon hamnar istället på gatan och 
går med i ett barngäng. Men den här gatans lag innebär 
inte bara att försöka överleva drogkartellerna, något annat 
är också ute efter dem. Något mörkare.

En socialrealistisk fantasyskräckis om drogkarteller och 
gatubarn som toppat kritikerlistorna sunder våren.
Visas torsdag kl 21.00

Transit
Tyskland, 2018 | Christian Petzold | 101 min | Njuta
En ung man flyr från Frankrike under nazisternas ocku-
pation av landet. Under sin flykt använder mannen falsk 
identitet; en död författare vars identitetspapper han 
lyckats komma över. Medan han är fast i Marseille, utan 
möjlighet att åka vidare, träffar han en ung kvinna som 
desperat letar efter sin försvunna make vilket visar sig 
vara personen han låtsas vara.
Christian Petzold (Phoenix, Barbara) filmatiserar Anna 
Seghers roman om drömlikt utanförskap.
Visas lördag kl 15.50.

Us
USA, 2019 | Jordan Peele | 120 min | UIP
Adelaide plågas av ett oförklarligt och outrett trauma från 
sitt förflutna och tillsammans med några otäcka tillfällig-
heter ökar hennes paranoia till nya nivåer då hon anar att 
något hemskt kommer att hända hennes familj. Efter en 
stel dag på stranden med deras vänner, återvänder Adelai-
de och hennes familj till sommarhuset. . När mörkret fal-
ler upptäcker familjen fyra siluetter som står på uppfarten 
och håller varandras händer.
Hyllad, elegant och aktuell rysare av regissören till Get out.
Visas fredag kl 13.40.



Varda av Agnès (Varda par Agnès)
Frankrike, 2019 | Agnès Varda | 105 min | NonStop
Med storartade visioner har Agnès Varda sedan 1954 åter-
uppfunnit filmkonsten gång på gång. Från pionjär inom 
den franska nya vågen till att använda sin enorma erfaren-
het till att skapa nydanande film, senast med fjolårets här-
liga resa i Faces Places. Varda har varit och är än i dag en av 
filmhistoriens största konstnärer. Varda av Agnès är hennes 
egen historia om sin långa karriär. Genom arkivbilder och 
lekfulla dramatiserade rekonstruktioner får publiken följa 
hennes konstnärliga resa.
Visas fredag kl 09.00.

Vincent van Gogh- Vid evighetesn port  
(At Eternity’s Gate)
Schweiz m fl, 2019 | Julian Schnabel | 111 min | Scanbox
En film om Vincent van Goghs tid i Arles och Au-
vers-sur-Oise. Där skapar han tavlor med djärva penseldrag 
och den sydfranska landsbygdens glödande färger. Byborna 
betraktar Vincent som galen och han hamnar på institution 
efter att de flesta tycker att hans konst är osund. Filmens 
titel är hämtad från en av van Goghs mest kända målningar, 
föreställande en gammal man som fruktar döden. 
Willem Defoe har unisont hyllats för sin roll i denna berät-
telse om kreativitet och uppoffring. Visas fredag kl 13.40.



Woman at War (Kona fer í stríð) 
Island, 2018 | Benedikt Erlingsson | 101 min | Scanbox
Halla är ensamstående och en till synes harmlös körledare 
men som i hemlighet är den omtalade kvinnliga ekoterro-
rist som genomfört en rad attentat mot Islands ekonomi 
och infrastruktur, Halla försöker bibehålla sin hemliga 
identitet medan hon förbereder sig för sig för sitt största 
projekt. Men samtidigt gör sig hennes kanske största dröm 
påmind: att få bli mamma. Halla har fått veta att hennes 
ansökan om adoption av en liten flicka från Ukraina äntli-
gen har godkänts, och nu måste hon välja sin väg.
Snygg, uppskruvad klimatkomedi. Visas torsdag kl 16.00.

Äppelkriget 
Sverige, 1971 | Tage Danielsson | 100 min | SFI
Hasse & Tages finurliga saga i protest mot miljöförstöring-
en. Den schweiziske direktören Jean Volkswagner kommer 
med sina hejdukar till Skåne med avsikten att göra den lil-
la byn Änglamark till ett gigantiskt fritidsområde. Men de 
har inte räknat med lokalbefolkningen, som samlas under 
äppelträden för att organisera ett motstånd.
Klassiker. Filmen som födde gröna-vågare och gav oss 
Taubes Änglamark har i dessa klimatdebattstider digitali-
serats av SFI. Finns med svensk text. Visas fredag kl 16.00.

Bilder t.v: Varda av Agnès, Vincent van Gogh 
och Äppelkriget.
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