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ONSDAG 10 JUNIPROGRAM

09:00 DEN TYSKE LÄKAREN  

10:45  Paus

11:00 OM HÄSTAR OCH MÄN 

12:30 Lunchpaus

13:45 TIMBUKTU  

15:30 Paus

15:45 KLIPPET 

17:30    Middagspaus

19:00 WILD  

BIO VICTOR

09:00 FACTORY GIRL  

10:45  Paus

11:00 CORNELIAS KÄRLEK 

12:30 Lunchpaus

13:45 MARIAS VÄG 

15:30 Paus

15:45 INNAN FROSTEN 
 
17:30 Middagspaus

19:00 VIOLETTE  

BIO MAURITZ

juniprogram15.indd   2 15-05-27   21.41.12



TORSDAG 11 JUNI

09:00 TIDEN ÄR EN DRÖM, del 2 

10:45 Paus

11:00 STORM ÖVER ANDERNA

13:00 Lunchpaus

14:00 Martin Voss-Schrader: 
 Digital biografteknik – hur påverkar 
 den filmstudiorna?

15:00 Paus

15:15 MIMI & GRIGRIS

17:00  Middagspaus

18:30 LEVIATAN

BIO VICTOR

09:00 FÖRVARET

10:45 Paus

11:00 BLACK COAL, THIN ICE

13:00 Lunchpaus 

15:15 VARJE GÅNG JAG SER DIG

17:00 Middagspaus

18:30 A MOST WANTED MAN

BIO MAURITZ
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09:00 SJUNDE HIMLEN

10:45 Paus

11:00 SVENSKJÄVEL

12:45 Lunchpaus

14:00   Anna Serner: 
 Svenska Filminstitutets VD har ordet

14:30 EROTIKON

16:15 Paus

16:30  LÅNGT FRÅN JORDBRO

18:15 Middagspaus

19:15 WILD TALES

BIO VICTOR

09:00 EXCUSE MY FRENCH 

10:45 Paus

11:00 GIRLHOOD
 
12:45 Lunchpaus

16:30 WOMAN IN GOLD

18:15 Middagspaus
 
19:15    SELMA

BIO MAURITZ

FREDAG 12 JUNI LÖRDAG 13 JUNI

09:00 PENSIONAT PARADISET

10:30 Paus

10:45 HOTELL MARIGOLD 2

12:45 SFF bjuder på lunch

13:45 PRIDE

15:45 Paus

16:00 HEMKOMSTEN

18:00 SFF bjuder på mat och dryck i 
 Filmhusets foajé

19:15 MR TURNER 

BIO VICTOR
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LÖRDAG 13 JUNI

09:00 FÅRET SHAUN - FILMEN 

10:30 Paus

10:45 TUSEN BITAR

12:45 SFF bjuder på lunch

13:45 BIRDMAN
 
15:45 Paus

16:00 STILL ALICE
 
18:00 SFF bjuder på mat och dryck i 
 Filmhusets foajé

19:15 MOMMY

BIO MAURITZ

09:00 PENSIONAT PARADISET

10:30 Paus

10:45 HOTELL MARIGOLD 2

12:45 SFF bjuder på lunch

13:45 PRIDE

15:45 Paus

16:00 HEMKOMSTEN

18:00 SFF bjuder på mat och dryck i 
 Filmhusets foajé

19:15 MR TURNER 

SÖNDAG 14 JUNI

09:30 EVERY FACE HAS A NAME

11:00 Paus

11:15 PHOENIX

13:00 SFF bjuder på lunch

14:00 SAGAN OM PRINSESSAN 
 KAYUGA 

BIO VICTOR

09:30 FRANSKA FÖR NYBÖRJARE

11:00 Paus

11:15 FAMILJEN BELIÉR 

13:00 SFF bjuder på lunch

14:00 SAMBA
 

 

BIO MAURITZ

juniprogram15.indd   5 15-05-27   21.41.12



A MOST WANTED MAN
122 min, regi: Anton Corbijn, 
UK/USA/Tyskland 2014, Svensk Filmindustri AB

En tjetjensk muslimsk man dyker upp i Hamburg, på 
flykt från ryska myndigheter, för att kräva sitt faders-
arv. Hans närvaro blir en politisk krutdurk som, med 
terroristrädslan från tyska och amerikanska myndig-
heter som stubin, riskerar att explodera när som helst. 
Ett rävspel bland spionerna kan börja.

BLACK COAL, THIN ICE
/Bairi yanhuo
106 min, regi: Diao Yi’nan, 
Kina 2014, Nonstop Entertainment

Black Coal, Thin Ice är en thriller i noir-stil och en 
skildring av det samtida kinesiska samhället. En man 
har styckats och spridits ut, på ett avstånd för stort för 
en ensam gärningsman. Zhang Zili åtar sig fallet, men 
under ett misslyckat ingripande blir två av hans kol-
legor skjutna och Zhang tvingas lämna sin tjänst. Fem 
år senare sker ett identiskt mord.

DEN TYSKE LÄKAREN 
/Wakolda
93 min, regi: Lucía Puenzo, 
Argentina/Frankrike/Spanien/Norge 2013, 
Edge Entertainment

Argentina, 1960. Den karismatiske och kunnige 
tyske läkaren gästar familjens nyöppnade pensionat.  
Ingen i familjen inser att de lever med en av världens 
värsta krigsförbrytare. En fängslande thriller som 
utforskar ett lands mörka förflutna.

BIRDMAN
119 min, regi: Alejandro González Iñárritu, 
USA 2014, Twentieth Century Fox

Michael Keaton gör en bejublad comeback som 
filmstjärnan som försöker skaffa sig en ny karriär på 
Broadway. När geniet Alejandro González Iñárritu 
står bakom kameran väntar som alltid en filmupple-
velse utöver det vanliga.

EVERY FACE HAS A NAME
78 min, regi: Magnus Gertten, 
Sverige 2015, Auto Images AB

Den 28 april 1945 förändrades hundratals liv 
när skepp med krigsfångar och överlevare från 
nazisternas koncentrationsläger anlände till 
Malmö hamn. Nu, 70 år senare, har filmaren 
Magnus Gertten sökt upp flera av de tidigare 
anonyma ansiktena från fyrtiotalets journalfil-
mer och de får en chans att berätta sin historia.

EROTIKON
97 min, regi: Mauritz Stiller, 
Sverige, 1920, Svenska Filminstitutet stumfilm

En glittrig, flirtig, erotisk komedi med Tora Teje 
och Lars Hansson. Filmen är påkostad och 
elegant och är det bästa SF kunde bjuda på vad 
gäller foto, scenografi, kostym och specialskri-
ven musik för stor orkester. 

Birdman

Cornelias kärlek

CORNELIAS KÄRLEK
/Pozitia Copilului
112 min, regi: Calin Peter Netzer, 
Rumänien 2013, Edge Entertainment

En ung man smiter från en trafikolycka som kostat 
en 14-årig pojke livet. Mannens mor, en förmögen 
matriark, gör sitt bästa för att se till att rättvisa inte 
skipas. En skarp vidräkning med överklass och ett 
korrumperat rättvisesystem i Rumänien.
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EXCUSE MY FRENCH
/Lamoakhza
99 min, regi: Amr Salama, 
Egypten 2014, Arab Cinema in Sweden - ACIS

Hany är en toppelev på en privatskola, men när 
fadern dör kan han inte gå kvar utan tvingas börja 
på allmän skola istället. Där är klimatet hårdare och 
Hany känner sig tvingad att dölja inte bara sina 
talanger, utan också det faktum att han är kristen.

FACTORY GIRL
/Fatat el masnaa
92 min, regi: Mohamed Kahn, 
Egypten 2013, Arab Cinema in Sweden - ACIS

Hiyam är en ung fabriksarbetare från den lägre 
medelklassen i Kairo. Hon är helt uppslukad av 
Salah, fabrikens nya chef. Hiyam hoppas att 
kärleken kan övervinna klasskillnaderna men 
blir offer för ett samhälle som inte tolererar själv-
ständiga kvinnor.

FAMILJEN BÉLIER
/La famille Bélier
106 min, regi: Eric Lartigau, 
Frankrike/Belgien 2014, Scanbox Entertainment

I familjen Bélier är alla döva förutom 16-åriga Paula, 
som tar hand om alla utom sig själv. Hon fungerar 
som sina föräldrars språkrör i deras vardagsliv och 
är oumbärlig för alla i familjen. Vad hennes föräldrar 
inte vet är att deras dotter har en talang utöver det 
vanliga.

FRANSKA FÖR NYBÖRJARE
/La Cour de Babel/School of Babel
90 min, regi: Julie Bertuccelli, 
Frankrike 2013, Folkets Bio

Under ett år har Julie Bertuccelli följt en grupp elever i 
åldrarna 11 till 15 år, som nyligen anlänt till Frankrike 
och går i förberedelseklass för att lära sig franska. De 
kommer från många olika länder och de har kommit 
av många olika skäl. Vi får ta del av samtal, konflikter 
och glädjeämnen hos en skara tonåringar som alla 
bär på en önskan om att förändra sina liv.

FÅRET SHAUN 
/Shaun the Movie
85 min, regi: Mark Burton/Richard Starzak, 
UK/Frankrike 2015, Svensk Filmindustri AB

En dag ställer fåret Shaun till det ordentligt. Hans 
rackartyg gör så att bonden blir inlåst i en husvagn 
och det vill sig inte bättre än att den plötsligt rullar 
iväg ända till den stora staden. Shaun, Bitzer och 
flocken bestämmer sig för att lämna gården och 
försöka rädda bonden. Det blir början på ett stort och 
spännande äventyr. 

FÖRVARET
99 min, regi: Anna Persson/Shaon Chakraborty, 
Sverige 2015, Folkets Bio

En dokumentär inifrån Migrationsverkets låsta 
förvar där människor frihetsberövas i väntan på 
tvångsavvisning. Fånge och vakt är i varandras 
närhet dygnet runt, samtalar under sömnlösa nät-
ter och spelar fotboll under heta sommardagar.

GIRLHOOD
/Bande de filles
112 min, regi: Céline Sciamma, 
Frankrike, 2014, Folkets Bio

Marieme bor i en parisisk förort. Hon måste ta 
hand om sina småsyskon, hjälpa mamma på job-
bet och hon kontrolleras av sin storebror. I skolan 
ligger hon efter. När hon träffar Lady, Adiatou 
och Fily föds tanken på frigörelse. Hon skaffar sig 
en ny stil, byter namn och hoppar av plugget för 
att bli en i gänget.

Förvaret

Girlhood
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LÅNGT FRÅN JORDBRO
119 min, regi: Rainer Hartleb, 
Sverige 2014, Folkets Bio

Rainer Hartleb riktar åter kameran mot de familjer 
han började skildra för över 40 år sedan. Jordbro-
barnens barn har hunnit växa upp och de flesta 
lever långt från det Jordbro där filmserien en gång 
startade. Som vanligt flätar Rainer Hartleb känsligt 
och nyfiket samman bilder från förr med den samtida 
berättelsen om några människors liv, deras uppväxt 
och framtid.

LEVIATAN
/Leviafan
140 min, regi: Andrej Zvjagintsev, 
Ryssland 2015, Nonstop Entertainment

Zvjagintsevs mäktiga saga om den lilla människan 
och den stora maktlösheten. Kolja bor i en liten stad 
nära Barents hav i norra Ryssland. Han har eget 
hus, bilverkstad, ung fru och son. Stadens borgmäs-
tare, Sjelevjat, vill åt Kolias tomt. När Kolja inte låter 
sig köpas loss börjar Sjelevjat använda sig av mer 
aggressiva metoder.

MARIAS VÄG
/Kreuzweg
107 min, regi: Dietrich Brüggemann, 
Tyskland 2014, Nonstop Entertainment

Maria slits mellan den ”vanliga” tonårsvärlden med 
allt vad det innebär och den stränga katolska försam-
ling hon tillhör. Hennes tillvaro präglas av krav, offer 
och bön. Desperat försöker hon göra alla till lags 
men ställs inför ett svårt dilemma – hur ska hon kunna 
förena sina amorösa känslor för en skolkamrat med 
det löfte om kyskhet hon har avlagt inför Gud?

KLIPPET 
/Discount
105 min, regi: Louis-Julien Petit, 
Frankrike 2014, Folkets Bio

Hos lågprisbutiken Discount pressas den under-
betalda personalen att arbeta allt hårdare. Många 
hotas dessutom av uppsägning. En kväll bestäm-
mer sig några av dem för att starta en egen, alter-
nativ affär och sälja det som deras arbetsgivare 
tvingar dem att kassera, och lite till...

Marias väg

INNAN FROSTEN
/Avant l’hiver
103 min, regi: Philippe Claudel, 
Frankrike 2013, Nonstop Entertainment

Paul lever i en fläckfri tillvaro med en fru som 
alltid ställt upp och aldrig ifrågasatt honom. 
Lyckligt gifta sedan ungdomsåren för de ett till 
synes fulländat liv i det övre skiktet av det franska 
samhället. Men illusionen brister när den mystiska 
Lou kliver in i deras liv, och Paul nystas in i en 
farlig kärlekshistoria som sliter honom mellan 
trygghet och lust.

HEMKOMSTEN 
/Gui Lai
109 min, regi: Zhang Yimou, 
Kina 2013, TriArt Film

Under kulturrevolutionen arresteras Lu för ”sam-
hällsfientliga aktiviteter”. Han lyckas rymma, men 
blir förrådd av sin dotter. Efter många år i fängelse 
återvänder Lu till sin familj, men hans hustru Feng har 
drabbats av minnesförlust och känner inte längre igen 
honom. Lu står nu inför utmaningen att återerövra sin 
bakgrund samtidigt som han måste återuppväcka sin 
frus minne. Och försonas med sin dotter.

HOTELL MARIGOLD 2
/The Second Best Exotic Marigold Hotel
122 min, regi: John Madden,
GBR/USA 2015, Twentieth Century Fox

Hela det sprudlande gänget är kvar på hotellet och 
får välkommet sällskap av den heta amerikanske 
hotellgästen Guy. Nu drömmer ägaren Sonny 
om att expandera samtidigt som han planerar sitt 
stundande bröllop, vilket leder till en del inte helt 
genomtänkta beslut.
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MIMI & GRIGRIS
/Grigris
101 min, regi: Mahamat-Saleh Haroun,
Frankrike/Tchad 2013, Folkets Bio

Trots ett förlamat ben som skulle ha hindrat 
de flesta, drömmer 25-åriga Grigris om att bli 
dansare. Planerna kullkastas dock när hans 
styvpappa blir allvarligt sjuk. För att rädda 
fadern bestämmer sig Grigris för att börja arbeta 
åt bensinlangare. I N´Djamenas ljusskygga nattliv 
träffar Grigris den utstötta Mimi och de dras till 
varandra.

MOMMY
139 min, regi: Xavier Dolan,
Kanada 2014, Nonstop Entertainment

Diane hämtar hem sin explosiva tonårsson Steve 
som sedan en tid varit inhyst på ett ungdomshem. 
När Steves oberäkneliga växlingar mellan kär-
leksfullt gnabb och våldsamt raseri blir övermäk-
tiga finner de båda stöd i en timid grannkvinna, 
och får en oväntad vänskap på köpet.

MR TURNER
150 min, regi; Mike Leigh
England/Frankrike/Tyskland 2014, Svensk 
Filmindustri AB

Filmen skildrar de sista tjugofem åren av den 
berömda och excentriska brittiska konstnären J.M.W. 
Turners liv. (1775-1851). Turner målar, frotterar sig 
med landets aristokrati, besöker bordeller och är 
en populär om än omstridd ledamot av The Royal 
Academy of Arts. Han är både hyllad och avskydd 
av såväl allmänheten som kungligheter.

PENSIONAT PARADISET
79 min, regi: Weyler Hildebrand,
Sverige 1937, Svenska Filminstitutet

Pilsnerfilmens kronjuvel. Thor Modéen, 
Julia Caesar, Hjördis Gille med flera av 
dåtidens populäraste skådespelare i ett 
löst sammansatt lustspel som utspelar sig 
kring ett skärgårdspensionat. En munter 
mix av förväxlingar, sol-och-vårande och 
en racertävling.

OM HÄSTAR OCH MÄN
/Hross i oss
81 min, regi: Benedikt Erlingsson
Island 2014, Movieboosters

Solveig älskar Kolbeinn, men Kolbeinn är 
mest upptagen av sin älskade märr Grána, 
och Grána är i sin tur besatt av hingsten 
Brúnn. Våren är på intågande och hela 
samhället följer ivrigt händelseutvecklingen. 

PHOENIX
98 min, regi: Christian Petzold, 
Tyskland 2014, Folkets Bio

Nelly har överlevt nazisternas koncentra-
tionsläger men blivit så vanställd att hennes 
ansikte fått rekonstrueras med plastik-
kirurgi. Nu söker hon i efterkrigstidens Ber-
lin efter maken, som kan ha angivit henne.

PRIDE
120 min, regi: Matthew Warchus, 
Storbritannien 2014, TriArt Film

1984, den brittiska gruvstrejken har dragit ut på tiden. 
För arbetarna i den walesiska byn Onllwyn börjar det 
ekonomiska läget bli desperat. Men lösningen kommer 
från oväntat håll. Ett gäng Londonbaserade gay-aktivister 
bestämmer sig för att hjälpa till.

SAGAN OM PRINSESSAN KAGUYA
/Kaguyahime no monogatari
137 min, regi: Isao Takahata, animerad,
Japan 2013, TriArt Film

En skogshuggare hittar oväntat en liten flicka inuti en 
bambustam. Hon växer snabbt till en liten dam och char-
mar alla hon möter. Även kejsaren får upp ögonen och 
bestämmer sig för att göra henne till sin. Men Kaguya bär 
på en hemlighet…

Phoenix
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SELMA
128 min, regi: Ava DuVernay,
USA 2015, Walt Disney

Selma är berättelsen om Dr Martin Luther Kings 
historiska kamp om rösträtt för afroamerikaner - en 
farlig och skrämmande kampanj som kulminerade 
i marschen från Selma till Montgomery, Alabama. 
Marschen vände den amerikanska opinionen och 
övertalade president Johnson att år 1965 införa The 
Voting Rights Act.

SVENSKJÄVEL
100 min, regi: Ronnie Sandahl,
Sverige 2015, TriArt Film

Dino drömmer om ett annat liv och lämnar den 
svenska landsorten för att söka lyckan i ett nyrikt 
Oslo. Hon fastnar i en rundgång av tillfälliga 
jobb, pengabrist och hårt festande men får till-
fällig anställning som barnfl icka hos en norsk 
medelklassfamilj. Under några kvava sommar-
veckor hamnar hon i ett triangeldrama och 
tvingas stå upp för sina känslor och sin framtid.

SJUNDE HIMLEN
93 min, regi: Hasse Ekman, 
Sverige 1956, Svenska Filminstitutet

Willy Lorens gör succé som programledare för radiose-
rien ”Sjunde himlen”, som riktar sig särskilt till kvinnliga 
lyssnare. Beundrarpost kommer i säckar. Willy blir känd 
som Etershejken. Men uppmärksamheten blir till sist för 
mycket för Willy.

STILL ALICE
101 min, regi: Richard Glatzer & Wash Westmoreland,
USA 2014, Svensk Filmindustri AB

Alice Howland är lyckligt gift och har tre vuxna barn. 
Hon är en hyllad Columbia-professor på höjden av sin 
karriär när hon plötsligt märker en glömska som sakta 
smyger sig på henne. Hon får den förödande diagno-
sen: tidigt stadium av Alzheimers sjukdom. Men som 
den oberoende kvinna hon är kämpar Alice med att 
behålla sin livsstil och leva i nuet.

TIDEN ÄR EN DRÖM DEL 2
105 min, regi: Jan Lindkvist,
Sverige 2014, Folkets Bio

Tiden är en dröm del 2 är en fortsättning på den 
guldbaggebelönade första delen om Sverige 
under industrialismens tidevarv. Nu beskrivs tiden 
1880-1900. Under det stillastående 1880-talet 
fl ydde August Strindberg och en tredjedel av alla 
svenskar landet, de fl esta till Amerika

STORM ÖVER ANDERNA
101min, regi: Mikael Wiström,
Sverige 2015, Folkets Bio

Josefi n är född i Sverige med peruanskt ur-
sprung. Hon har i hela sitt liv fått höra att hennes 
peruanska faster Augusta dog i en väpnad kamp 
för fattigas rättigheter. Tillsammans med fi lmaren 
Mikael Wiström reser Josefi n för första gången 
i sitt liv till Peru för att ta reda på sanningen om 
den mytomspunna Augusta. 

Still Alice

SAMBA
120 min, regi: Olivier Nakache & Eric Toledano,
Frankrike 2014, Svensk Filmindustri AB

Samba immigrerade till Frankrike från Senegal för 
tio år sedan och har sedan dess hankat sig fram på 
olika ströjobb. Alice har en chefsbefattning, men har 
nyligen varit utbränd. Samba är beredd att göra allt 
för att få arbetstillstånd, medan Alice försöker få livet 
på rätt köl igen. Plötsligt gör ödet så att deras vägar 
korsas.
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TUSEN BITAR
96 min, regi: Magnus Gertten/ Stefan Berg,
Sverige 2014, TriArt Film

Ett rörande och mänskligt porträtt av en av våra 
mest folkkära artister. Privat pratade han aldrig 
om sig själv, men i sina texter sa han desto mer. 
Björn Afzelius var artisten som kritikerna älskade 
att hata och publiken älskade.

WILD TALES
/Relatos salvajes
122 min, regi: Damián Szifron,
Argentina/Spanien 2014, Scanbox Entertainment

Wild Tales är en intensiv och mörkt humo-
ristisk film om svekfull kärlek, det förflutnas 
återkomst, en tragedi, våldet i vardagen - allt 
som för människorna mot avgrunden och 
den obestridliga njutningen av att fullständigt 
tappa kontrollen.

VARJE GÅNG JAG SER DIG
/Hoje eu quero voltar sozinho
95 min, regi: Daniel Ribeiro,
Brasilien 2014, Lucky-Dog

Leonardo är en tonåring i Sâo Paulo. Att han 
är blind gör att han ofta blir retad i skolan. 
Giovana, hans bästa vän, står upp för honom 
och skyddar honom mer än han förstår. En dag 
börjar en ny kille i klassen och allt förändras, 
Leonardo får känslor som han inte tidigare känt 
medan Giovanas svartsjuka växer.

VIOLETTE
139 min, regi: Martin Provost,
Frankrike / Belgien 2013, Folkets Bio

Violette Leduc föddes utom äktenskapet i 
början av förra seklet. Fattig och oälskad 
möter hon Simone de Beauvoir i efterkrigs-
tidens Saint-Germain-des-Prés i Paris. En 
livslång vänskap växer fram mellan de båda 
författarna.

TIMBUKTU
97 min, regi: Abderrahmane Sissako,
Frankrike/ Mauretanien 2014, Folkets Bio

Timbuktu har tagits över av militanta fundamen-
talister och allt är förbjudet. I utkanten av staden 
lever Kidane och Satima ett fridfullt liv lyckligt 
förskonade från ockupanternas framfart. Men en 
olyckshändelse med tragiska följder förändrar 
deras öde och de kan inte längre skydda sig från 
den nya regimens skoningslösa lagar.

WILD
115 min, regi:Jean-Marc Vallée,
USA 2014, Twentieth Century Fox

Efter mammans plötsliga död tar Cheryl ett 
drastiskt beslut och lämnar sitt destruktiva liv 
för att ensam ge sig ut på en närmare 200 
mil lång vandring längs the Pacific Crest Trail i 
Kalifornien. 

WOMAN IN GOLD
109 min, regi: Simon Curtis,
USA/UK 2015, Scanbox Entertainment 

Femtio år efter att hon flytt andra världskrigets Wien, 
börjar Maria Altmann sin kamp för att återfå sina 
ägodelar som nazisterna beslagtog under krigsåren, 
bl.a. ett mycket värdefullt konstverk. En långdragen 
rättstvist för henne djupt in i det österrikiska etablis-
semanget och ända upp i USA:s högsta domstol. I sin 
jakt på upprättelse tvingas Maria också konfrontera 
svåra sanningar ur det förgångna. Filmen är baserad 
på en sann historia. 

Wild tales
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För deltagande och information: Astrid Friberg, Kerst in Sundelin, Fi lmhuset, Borgvägen, Box 27 126, 
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