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KP hem i brevlådan?
Beställ på kpwebben.se

I tidningen KP kan du läsa om allt som är viktigt i livet; 
från vänskap och kärlek till sport, nöje, nyheter, djur, idéer 
och tips, reportage, pyssel, klurigheter och roliga historier. 
Allt får plats! Stort och smått: Var slutar rymden? Hur blir 

man kär? Varför gäspar man? Och läsarna har en hel del att 
säga till om. Mycket av det som står i KP bygger på tips från 
våra läsare. I över 100 år har Kamratposten varit en vän för 

tusentals barn och unga. Och det ska vi fortsätta med!

Välkommen till Kamratposten – Sveriges mest älskade tidning!
Beställ prenumerationen på KPwebben.se eller ring 08-799 63 19.
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stockholms filmfestival 
Junior 4-5
din snabbguide till årets stora filmhändelse för barn 
och unga.

tyska filmer på festivalen 6

Juniorgruppen 7
möt de som bestämmer på Junior

lågstadiet 9-13
träffa vargbarnen, vampyrsystrarna, de sydafrikanska 
fåglarna och den modiga vikingen vicke i filmerna vi 
rekommenderar för alla mellan 6-9 år.

mellanstadiet 15-19
ett gäng elvaåringar från hela världen, en japansk 
katt, äventyrsugna detektiver och tävlingsinriktade 
schackspelare hittar du bland filmerna vi rekommen-
derade för alla mellan 10-12 år.

ZambeZia satellite boy Windstorm

Redaktör lisa evertsson norrevik
Design hummingbirds
Omslag vampyrsystrar, cWp film, tom trambow
Skribenter felix bergenholtz, Jenny tollet, Johannes palmroos,  
katarina Wikström, ola alm, sebastian lindvall, elsa bergmark, 
birgitta linder, sofia dankis
Producent Junior matilda mattisson
Ansvarig utgivare git scheynius
Annonser astrid hallenstvedt, 08-677 50 93,  
astrid@stockholmfilmfestival.se 
Tryck mittmedia print
Kontakt stockholms filmfestival Junior, box 3136 – 10362 stockholm 
tel 08-677 50 00, e-post junior@stockholmfilmfestival.se  
Webb www.stockholmfilmfestival.se/junior
Övrig personal george ivanov, Johannes palmroos,  
Johan gunnarsson, malin åhlund, Jasmine Wigartz- göthman, 
catrin rolf, sofia dankis, felix scheynius, tomas tengmark, 
Jasmina aleksic, valentina bender, angelica radloff, 
sofie björkman, carolina berendtz

redaktion
Junior tar filmverkstäderna 
till afrika 21

högstadiet och gymnasiet 
23-27
i filmerna för de lite äldre hittar du den illegala  
flyktingtjejen charo, danske hiphoparen kidd och  
flera filmer om hur det känns att stå på gränsen  
till vuxenvärlden.

underbart är kort 29
missa inte kortfilmspaketen på Junior

stockholms filmfestival 30-31
vad är egentligen stockholms internationella  
filmfestival?

1 minut film 32-33
läs allt om kortfilmstävlingen 1 minut film och 
hur du kan skicka in din egen film och tävla. 

innehåll

STOcKhOlmS filmfeSTivAl JuniOR fylleR 14 åR och är här för att 
fylla på filmutbudet för vår unga publik. Festivalen 
vänder sig till barn och unga, i syfte att öka kunska-
pen och intresset för kvalitetsfilm. 
 Hos oss får du chansen att se film från andra 
länder än du kanske brukar. Våra animerade filmer 
i år kommer från så vitt skilda länder som Sydafrika, 
Japan och Frankrike för att ge några exempel. I 
Sydafrika är animerad film stort och en del av det 
nya landets ekonomi. ”Zambezia” som du kan se 
i år är en av de första animerade filmerna som går 
på export.  I filmen ser du Afrikas alla vackra, vilda 
djur animerade av afrikanska animatörer. Nästa 
år kommer du kunna se ännu mer afrikansk film 
på Junior, tillsammans med film som elever på afri-
kanska skolor har gjort. Vi har nämligen startat ett 
samarbete med några skolor i Afrika och nu söker 
vi svenska skolor som vill ha en filmintresserad 
vän-klass.
 Tanken med Junior är att uppmuntra barn och 
unga att göra film själva. På sportlovet kan du få 
hjälp att komma igång på våra filmverkstäder och 

under mars månad rullar vi ut våra mobila verkstäder 
till din skola för filmproduktion. Läs mer om det på 
vår hemsida.
 Årets tema på Juniorfestivalen är ”Makt” precis 
som på höstens stora festival. Barn och unga känner 
sig ofta maktlösa och har ibland svårt att påverka 
sin egen livssituation. Många av filmerna handlar 
om barn som försöker ta makten över sina egna 
liv. Vi inviger med den tyska filmen ”Cause I have 
the looks”, en film där 13-åriga Charo verkar vara 
en typisk berlinsk tonåring men där vi får många 
insikter i hur det är att leva som papperslös och 
maktlös. Vi har fokus på tysk film i år och ett flertal 
regissörer kommer flygas in för att närvara på de 
tyska visningarna. När festivalen närmar sig kan du 
på vår hemsida se en lista på alla regissörer, skåde- 
spelare och producenter som närvarar. 
 Vår alltmer populära tävling ”1 minut film” där 
barn och unga från hela Sverige kan skicka in sin 
film har nu öppnat. I år har vi uppdaterat filmskolan 
på hemsidan där du kan hämta tips hur du gör.  
Temat ”Makt” tar vi gärna upp i 1 minut film, men 

du kan självklart 
göra film på vilket 
tema du själv vill.
I Stockholm håller  
vi öppna filmverk-
städer på Stockholms 
Stadsmuseum och 
Historiska museet 
under sportlovet och 
är du lärare med en 
hel klass som vill ha 
filmundervisning 
kan du boka en hel 
mobil filmverkstad 
som kommer ut till 
din skola.

Välkommen till
årets filmäventyr!

Git Scheynius
Festivalchef

9 18 26
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Välkommen
till Stockholms 
filmfestival 
Junior 2013!
STOcKhOlmS filmfeSTivAl JuniOR bJuder in alla barn och unga till en filmfest fylld av 
premiärer och spännande upptåg. under sex dagar visar vi film från 25 länder, möter 
filmskapare och låter fantasin flöda på filmverkstäderna och i 1 minut film-tävlingen.

nu äR DeT änTligen DAgS igen fÖR JuniOR, film-
festivalen för alla barn och unga som 
vill upptäcka världen utanför den  
vanliga biorepertoaren. Nu finns 
chansen att fråga regissören till 
filmen du just har sett hur arbetet 
egentligen gick till, se filmer som 
annars kan vara svåra att hitta och 
förundras över hur filmer skapas 
världen över.
 

På Junior är film inte bara någonting 
som du tittar på. Vi vill att du ska 
uttrycka dig själv också! Skicka in din 
egen personliga film till den nationella 
kortfilmstävlingen 1 minut film, där 
vinnarna får chansen att göra en ny 
film tillsammans med proffs från ABF 
samt kamerautrustning från JVC. 
Årets tema är MAKT, och vi vill veta 
vad makt innebär för dig. 
 Passa på att vara med och uppleva 
årets filmhändelse, båda framför 
bioduken och bakom kameran! 

foto:Jasmina aleksic
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BiOgRAfeR
Juniors filmer visas på några av Stockholms vackraste 
biografer. Skandia på Drottninggatan 82 och Grand 
på Sveavägen 45. Tillgängligheten är bra på Grand 
1, men begränsad på Skandia, Grand 2 och Zita på 
Birger Jarlsgatan 37. 

läRARhAnDleDningAR
På Juniors webb hittar du lärarhandledningar till 
samtliga filmer. De ger ett ordentligt diskussions-
underlag och en sammanfattning av den film du 
valt till dina elever. Vi rekommenderar att du går 
igenom filmen med dina elever innan visningen.

WWW.STOcKhOlmfilmfeSTivAl.Se/JuniOR
Här hittar du allt du behöver veta om festivalen, film-
programmet, hur du deltar i kortfilmstävlingen 1 minut 
film och allt annat spännande som händer under Junior. 

JOBBAR Du På en SKOlTiDning?
Då är du en riktig journalist på Junior! Du får ett 
presskort som ger dig tillträde till alla visningar i mån 
av plats och dessutom kan du boka intervjuer med 
regissörerna och skådespelarna som besöker Junior –  
att publicera i din skoltidning. Skicka e-post till  
press@stockholmfilmfestival.se för att ackreditera dig. 

1 minuT film
Sveriges största kortfilmstävling för alla barn och 
unga mellan 6-16 år. Du tävlar i åldersgruppen 6-11 
år eller 12-16 år. Sex finalister får sina bidrag visade 
på bioduk och vinnarna i respektive kategori får göra 
en ny film tillsammans med proffs från ABF samt  
kamerautrustning från JVC. Läs allt om 1 minut 
film på sidorna 32-33 och skicka in ditt bidrag till 
oss senast den 24 mars!

näR?
15-20 april 

vAD?
Vi visar 36 filmer för barn och unga, från 25 länder 
under 6 dagar. 

TRäffA RegiSSÖRen
På flera av visningarna är regissören eller någon av 
skådespelarna på plats så att publiken kan ställa sina 
egna frågor. Filmerna är uppdelade i ålderskatego-
rier så att du enkelt kan hitta filmerna som passar 
just din klass eller dina barn. 

BOKA PlATSeR
Juniors filmvisningar är gratis för alla barn, unga 
och lärare. Övriga vuxna betalar 50 kr per film. 
Boka plats på www.stockholmfilmfestival.se/junior 
eller på 08-677 50 11. Avbokning måste ske tre 
veckor innan visningen annars utgår en avbok-
ningsavgift på 400 kr.

film äR eTT BRA ReDSKAP för att lära 
känna nya kulturer och kan fungera 
som en engagerande utgångspunkt 
för att diskutera religion, samhälls-
förändring, sociala problem och 
konflikthantering. på Junior har vi 
ett stort urval av filmer från många 
länder, som skildrar olika ämnen för 
att du som lärare ska kunna använda 
dig av film i ditt arbete. 

livedubbning och textning
Juniors filmer är så nya att det inte finns en chans att 
texta alla på svenska. därför visas de på originalspråk med 
engelsk text om inget annat anges. filmerna för de yngre 
besökarna har på vissa utvalda visningar skådespelare 
i salongen som dubbar filmer som har ett annat språk än 
svenska så att alla ska förstå. 

GraTiS!
vi BJuDeR BARn, ungA Och läRARe På  
BilJeTTeRnA fÖR ATT AllA SKA få chAnS  
ATT Se RiKTigT BRA KvAliTeTSfilm SOm  
inTe viSAS någOn AnnAnSTAnS. 

Stockholms
filmfestival
Junior

”livedubbarna på biografen var fantastiska. 
De hittade den perfekta balansen mellan de 
tyska och de svenska rösterna”  Neil Enever

”En av mina elever var med och filmade 
och han blommade verkligen ut!” Eva Mähl, 
Mälarhöjdens skola

”roligt! rysk dockfilm och inget popcorn gav 
eleverna en bild av att det inte skulle bli ett bra 
biobesök. att bryta den fördomen var kändes 
viktigt och bra.” Carina Irlander, Futuraskolan

”Är det gratis? Men då kan vi gå varje dag!” 
– lärare

Festivalguide
foto: Joshua belinfante

foto: Joshua belinfante
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Tyska filmer på 
Juniorfestivalen! 
Jawohl!

mångA minnS nOg filmeR som ”De andras liv” eller ”Good-
bye Lenin”, men vilka filmer sågs av tyskarna under 
det senaste året? Tyskland är ett av de länder som 
producerar mest film i Europa och varje år produceras 
ett stort antal filmer som aldrig når Sverige. I år 
tänker vi på Juniorfestivalen ändra på detta och visa 
bredden inom tysk ungdomsfilm, allt från vikinga-
äventyr i ”Vicke viking” till hur det är att leva 
som illegal invandrare i Berlin i ”Cause I have the 
Looks”. Många spännande historier och frågeställ-
ningar tas upp i de tyska filmerna som markeras 
med en tysk flagga, och det här är också en ypperlig 
chans för elever som lär sig tyska att få se några av 
de senaste tyska filmerna på originalspråket! 
 Detta fokus på tysk film är det första i en serie 
här på festivalen, där vi varje år kommer att fokusera 
på ett nytt europeiskt land. Flertalet regissörer kom-
mer att flyga in för att närvara på de tyska visningarna, 
så håll ögonen öppna på vår hemsida där vi kommer 
att lista alla gäster när festivalen närmar sig!

viSST äR DeT SPännAnDe med länder
som ligger långt, långt borta. men 
vad händer egentligen i de länder 
som ligger nära oss, som till 
exempel tyskland? 

glöm inte heller att hålla utkik i 
tidningen efter den tyska flaggan!

6stockholms 14:e internationella filmfestival Junior 2013
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Juniorgruppen 
På STOcKhOlmS filmfeSTivAl JuniOR är det Juniorgruppen som bestämmer. de ser alla filmer och utser festivalens 
bästa film som de belönar med Juniors egen bronshäst. de presenterar filmvisningar, intervJuar regissörer och 
skådespelare efter filmvisningarna och bloggar om allt spännande som händer på Junior. men vilka är de? vi  
presenterar stolt 2013 års Juniorgrupp!

lucy ekman , 9 år

fabian starck, 11 år

erik larsson, 11 år

kevin söderlund, 14 årandrea Wennerström, 13 år elin barkström karumo, 13 år

li brun, 10 år

leo tappert lilJa, 9 år

elsa larsson, 8 år

fAvORiTfilm: ”De fem legenderna” För att den är 
spännande, sorglig och hur bra som helst!
vAD äR DeT BäSTA meD film: Det finns väldigt olika filmer och 
varje film är som en ny spännande värld som väntar.
inTReSSen: Råttorna Mongo och Gunnar, balett och djur. 
DRÖmmeR Om: Att bli en veterinär och råttuppfödare.
SeR fRAm emOT unDeR feSTivAlen: Att träffa nya kompisar, ha 
kul, intervjua och titta på film så klart!

fAvORiTfilm: ”The Hobbit”. Den är bra för att den har 
allt det en bra film ska ha, tycker jag. Bra skådisar 
som tar sin roll på allvar. Det ska också vara en 
bra regissör som har mycket fantasi. En bra film 
behöver action och äventyr och romantik blandat. 
Specialeffekterna var bra men lite överdrivet och 
då blev det overkligt. Plötsligt blev dag till natt i 
filmen. Annars var det bra.
ROligAST i SKOlAn: Mitt bästa ämne i skolan är Historia. 
Jag är mest intresserad av medeltiden.
DRÖmmeR Om: Jag drömmer om att bli lego-designer. 
Hitta på och bygga nya modeller i lego.

fAvORiTfilm: ”Harry Potter”. Den är spännande, lätt att 
förstå och väldigt fantasifull.
BäSTA meD film: Det är roligt och avslappnande.
inTReSSen: Dator, film och musik.
ROligASTe i SKOlAn: Matte och gympa.
DRÖmmeR Om: Att bli känd, författare eller kanske polis.
SeR fRAm emOT unDeR feSTivAlen: Att träffa alla och få se filmerna.

fAvORiTfilm: ”Forrest Gump”, eftersom jag tycker det 
är en jättefin historia med ett superbra skådespeleri. 
BäSTA meD film: Att få skriva, berätta historier genom 
film och att bara få spela in filmer med andra.
inTReSSen: Att göra film, vara med kompisar och att 
spela piano och trummor.
DRÖmmeR Om: Att få jobba med film på något stort 
filmföretag.
SeR fRAm emOT unDeR feSTivAlen: Att få träffa massor med olika 
människor och att få se massor med olika filmer.

fAvORiTfilm: ”Pay it Forward”, filmen är helt underbar. 
Och jag tycker att idén är bra, om alla hjälper till får 
vi det alla bättre. En idé värd att spridas! 
BäSTA meD film: Man glömmer allt annat, det känns 
verkligen som om man är närvarande i filmen. Jag 
kommer nästan alltid ihåg filmer jag har sett som en 
händelse även fast jag själv inte varit med om det.
inTReSSen: Främst film och gymnastik. Sen gillar jag 
även att fotografera, vara med min familj och mina 
kompisar.
DRÖmmeR Om: Fred på jorden, att jag och min familj 
ska hålla oss friska och att jag en dag kommer vara 
utbildad journalist.
SeR fRAm emOT unDeR feSTivAlen: Många bra filmupplevelser.

fAvORiTfilm Och vARfÖR: ”Inception”, mest för att den är så 
smart! Allt är otroligt genomtänkt, och det finns så 
mycket nytt att upptäcka med den varje gång. Dess-
utom är skådespelarna väldigt trovärdiga. ”Incep-
tion” stannar alltid kvar i mitt huvud länge efter att 
jag har tittat på den.
DeT BäSTA meD film: Om jag måste välja en sak så är det 
nog att man får följa med in i ett helt annat liv, med 
andra personer och andra problem.
ROligAST i SKOlAn: När jag bodde i Nya Zeeland så var 
drama definitivt det roligaste! Men i Sverige finns 
det inte drama, så då är det alla språkämnen. 
DRÖmmeR Om: Att bli skådespelerska.
SeR fRAm emOT unDeR feSTivAlen: ALLT!

fAvORiTfilm: ”Harry Potter och dödsrelikerna del 1”. 
Den är bra för att där är en blandning av fantasy 
och realistiska scener. Vid sidan av all magi finns det 
även vänskap och till och med kärlek.
BäSTA meD film: Det är roligt att se när skådespelare  
gör bra insatser men det är också roligt att se en  
berättelse (särskilt om man har läst den eventuella 
boken) utspela sig framför en.
inTReSSen: Jag tycker om att spela teater, sjunga,  
baka och att dansa.
SeR fRAm emOT unDeR feSTivAlen: Att få se film och betygsätta 
dem. Det ska också bli roligt att intervjua de som 
har med filmen att göra.

fAvORiTfilm: ”Twilight”. Den är väldigt spännande! 
DeT BäSTA meD film: Man får uppleva olika känslor.
inTReSSen: Teater, film och musik.
ROligAST i SKOlAn: Rasterna.
DRÖmmeR Om: Att bli en vampyr.
SeR fRAm emOT unDeR feSTivAlen: Att det ska bli kul!

fAvORiTfilm: ”Alice i underlandet” av Tim Burton. 
De har så roliga karaktärer som Hattmakaren.  
Sen tycker jag om ”Röda nejlikan” med Anthony 
Andrews. DeT BäSTA meD film: Om filmen är lite spännande 
så tycker jag att det är bra. Man får roliga idéer av 
film. inTReSSen: Rita, pyssla, läsa, leka med kompisar, 
spela in film. ROligAST i SKOlAn: Gympa och engelska
DRÖmmeR Om: Att få leka mer med min kusin Hedvig i 
Lofsdalen. Och tror att jag vill bli skådespelare eller 
regissör när jag blir stor. SeR fRAm emOT unDeR feSTivAlen: Att 
vara med och se filmerna och bestämma vem som 
vinner. Det ska bli kul att få vara med och presentera.

foton:Jasm
ina aleksic
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Högt upp
i det blå

ZAmBeZiA

15/4 14:00 skandia

18/4 09:00 skandia

datum tid plats

DiSkuSSionSFråGor
»  hur kommer det sig att kais pappa tendai höll ZambeZia  
 hemligt, tror du?

»  vad är det som är så lockande med livet i ZambeZia? 

»  varför var inte marabou-storkarna välkomna i ZambeZia? 

KAi äR en ung fAlK som bor med sin stränga pappa Tendai 
i en avlägsen del av Afrika. Han lever ett ensamt 
liv utan vänner och annat sällskap än sin far. Men 
Kai misstänker att det finns mer i livet än vad han 
hittills upplevt. En dag kommer storken Gogo och 
finken Tini in i hans liv. De är på flykt undan hung-
riga marabou-storkar. Gogo och Tini berättar för 
Kai om den stora fågelstaden Zambezia, som lockar 
alla slags fåglar från hela Afrika. 
 Kai lämnar sin pappa och gör sällskap med en 

flock flyttfåglar till Zambezia. Han fastnar snabbt 
för stadslivet, blir vän med nattskärran Eeze, och 
försöker gå med i Hurricanes (orkanerna), en elit-
styrka som består av de skickligaste flygarna som 
vaktar Zambezias luftrum. Han lär också känna 
Zoe, en vacker ung glada. 
 Men under tiden planerar marabou-storkarna, 
som inte är välkomna i Zambezia, sin hämnd. Med 
hjälp av den sluga ödlan Budzo tänker de anfalla 
staden, och det blir upp till Kai att göra upp med sitt 

förflutna och rädda dagen. 
 I Sydafrika kommer den animerade filmen stort 
och är en del av landets nya växande ekonomi. 
“Zambezia” är en av de första animerade filmerna 
som går på export långt utanför hemlandet. Filmen 
tar upp teman som att det visserligen är svårare 
att komma överrens om man är många men också 
lättare att klara av svårigheter när man har vänner 
att dela dem med.
felix BeRgenhOlTZ

sydafrikanska fåglar visar värdet av vänskap i
den här färgsprakande och roliga äventyrsfilmen.

lågstadiet
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Fem på äventyr
Den häR TySKA filmen är baserad på de populära karaktär- 
erna från Enid Blytons klassiska Fem- böcker, om 
fem vänner som finner äventyr vart de än vänder sig. 
 De tre syskonen Julian, Dick och Anne ser inte 
alls fram emot att spendera sommaren i en liten by 
vid havet med sina släktingar, och kusinen tillika 
pojkflickan George tycker det är lika jobbigt att de 
ska komma dit. Men när också hunden Timmy an-
sluter sig till gänget, och de upptäcker att Georges 
pappa Quentin är på väg att bli kidnappad så inser 
de att de måste ta hjälp av varandra. Med samar-

enid blytons klassiska karaktärer väcks till liv i 
tyskland och tar oss med på ett hisnande äventyr 
i den lilla kuststaden där de spenderar sommaren.

vi fem

17/4 09:00 skandia

18/4 11:30 skandia

19/4 13:30 grand 1

datum tid plats

bete, vänskap och nyfikenhet som grundstenar blir 
sommaren någonting helt annat än vad de förväntat 
sig. Den blir till ett äventyr som tar andan ur dem alla.
 I Enid Blytons böcker spelar den engelska 
landsbygden och kulturen en stor roll, och även om 
det här är en tysk film så kommer de som har läst 
böckerna att känna igen sig i både landskapet och 
stämningarna. Det viktigaste är ändå det starka 
bandet mellan de fem.
liSA eveRTSSOn nORReviK

DiSkuSSionSFråGor
» har du läst någon fem-bok?

» varför ville george inte lära känna sina kusiner?

» har du varit på äventyr någon gång?

lågstadiet
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baserad på de bästsälJande böckerna om tvillingsystrarna 
som är hälften vampyrer och hälften människor och plötsligt 
flyttar in i ett helt vanligt hus i en helt vanlig tysk stad. 
hur ska systrarna kunna fortsätta sina ”vanliga” liv 
utan att avslöJa sin hemlighet?

vAmPyRSySTRAR

16/4 11:30 skandia

17/4 11:00 Zita

19/4 09:00 skandia

datum tid plats

DiSkuSSionSFråGor
» varför tror du det är så populärt med filmer och böcker  
 om vampyrer?

» varför är det svårt att komma som ny till en skola, oavsett  
 om man är vampyr eller eJ?

» skulle du vilJa ha en tvilling?

DiSkuSSionSFråGor
» vad är att vara modig?

» vad vet vi om vikingar?

» ge exempel på människor du känner som har gJort 
 någonting modigt.

BåDe vicKe Och hAnS PAPPA, vikingahövdingen Halvar, 
drömmer om den dag då Vicke blir en stor, stark 
viking. Tyvärr ser den dagen ut att dröja, för han är 
liten och klen och tycker inte alls om att slåss. Men 
när Sven den förskräcklige kidnappar Halvar och 
stjäl nyckeln till Gudarnas skatt får Vicke sin chans 
att visa vad han kan. Vikingarna utser Vicke till  
ledare för räddningsexpeditionen och ett svindlande 
äventyr över rasande oceaner, tropiska stränder  
och vindpinade ishav tar sin början.

vicKe viKing visar att en hjälte inte nödvändigtvis 
behöver vara stor och stark – man kan komma 
långt genom att vara snäll, klok och att lyssna på 
sitt hjärta. I bland kanske man till och med inser att 
man tycker väldigt mycket om sin fiende. Filmen 
blev utsedd till Bästa barn och ungdomsfilm vid 
Bavarian filmfestival.
BiRgiTTA linDeR

DAKARiA Och SilvAniA är två 12-åriga halvvampyrer som till-
sammans med sin vampyrpappa och människomamma 
flyttar från Transylvanien till Tyskland. Plötsligt 
måste de anpassa sig till det mänskliga vardagslivet 
i det nya landet, som att gå i skolan på dagtid- vilket 
kräver en stor mängd solskyddskräm- samt att  
bara flyga över hustaken på nätterna. Det svåraste 
är dock hur de ska förhålla sig till nya kompisar, 
eftersom de måste vara noga med att inte avslöja 
sanningen om vad de egentligen är för något.  
För tänk om vampyrjägaren får reda på var familjen 
har tagit vägen?

går det att vara en viking fast man är liten, 
klen och inte tycker om att slåss? i det här 
äventyret visar vicke att man kommer långt 
med vilJa och äventyrslystenhet.

Den modiga 
lilla vikingen

vicKe viKing

18/4 09:30 grand1

19/4 11:30 skandia

datum tid plats

Vampyrer 
i vardagen

lågstadiet

Filmen är baserad på den bästsäljande serien av 
barnböcker med samma namn som började komma 
ut 2008 och redan har översatts till 18 språk. Regis-
serar gör Wolfgang Groos som också ligger bakom 
bland annat ”Crocodiles: All for One” som visades 
på Juniorfestivalen förra året.
liSA eveRTSSOn nORReviK
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Syskon 
med svans

hOn fÖRSÖKeR SmälTA in, han lever ut sina djuriska sidor 
– och nog är just de djuriska sidorna påtagliga när 
man är barn till en varg. Syskonen Yuki och Ame 
sticker ut med sina spetsiga öron och har svårt att 
smälta in. Efter pappans död lever de tillsammans 
med sin mänskliga mamma Hana som nu, i egen-
skap av änka och ensamstående förälder, försöker 
hålla ihop sin lilla flock och skydda dem från om-
världens dömande blickar.
 Under 2000-talet har Mamoru Hosoda slagit 
fast sin position som en av modern animations 
främsta dyrgripar med mästerliga ”The Girl Who 
Leapt Through Time” och ”Summer Wars”, båda 
belönade med priset för bästa animerade långfilm 
på filmfestivalen i Sitges. Liksom landsmannen 
Hayao Miyazaki har Hosoda visat sig vara en expert 
på att förena sagolik magi med realism och lyckas 
förmänskliga karaktärer med hela draperier av 
känslouttryck. Kanske mer än någonsin i  ”Varg- 
barnen” – en djupt berörande saga som har blivit  
en enorm kritiker- och publiksuccé i Japan.
SeBASTiAn linDvAll

vARgBARnen

15/4 11:30 skandia

16/4 09:00 skandia

19/4 11:00 grand 2

datum tid plats

DiSkuSSionSFråGor
» har du känt dig annorlunda någon gång?

» vad skulle du helst vara, varg eller människa?

» om det finns någon som verkar konstig i klassen, som 
 yuki och ame, hur kan man vara mot den personen?

alla barn kan ha det svårt att anpassa sig, men när 
mamma är människa och pappa varg är det extra 
Jobbigt. sagolik magi och realism förenas i den 
här Japanska publiksuccén om hur det känns
att vara annorlunda.

lågstadiet
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Var flyger 
fjärilarna?

”KRåKORnAS DAg” handlar om en liten nyfiken pojke som 
har levt ensam i skogen med sin förvildade pappa 
Pumpkin i hela sitt liv, utan kontakt med omvärl-
den. Pappan har berättat för honom: ”det finns 
inget liv förutom i skogen, och lämnar du skogen 
kommer du att försvinna.” 
 Men en dag skadar sig pappa Pumpkin svårt och 
hans son måste hämta hjälp. Då kommer de vänliga 
andar som lever i skogen till hans hjälp, och för 
första gången ger han sig ut i civilisationen. En resa 
börjar där pojken upptäcker att hans pappa haft fel 
om världen utanför. Och äventyret han får uppleva 
förändrar hans liv för alltid.
 ”Kråkornas dag” är en charmig animerad saga, 
handritad på det klassiska viset. Här finns stråk av 
Miyazakis fantasifulla familjefilmer med sagolika 
vänliga skogsväsen och naturalistiskt målande bak-
grunder, men denna franska produktion står helt på 
egna ben. Den berör tidlösa teman som natur kontra 
civilisation och förhållandet mellan far och son. 
KATARinA WiKSTRÖm

DeT TycKS vARA OmÖJligT att hitta var någonstans Monark-
fjärilarna flyger när de migrerar varje år, men doktor 
Fred Urquhart bestämmer sig för att lösa gåtan utan 
att ge upp. Efter fyrtio års detektivarbete upptäcker 
han något som han inte kunnat ana i sina vildaste 
drömmar, resan går ända från Kanada till bergen 
i Mexiko!  En fantastisk naturhistorisk berättelse 
med stort hjärta och miljontals vackra fjärilar proji-
cerade på gigantisk IMAX-duk!

med fantasi som hämtad från miyaZakis värld 
och vackra handtecknade bilder berättas sagan 
om poJken som för att kunna rädda sin pappa 
blir tvungen att lämna sitt hem i vildmarken 
och upptäcka staden.

pojken från 
vildmarken 

fölJ med på en magisk resa tillsammans med 
monarkfJärilarna när doktor fred urquhart 

bestämmer sig för att lösa deras stora  
mysterium – vart flyger de varJe år?

”Fjärilarnas resa” är en utmärkt introduktion till 
fjärilens beteende och utvecklingsprocess från 
larv till fjäril. Samtidigt är det också ett spännande 
äventyr som inspirerar, och en livsberättelse om ett 
par som brinner för vetenskapen och upptäcker en 
magisk plats som nu är skyddad som världsarv. Efter 
Juniorfestivalen kommer filmen att ha ordinarie 
premiär på Cosmonova.
JOhAnneS PAlmROOS

KRåKORnAS DAg

17/4 11:30 skandia

18/4 11:00 grand 2

datum tid plats

fJäRilARnAS ReSA

16/4 10:00 cosmonova

17/4 10:00 cosmonova

18/4 11:00 cosmonova

datum tid plats

DiSkuSSionSFråGor
» varför märkte doktor fred urquhart upp fJärilarna?

» finns det något dJur i sverige ni skulle vilJa fölJa på 
 en liknande resa? 

» varför migrerar fJärilarna varJe år?

DiSkuSSionSFråGor
» varför har pappan lJugit om världen utanför skogen 
 för sin son?

» vad lär sig poJken på sin resa? 

» har du upptäckt att din mamma eller pappa berättat något  
 som inte var sant?

lågstadiet



Jvc
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Schimpansernas 
planet

DJuPT inne i AfRiKAS DJungleR bor den söta lilla babyschim-
pansen Oscar med hela sin stora familj. Djungeln är en 
lekplats för Oscar och hans vänner där de tillbringar 
dagarna. Men så blir Oscars familj överfallen av 
rivaliserande schimpanser och plötsligt är den lilla 
schimpansen lämnad helt ensam, tills en överraskande 
hjälp kommer och förändrar hans liv för alltid.

SchimPAnSen

17/4 14:00 skandia

19/4 09:30 grand 1

datum tid plats

DiSkuSSionSFråGor
» finns det likheter mellan schimpanser och människor?

» varför behövs dJungler?

» vad behöver dJur för att må bra?

”Schimpansen” är en naturdokumentär fylld av  
magiska bilder och vacker natur. Som publik  
kommer man både nära djuren, får lära sig hur  
de lever tillsammans i skogen och hur livet i regn- 
skogen ser ut, samtidigt som filmen är ett spännande 
och fantastiskt äventyr där schimpanserna spelar 
huvudrollen. elSA BeRgmARK

möt den lilla baby-
schimpansen oscar och 
fölJ med honom och
hans familJ i det här 
verklighetsbaserade 
äventyret som utspelar 
sig dJupt inne i afrikas 
dJungel.
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kampen mot 
katastrofen

guSKOu BuDORi är en katt som lever fridfullt med sin 
familj djupt inne i den japanska Tohoku-skogen 
på 1920-talet. Under några naturkatastrofer, som 
extremt kallt väder, förlorar Guskou sin familj och 
står plötsligt helt ensam i världen. Han lämnar sitt 
hem och börjar leta efter en ny plats att bo på, vilket 
leder till att han kommer i kontakt med en grupp 
vetenskapsmän och får jobb i deras laboratorium. 
Men när samma katastrof som drabbade Guskou i 
skogen än en gång verkar närma sig bestämmer  
han sig för att inte bara se på.
 Filmen är baserad på sagan med samma namn av 
den älskade barnboksförfattaren Kenji Miyazawa 
från 1932 som har inspirerat många av dagens japanska 
manga och anime-skapare.  Fylld av vackra miljöer, 
spännande varelser och med samma magiska och 
fantasirika känsla som filmerna från Studio Ghibli 
tar filmen oss med på ett stort äventyr.
elSA BeRgmARK

The life Of guSKOu BuDORi

15/4 09:00 Zita

16/4 14:00 skandia

17/4 09:00 Zita

datum tid plats

DiSkuSSionSFråGor
» varför lyckas budori bättre med risodlingen än bonden sJälv?

» skulles du, liksom budori, vara beredd att offra ditt eget liv  
 för att hJälpa t.ex. människor som svälter?

» hur kan man på andra sätt hJälpa människor idag?

den älskade klassiska Japanska 
sagan om den modiga katten 

guskou budori blir film. 
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Förvirring 
och fåglar

12-åRigA vicTOR och hans pappa lever för fågelskådning. 
Varje år ställer de upp i en fågelskådartävling som 
oundvikligen vinns av Victors värsta konkurrent, 
den högfärdiga Daniel. I år blir segern viktigare 
än någonsin eftersom Victors pappa och Daniels 
mamma har blivit ett par, till Victors stora förtret. 
Victor ger sig sjutton på att finna den sällsyntaste 
fågeln och vinna första priset, även om det betyder 
att han måste bryta mot reglerna. Men ingenting 
går riktigt som planerat. Det som börjar som en  
vattentät plan kommer snart att kräva fler och 
större lögner och snart lockar den lokala fågel-
skådartävlingen riksintresse…
 Moraliska dilemman står i centrum då vi får följa 
Victor och hans jakt på att vinna fågelskådartävling-
en och i förlängningen också sin pappas bekräftelse. 
Med stor humor och värme behandlar ”The Great 
Bird Race” även andra stora ämnen som skilsmässans 
konsekvenser och oväntade men viktiga vänskaps-
relationer. Det här är komisk familjefilm och en 
hyllning till nördar i alla åldrar. KATARinA WiKSTRÖm

i en neW yORK- SKOlA där de flesta elever lever under 
fattigdomsgränsen är det varken sport, gangsterstil 
eller musik som skapar de coolaste eleverna. Det 
är schack. Skolans schack-team har vunnit fler 
nationella segrar än någon annan skola i hela USA. I 
den här filmen följer vi fem av teamets medlemmar, 
i livet utanför skolan såväl som under tävlingar och 
utmaningar, vid vinster och förluster. Ironiskt nog 
visar det sig att det största hotet mot schack-teamet 
inte kommer från andra tävlande skolor- utan från 
lågkonjunkturen, när skolans budget dras åt dras 
också alla resor till tävlingar in. 
 Men om man klarar av att manövrera ett av 
världens mest komplicerade strategispel- vad skulle 
man inte klara av? ”Brooklyn Castle” visar hur bar-
nens engagemang i spelet smittar av sig på vad de 
tror är möjligt i verkliga livet. Filmen har visats på 
flera dokumentärfilmfestivaler och vunnit publik-
priset vid både festivalen i South by Southwest och 
Newport Beach Film Festival.
liSA eveRTSSOn nORReviK

hAR Du någOn gång funderat över hur elvaåringar i andra 
länder lever sina liv? Vad de tänker om sig själva, sin 
omgivning, kärlek, krig, familj, kultur, religion? Det 
funderade den australienska dokumentärfilmaren 
Genevieve Bailey i alla fall över, och bestämde sig 
för att ge sig av på en global resa för att fråga dem. 
Resultatet blev ”I am eleven”, där vi får följa elva-
åringar i femton länder och höra deras funderingar 
kring livet och världen. Bland andra får vi lära 
känna Goh från Thailand som ska bli en munk och 
växer upp bland elefanter, Jamira från Australien 
som berättar hur det är att leva inom flera kulturer, 

The gReAT BiRD RAce

15/4 09:30 grand 1

16/4 09:00 Zita

17/4 09:30 grand 1

19/4 09:00 grand 2

datum tid plats

BROOKlyn cASTle

15/4 13:00 grand 2

16/4 11:00 grand 2

19/4 13:00 grand 2

datum tid plats

i Am eleven 

15/4 09:00 grand 2

16/4 09:00 grand 2

19/4 15:30 grand 1

datum tid plats

DiSkuSSionSFråGor
» skulle du vilJa spela schack på skoltid?

» vilka likheter och skillnader finns det mellan din skola 
 och den i filmen?

» vilket av barnen skulle du kunna identifiera dig med?

DiSkuSSionSFråGor
» vad tycker victor om att hans pappa blivit ihop med  
 daniels mamma?

» varför blir det så viktigt för victor att vinna  
 fågelskådartävlingen?

» har du fuskat någon gång för att vinna?

DiSkuSSionSFråGor
» vad tycker du är speciellt med att vara 11 år?

» om du fick välJa att byta liv i en vecka med en av elva-  
 åringarna i filmen, vem skulle du byta med och varför?

» skulle du vilJa vara med i en dokumentär som denna? 
 skulle du våga svara uppriktigt på alla frågor?

aldrig schack matt

”brooklyn castle” visar hur ett gäng barn och 
ungdomar på en av neW yorks fattigaste skolor 
har lyckats vinna flest schack-mästerskap i 
landet. men de kämpar inte bara på brädet, utan 
också för att faktiskt få ta sig till tävlingarna.

träffa elvaåringar från hela världen och hör 
dem dela med sig av sina liv, tankar  och drömmar.

Elvaåringarna tar
över världen

Remi från Frankrike som tycker att alla människor 
har lika värde oavsett var de kommer ifrån, Ginisha 
som bor med sina systrar på ett barnhem i Indien 
samt Dagan från USA som vill bli kemist och 
upptäcka nya energikällor. Vid filmens slut känns 
det som om man har fått ett stort privilegium, som 
om vi för en stund har tillåtits att kliva in i och dela 
dessa elvaåringars liv. Hur olika de än verkar vara så 
finns det i alla fall minst en sak de alla har gemensam.
elSA BeRgmARK

AUDIENCE AWARD

SAO PAOLO
FILM FESTIVAL

VALLADOLID
INTERNATIONAL

FILM FESTIVAL

ST TROPEZ
ANTIPODES

FILM FESTIVAL

DISCOVERY 
INTERNATIONAL

FILM FESTIVAL

i år måste victor slå
sin värste konkurrent 
daniel i den årliga 
fågelskådartävlingen. 
speciellt nu när de 
är på väg att bli 
plastbröder…
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på drift 
i öknen

Den 12-åRige POJKen PeTe bor med sin morfar i en gammal 
övergiven drive-in-biograf i norra Australien. De 
är aboriginer, australiensiska urinnevånare, och av 
morfar, Old Jagamarra, får Pete lära sig de gamla 
sederna. Men det tycker han är tråkigt, helst av allt 
vill han att mamma ska komma hem och att de ska 
starta en restaurang. När biografen plötsligt ska 
rivas ger sig Pete av på en resa till staden med sin 
bästa vän Kalmain för att rädda sitt hem. Pojkarna 
vandrar genom det öde och storslagna landskapet 
och när de går vilse klarar de sig tack vare de  

SATelliTe BOy

16/4 09:30 grand 1

17/4 09:00 grand 2

18/4 11:30 grand 1

19/4 09:00 Zita

datum tid plats

DiSkuSSionSFråGor
» varför bor pete i en gammal biograf på landet? varför  
 måste han flytta?

» vad skulle ni göra om ni plötsligt befann er i vildmarken  
 sJälva såsom pete och kalmain i filmen? tror ni att det är  
 viktigt att lära sig överlevnadskunskap?

» vad mer vet ni om australien?

när pete ger sig av ut i den
australienska öknen för att 

vinna tillbaka sitt hem blir 
han tvungen att först 

göra upp med sina
förfäders historia.

överlevnadskunskaper Pete lärt sig av sin morfar. 
Under färden lär sig Pete hur viktigt det är med 
familj, äkta vänskap och att känna att man tillhör 
ett sammanhang. Äventyret visar oss hur mäktig 
en dröm kan vara och att allt är möjligt – även det 
omöjliga.     
 ”Satellite Boy” tar upp moderna dilemman och 
blandar dem med historia och aboriginska traditioner, 
filmen har visats både vid Berlins och Torontos 
filmfestival.
Jenny TOlleT
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Vänskapen 
framför allt?

Såg ni ”Till sista hindret” på Juniorfestivalen förra året? 
Nu är uppföljaren här! I ”Skvis” har de fyra tjejerna 
blivit äldre och den här sommaren är hästarna 
utbytta mot mopeder och killar. Ida ska vara ensam 
hemma på gården en vecka och har tillsammans 
med Molly och de andra tjejerna planerat att njuta 
av friheten som föräldrafritt innebär. Men det blir 
inte riktigt lika enkelt och härligt som de har tänkt 
sig. Med fokus mer på de killar de är intresserade av 
än varandra har de snart blivit osams och drabbats 
av problem vi alla känner igen oss i. Som svartsjuka, 
självförtroendekriser, att bli kär i samma kille och 
den första fyllan. Hur ska man egentligen hantera 
alla nya känslor och att man närmar sig vuxen- 
livet? Och vem ska man vara lojal mot, killen eller 
kompisarna?
 Skvis hade sin världspremiär på filmfestivalen i 
Haugesund och är både spännande, fylld med igen-
känning och utspelar sig i nordnorska vykortsvacka 
miljöer. elSA BeRgmARK

DeT hänDeR unDeRligA SAKeR i den lilla ungerska staden – 
barn försvinner spårlöst men kommer tillbaka efter 
en kort tid, förändrade. Tre tolvåringar bestämmer 
sig för att lösa mysteriet på egen hand, de hittar ett 
vittne som har sett barn bli kidnappade av ett monster 
och spåren leder till ”Circus Infractus Somnius”, de 
trasiga drömmarnas cirkus. Det här är upptakten 
till ett fartfyllt, spännande och övernaturligt äventyr 
där barnen bland annat träffar på den mystiske 
drömmästaren. Nu är det upp till de tre unga detek-
tiverna, att i Sherlock Holmes namn, rädda stadens 
barn och återställa deras eviga drömmar.    
 Filmen är i samma anda som barnäventyrs- 
filmer från 80-talet som ”The Goonies”, 
där det är upp till de unga själva att 
avvärja faror och rädda kompisar.
Jenny TOlleT

Mästerdetektiverna
tre modiga, ungerska tolvåringar bestämmer 
sig för att lösa mysteriet med de kidnappade 
barnen och får uppleva sitt livs äventyr.

SKviS

16/4 13:30 grand 1

19/4 14:00 skandia

datum tid plats

APPROveD fOR ADOPTiOn

15/4 15:30 grand 1

17/4 13:00 grand 2

18/4 09:00 grand 2

datum tid plats

in The nAme Of SheRlOcK hOlmeS

16/4 13:00 grand 2

18/4 13:00 grand 2

19/4 09:00 Zita 2

datum tid plats

DiSkuSSionSFråGor
» varför är det viktigt med vänner?

» skulle du vilJa ha föräldrafritt hemma?

» vad är skillnaden mellan att vara barn, tonåring 
 och vuxen?

DiSkuSSionSFråGor
» hur viktigt är det att alla familJemedlemmar ser ut som  
 varandra? 

» gillar du också att uttrycka dig kreativt som Jung gör 
 när han ritar? 

» Jung känner sig som en turist vart han än är, var känner  
 du dig hemma och varför?

DiSkuSSionSFråGor
» poJkarna i filmen låtsas att de är berömda detektiver. har  
 ni någon gång lekt att ni är karaktärer i böcker eller filmer? 

» tror ni att det är möJligt för barn och unga att lösa  
 mysterier på egen hand utan hJälp av polisen, eller händer  
 det bara i filmer och böcker? 

»  i filmen spelar drömmar en viktig roll. varför tror ni att 
 vi drömmer? 

Jung ADOPTeRAS från Korea av en belgisk familj som 
redan har flera egna barn. Han gör sitt bästa för 
att passa in men hans annorlunda utseende kan 
inte förnekas och känslan av att han inte passar 
in någonstans går inte att undvika. När familjen 
adopterar ännu ett barn från Korea känner Jung 
avundsjuka utöver allt annat. Han försöker hantera 
sina känslor genom att bråka i skolan och hamnar 
i flera trassliga situationer. Men han finner ro i att 
teckna, och när han upptäcker den japanska kulturen 
och kan fokusera på kampsport och japanska  

tecknaren Jung ser tillbaka på sin uppväxt 
som adopterad, och väJer inte för de känslor 
och frågeställningar det innebär.

Hitta hem

traditioner istället för att bråka med dem i sin 
omgivning underlättas tillvaron mycket. Men trots 
det är relationen till familjen ändå svår, och Jung 
fortsätter att försöka förstå människorna som adop-
terade honom. 
 Genom att blanda animation och dokumentära 
bilder berättar serietecknaren Jung själv, i dag 42 år, 
om de tankar och känslor som hans adoption innebar. 
Filmen har prisats med en Magritte, Belgiens mot-
svarighet till en Oscar, för bästa klippning.
SOfiA DAnKiS

tJeJerna från förra årets norska favorit ”till sista 
hindret” är tillbaka, men den här gången är hästarna 

utbytta mot killar och mer tonårsrelaterade problem.



non smoking generation



21stockholms 14:e internationella filmfestival Junior 2013

unDeR mångA åR har Stockholms filmfestival Junior 
arrangerat mobila filmverkstäder som kommer ut 
till skolorna i Storstockholms län för att eleverna 
där ska få skapa egna filmer med hjälp av utbildade 
filmpedagoger. Det brukar vara mycket uppskattat 
av både lärare och elever. Vi har länge funderat över 
hur vi ska kunna sprida projektet så att fler kan ta 
del av det, och arrangerar nu med stöd av Statens 
Kulturråd filmverkstäder i Sydafrika och Namibia! 
 Vi samarbetar med organisationen Star for Life 
som länge har arbetat på skolor med att förebygga 
spridningen av HIV. Flickor i fattiga områden löper 

Om STAR fOR life
Star for Life föddes när grundaren Dan Olofsson 
och hans fru startade ett hotell i Sydafrika, och 
upptäckte att det ofta hände att hotellpersonalen 
inte kunde komma till arbetet eftersom någon 
närstående eller de själva hade drabbats av AIDS. 
Då inledde paret projektet Star for Life på en lokal 
skola. Initiativet utgår från tanken att arbeta med 
förebyggande information och att stärka barn och 
ungas självkänsla. I dag finns Star for Life på över 
100 skolor och programmet når över 100 000  
studenter, 3000 lärare och deras familjer.

högre risk att utsättas för övergrepp och smittas av 
HIV. Genom Star for Lifes väletablerade nätverk 
kan vi erbjuda barn, och framför allt flickor, att 
delta i filmverkstäderna. Eleverna får tillsammans 
med lokala filmpedagoger lära sig hur en filmpro-
duktion går till, från att skriva manus till klippning 
och slutproduktion, och väljer sedan själva vilka 
historier de vill berätta. Med vårt nya projekt vill 
vi stärka och inspirera ungdomar till att tro på sin 
framtid, göra positiva livsval och leva AIDS-fritt. 
Projektet stöds även av JVC som förser filmverk-
städerna med videokameror. 

vill Din KlASS gÖRA eTT filmuTByTe meD en AfRiKAnSK KlASS? 

Vi söker svenska skolklasser som är intresserade av att skicka sina kortfilmer till en vänklass i någon av de
afrikanska skolor vi arbetar med. Samtidigt skickar vänklassen över filmerna som de har skapat. Tanken är 
att när eleverna i de olika klasserna har tittat på filmerna så träffas de över Skype och diskuterar filmerna.

KOnTAKTA 

junior@stockholmfilmfestival om ni är intres- 
serade av att delta i projektet eller vill veta mer.

Junior tar
filmverkstäderna
till afrika

STOcKhOlmS filmfeSTivAl JuniORS 
engagemang sträcker sig numer 
även utanför sveriges gränser, och 
hela vägen till södra afrika. precis 
som i sverige vill vi uppmuntra barn 
och unga där att sJälva skapa film 
och våga tro på sina drömmar.
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15-årsannons som malin gör.
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ung, cool
och illegal
DeT DAgligA liveT har sina upp- och nedgångar för de 
flesta av oss. Svängningarna brukar bli något mer 
intensiva under tonåren. För den tonåring som  
dessutom lever ett liv på flykt, fast i hemlighet,  
ter sig livet i bland som en berg-och-dalbana.
 13-åriga Charo bor med sin mamma i Berlin, gillar 
att hänga med sina kompisar och har en crush på 
en av skolans coolaste killar. Inga konstigheter. 
Men Charo har också en väl bevarad hemlighet som 
inte ens bästa kompisen Laura vet om – Charo och 
hennes mamma är illegala invandrare, så kallade 
”papperslösa”. Ända sedan Charos mamma flydde 
från Colombia för många år sedan har hon tvingats 
leva gömd undan myndigheterna. När mamman en 
dag upptäcks av polisen kastas hela Charos tillvaro 
omkull. Hon riskerar nu att bli utvisad och hennes 
enda hopp står till Laura. ”Cause I Have the Looks” 
är baserad på en sann historia och är en rörande 
coming-of-age samtidigt som den tar upp illegal 
immigration.
BiRgiTTA linDeR

cAuSe i hAve The lOOKS

15/4 09:00 skandia

16/4 15:30 grand 1

datum tid plats

DiSkuSSionSFråGor
» varför är det så viktigt för charo att gå i skolan?

» varför säger charo ibland elaka saker till laura?

» vad tror ni får charos mamma att ändra sitt beslut om 
 att ta med charo till colombia?

charo är en helt vanlig tonåring med bästa kompisar,  
killproblem och vardagsliv. men till skillnad från de  
flesta andra tonåringar lever hon med en hemlighet  
som kan riskera hela hennes liv.

högstadium/gymnasium
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Överlevnad 
för nybörjare

SJuTTOnåRigA lenA bor med sin mamma och yngre bror. 
Hon är en intelligent tjej som föredrar att läsa 
böcker framför att hänga med kompisar och killar, 
och är sin mammas totala motsats, då mamman är 
en smått excentrisk och frigjord terapeut. Cem är 
en äldre kille från Turkiet som bor i Tyskland med 
sin syster och far. Cem försöker verka macho, gillar 
rap och ser sig själv som något av en gangster. Hans 
pappa är tvärtom en lugn och försiktig polis medan 
systern Yagmur är en hängiven muslim. 
 Dessa två väldigt olika familjer möts ombord ett 
flygplan på väg till Thailand, men planet hamnar i 
en storm av vulkanaska och störtar i Indiska Oceanen. 
Alla överlever, men medan föräldrarna Doris och 
Metin blir förda till hotellet där de börjar umgås, 
driver Lena, Cem, hans syster och ytterligare en 
ung man, Yagmur, i land på en till synes öde ö.
 De fyra ungdomarna har i början inte mycket till 
övers för varandra. Men på ön kommer de sakta 
varandra närmare. Testar varandras gränser, expe-
rimenterar, och får alla lära sig nödvändiga läxor 
om andra kulturer. 
felix BeRgenhOlTZ

TuRKiSKA fÖR nyBÖRJARe

15/4 11:30 grand 1

18/4 14:00 skandia

19/4 11:30 grand 1

datum tid plats

DiSkuSSionSFråGor
» hur kommer det sig att yagmur ibland är så elak?

» kan du identifiera några vändpunkter i filmen?

» vad tror du att lenas dröm betydde?

när ett plan på väg
mot thailand kraschar 
i indiska oceanen måste 
plötsligt två helt olika 
familJer samarbeta för 
att överleva. kommer 
tonårsbarnen någonsin 
att få träffa sina 
föräldrar igen?

högstadium/gymnasium
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DeT TOg inTe lång TiD för danska rapparen Kidd att gå 
från totalt okänd till nationell kändis, med flamsiga 
texter och attityd. Så en dag avslöjar han i en talk-
show att hela hans karaktär bara var ett påhitt, en 
sarkastisk attack på den etablerade musikindustrin 
som han tycker har gått helt överstyr. 
 Dokumentärfilmaren Andreas Johnsen har följt 
hela projektet från dag ett, då Kidd fortfarande var 
Nicholas Westwood och debutlåten bara hade nio 
tittare på You Tube. Med handhållen kamera får vi 
följa med på Kidd och hans vänner när de chockade 
och uppspelta ser på hur resten av världen tar dem 
på allvar. Samtidigt kan man se förvandlingen i 
Nicholas ögon, och hur Kidd identiteten trycker in 
honom i ett hörn med all sin galenskap.
elSA BeRgmARK

indiens kungar

i DeT fATTigA eTiOPien har de HIV-smittade föräldrarna 
Sinkenesh och Husen tvingats ge upp sina barn till 
adoption och dottern Masho, fyra år, samt sonen 
Roba, två år, ska få fortsätta sina unga liv i Danmark 
med nya föräldrar. 
 Det danska paret Henriette och Gert har flugit 
till Etiopien för att få sina mycket efterlängtade 
barn samt träffa de biologiska föräldrarna. Sinkenesh 
och Husen vill försöka få någon form av kompensa-
tion ifrån Henriette och Gert då de lever fattigt 
och är sjuka, men vet inte hur de ska lägga fram sitt 
förslag. Och när väl adoptionen har gått igenom 
och barnen är med sin nya familj i det nya landet 
börjar det visa sig att saker och ting inte utvecklar 
sig på det sätt någon av de inblandade parterna hade 
tänkt sig. Omställningen till det nya livet i Danmark 
visar sig bli mycket svår för Mascho och Sinkenesh 
och Husen får inga rapporter via adoptionsbyrån 
angående hur deras barn har det. 
 Under fyra år följde den danska dokumentär-
filmaren Katrine Riis Kjaer de två familjerna på 
var sitt håll och filmade på respektfullt avstånd de 
konflikter och känsliga ögonblick som utspelade sig 
under perioden. Filmen visar både på kontrasten 
mellan Danmark och Etiopien, och den parallella 
smärta hos både föräldrar och barn när adoptionen 
inte fungerar som det ska.
OlA Alm

TOnåRige RAhul driver oftare omkring på gatorna och 
den kringliggande naturen i Mumbais slumområden 
än är hemma med sin alkoholiserade, våldsamma 
pappa och sin välmenande mamma. Tillsammans 
med ballongförsäljaren Arbaaz ägnar han sig åt 
smärre hyss, som att stjäla rostade potatisar och en 
rickshaw, spelar musik för pengar i gränder och 
badar i vattenfall utanför staden. Rahul har också 
en plan att hämnas på sin pappa, och Arbaaz försöker 
sitt bästa för att distrahera honom, bland annat 
genom att hjälpa honom uppvakta Saloni, en flicka 
som han är kär i. Men till slut lägger pojkarna upp 
en plan för att straffa Rahuls pappa – lura in honom 
i ett hörn där Rahul själv, trots sin ringa ålder, ska 
slå ner honom. 
 “Mumbai’s King” utspelar sig under det storslagna 
firandet av elefantguden Ganesha, och det är i kaoset 
som följer då gigantiska statyer av Ganesha bärs 
ned till stranden för att sänkas ned i vattnet, som de 

mumBAi’S King

15/4 11:00 grand 2

17/4 11:00 grand 2

18/4 15:30 grand 1

datum tid plats

meRcy meRcy

17/4 15:00 grand 2

19/4 11:00 Zita 2

datum tid plats

KiDD life

18/4 15:00 grand 2

19/4 15:00 grand 2

datum tid plats

DiSkuSSionSFråGor
» hur kunde kidd bli populär så snabbt?

» skulle du vilJa prova på hans liv?

» tror du på att allt var ett skämt? eller kan kidd haft  
 andra motiv med att säga det?

DiSkuSSionSFråGor
» varför är rahuls pappa så elak, tror du?

» sympatiserar man med rahuls vilJa att hämnas på sin pappa?

» staden mumbai spelar en stor roll i filmen, vilken bild får man av den?

DiSkuSSionSFråGor
» hade någon kunnat se till att mascho fått det bättre?

» hur kan det som händer i filmen påverka maschos liv  
 i framtiden? 

» vad kan man göra för att försöka förhindra att ett  
 sådant fall som mascho inträffar?

de allra flesta adoptioner fungerar bra. men 
vad händer när det inte gör det? i den här 
dokumentären får vi fölJa både de hiv-smittade 
föräldrarna som adopterar bort sina barn och 
hur det går för den nybildade familJen i danmark. 

från okänd till rikskänd på bara några månader. danske rapparen kidd slog igenom över en natt 
och levde rockstJärneliv under 18 månader innan han avslöJade sig sJälv som feJk. 

adoptionsdramatik

Den fejkade kändisen

“mumbai’s king” har beskrivits som en  “slumdog millionaire” 
fast mindre bombastisk och med öga för detalJer.

unga pojkarna stryker omkring ensamma. Filmen 
har bland annat visats vid festivalen i Toronto och 
beskrivits som en mer lågmäld “Slumdog Millionaire”, 
där man än tydligare har lyckats fånga verklighetens 
Mumbai, och visa både komplexiteten och skönheten 
hos stadens slumområde. 
felix BeRgenhOlTZ

högstadium/gymnasium
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Flickan som kunde
tala med hästar

Den ungA miKA blir underkänd i skolan, och som straff 
skickas hon till sin strikta mormors gård på landet. 
Där är det tänkt att hon ska tillbringa sommaren, 
inomhus med sina skolböcker. Men på gården finns 
ett stall, i stallet finns hästar, och Mika glömmer 
snabbt bort sina studier igen för hästarnas skull. 
Hon smyger ned till stallet, och där, i den mörkaste 
spiltan, står den vilda och skygga hästen Ostwind. 
Varken stalldrängen Sam, Mikas stränga mormor 
eller mästerhopperskan Michelle har lyckats tämja 
denna mörka, vilda varelse. 
 Mika dras till den spännande Ostwind, och trots 
varningar från de andra går hon fram till den vilda 
och skräckinjagande hästen. Därmed får en speciell 
vänskap sin början. Mika upptäcker dels en passion 
för hästar hon inte visste om, och dels en mycket 
ovanlig förmåga hos henne själv: hon kan tala med 
hästar!
felix BeRgenhOlTZ

WinDSTORm

16/4 11:30 grand 1

17/4 13:30 grand 1

19/4 11:00 Zita

datum tid plats

DiSkuSSionSFråGor
» mika upptäcker att hon kan tala med hästar. finns det  
 någon sådan speciell egenskap du önskar att du hade? 

» hon upptäcker också en passion för hästar som hon inte  
 visste om. vad är din passion? och hur kan man göra för 
 att upptäcka nya saker som man tycker om att göra?

» går det att kommunicera med dJur, tror du? kanske inte  
 prata med ord, men kanske uppnå någon slags förståelse? 

som straff för att inte ha skött sig i skolan skickar mikas föräldrar ut henne 
på landet, till mormors hästgård. där inleds en märklig vänskap och mika 

upptäcker egenskaper hos sig sJälv som hon inte trodde existerade.
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lAuRA Och chRiSTine, båda sexton år, är bästa vänner och 
har alltid varit det. Men när de träffar den fasciner- 
ande och spännande tjejen Maria så förändras deras 
vänskap radikalt. Särskilt Lauras värld vänds upp 
och ner. Genom filmen tänjer de tre tjejerna på 
gränser. De undersöker skillnaden mellan vänskap 
och kärlek och experimenterar med erotik, sex och 
alkohol. Mitt i allt detta spelar de ut hela sina register 
av känslor, från extatisk livslycka till ensamhet. 
 Regissören Munk har experimenterat mycket 
under filminspelningen. Många av scenerna är impro- 
viserade av tonåringarna själva. Inga repliker var 
skrivna utan istället arbetades de fram av regissören 
tillsammans med skådespelarna strax innan varje 
scen. Resultatet är ett dramatiskt och konfliktfyllt 
skådespel som på många sätt känns väldigt äkta. 
En dansk coming of age som tar upp många av de 
konflikter det innebär att vara tonåring av idag.
Jenny TOlleT

nADeR äR i många avseenden en helt vanlig tonåring 
som bor i en italiensk förort med sina föräldrar, går 
i skolan och spenderar fritiden med sin flickvän 
Brigitte och bästa kompisen Stefano. Men de ara-
biska rötterna ställer till problem i relationen med 
Brigitte, och dessutom börjar han ta sig in på den 
kriminella banan. Nader står mitt emellan två världar 

yOu & me fOReveR

15/4 13:30 grand 1

17/4 11:30 grand 1

18/4 13:30 grand 1

datum tid plats

Ali hAS Blue eyeS

15/4 11:00 Zita

16/4 11:00 Zita

17/4 15:30 grand 1

datum tid plats

DiSkuSSionSFråGor
» i centrum av filmen står ett triangeldrama. har du upplevt  
 att någon har kommit emellan dig och en vän och i så fall,  
 hur handskades ni med situationen?  

» under inspelningen improviserades replikerna fram precis  
 innan inspelningen. tror du att filmen blev bättre eller  
 sämre genom det?

» i filmen finns många intima och avslöJande scener, skulle  
 du vilJa/våga vara med i en liknande film? 

DiSkuSSionSFråGor
» hur skulle du hantera situationen då din bästa vän vill  
 inleda en relation med något av dina syskon?  

» vilka olika anledningar kan ligga bakom att Just nader 
 blir kriminell?

» vad syftar filmens titel på?

när vi två blir tre
när maria tar sig in i laura och christines innersta krets förvandlas 
den taJta vänskapen till ett triangeldrama där alla tre utmanar
varandra att testa gränserna.

på många sätt, både den arabiska och den sydeuro- 
peiska samt den mellan barn och vuxenvärlden, 
vilket skapar en rebelliska attityd mot omvärlden 
hos honom. Filmen utspelar sig under en veckas tid 
där Naders problem hemma blir allt tydligare och 
han överväger att lämna hemmet, samtidigt som 
hans uteliv förvärras av ett bråk på en klubb. Både 
tro och vänskap sätts på prov då dessutom Stefano 
börjar fatta tycke för Naders syster Laura. 
 ”Ali has Blue Eyes” hade sin premiär på Roms 
filmfestival och tar upp ämnen som svårigheter att 
passa in i samhället, hur det känns att stå mitt emellan 
två kulturer och hur man skiljer rätt från fel.
OlA Alm

fyllda av konflikter mellan de olika 
kulturer nader rör sig i känns det
lätt att göra motstånd mot dem alla. 

Mellan olika världar



DRÖMDYKARNA
AV NYXXX

www.dramaten.se/dykarna

Med 
David Book 

Eva Melander
Eric Stern 

och publiken

Från 10 år

URPREMIÄR 15 MARS 
UNGA DRAMATEN / ELVERKET

Vill du följa med på en resa in i 
drömmens värld? Kom till Unga 
Dramatens Drömdykarna! 
Du bjuds in att delta i spelet och 
får individuella instruktioner via
hörlurar under stora delar av 
föreställningen.

KPMG • Nordea

Vårens stora ungdomssatsning!
Ges på Operans scen Gäddviken
Framförs av Adolf Fredriks Gosskör och 
flickor ur Adolf Fredriks Musikklasser
För barn 10-13 år och vuxna

Unga på Operan

DET GYLLENE 
SKEPPET
Att få vara med eller inte,  
det är frågan
Musik Benjamin Britten
Regi Caroline Petrick

PREMIÄR 18 MAJ
Produktionen skapades  
ursprungligen på Theatre Royal 
la Monnaie i Bryssel.

www.operan.se

Film Stockholm och FilmCentrum har 
tagit fram en katalog med ett antal Bas-
paket för dig som vill arbeta med film 
i skolan:

Vi har samordnat ett antal professionella filmare och 
filmpedagoger som kan anlitas för att arbeta med bas-
paketen eller i andra skräddarsydda filmarbeten. 

Vill du veta mer eller beställa katalogen till din skola, kontakta:  
charlotte.carlsson@filmstockholm.sll.se
Tel: 070-484 22 09  www.filmstockholm.se

• Film och Analys
• Möt en filmare
• Animation  
• Gör din egen kortfilm
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underbart är kort
vi hAR SATT ihOP fyRA finA KORTfilmSPAKeT som visar att det går att få in väldigt mycket 
story för minuterna. perfekta filmer att använda för att samtala kring, Jämföra teman 
och diskutera kopplingar både tillvarandra och vår samtid.

svenska kortfilmer 1:
   mån 09:00  svenska kortfilmer 1 Zita 2

fÖRSTA gången av anders haZelius
Therese och Johan är på fest. De går ut i skogen för att ha sex. Det är första 
gången för båda. Men Johan får inte upp den. Så jävla pinsamt. Johan tror att 
det är hans fel och Therese tror att det är hennes. Vad gör man, det skulle ju bli 
av? Vad ska de säga till sina polare? Det gemensamma beslutet fattas, de måste 
fabricera sin sexdebut.

äTA lunch av sanna lenken
15-åriga Klara ska tillsammans med fyra jämnåriga tjejer och killar äta lunch 
på ätstörningsenheten under överinseende av sköterskor. De har 30 minuter 
på sig att äta upp.

KK av Wiktor ericsson
KK följer 14-åriga Lillan och är en berättelse om ung kärlek och de första  
förvirrade stegen mot en sexuell identitet.

1

3

2

4

tyska kortfilmer 
för mellanstadiet
  mån 11:00  tyska kortfilmer för mellanstadiet  Zita 2

Några av de bästa tyska kortfilmerna för de klasser som vill se  film på original-
språket tyska och samtidigt upptäcka hur det faktiskt inte är så annorlunda att 
vara ung i Tyskland, man får precis lika många utbrott, obesvarade förälskelser 
och jobbiga syskon där!

RiveR av michael venus
BAlleT STORy av daria belova
miA unD DeR minOTAuRuS av florian schnell

tyska kortfilmer 
för lågstadiet 
   tis 09:00  tyska kortfilmer för lågstadiet  Zita 2

Ett kortfilmspaket med främst animerade filmer utan dialog, roliga och korta 
historier som passar för lågstadieklasser! Pirater, änglar och underliga monster 
träffas i en härlig blandning!

AngelinhO av martin backhaus & maryna schipak
BOmBuS cOnfuSuS av ännie habermehl
huRDy guRDy av daniel seideneder & daniel pfeffer

svenska kortfilmer 2:
   tis 11:00  svenska kortfilmer 2 Zita 2

10 guDS SiffROR av ivica Zubak
Filmen handlar om två artonåriga systrar från Kongo som bor illegalt i Sverige. 
Bägge försöker skapa sig en tillvaro, fast på sina egna villkor. Men kan man leva 
ett värdigt liv i ett samhälle när man inte ens kan få ett personnummer – de 10 
Guds siffror?

ice ice BABy av charlotta miller
Ice Ice Baby är en historia om Gillis, en fjortonåring i färd med att närma sig  
vuxenlivet, och om hans familjs sönderfall till följd av en mamma som flytt  
fältet och lämnat honom och pappan åt sitt öde. Filmens tema är kärleken  
mellan far och son och utspelar sig i ett nutida Sverige med konståkning  
som fond.

DReSS TO imPReSS av falk schuster
mOnSTeRSinfOnie av kiana nagshshineh
PiRATe PAlS av marius fietZek

BAlleT STORy av daria belova

fÖRSTA gången av anders haZelius 10 guDS SiffROR av ivica Zubak

DReSS TO imPReSS av falk schuster
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En snabbguide 
till Stockholms 
internationella 
filmfestival

i ÖveR 20 åR har vi lyst upp höst- och vintermörkret i  
november med de bästa filmerna, starkast lysande 
talangerna och de mest magiska filmskaparna. För  
att du inte helt ska tappa hoppet resten av året ger  
vi dig medlemsvisningar, Sommarbio och såklart,  
Junior. Festival året om helt enkelt.

Vad händer:

STOcKhOlmS filmfeSTivAl ARBeTAR för att lyfta fram kvalitets-
film från hela världen som annars aldrig skulle visas på 
svenska biografer. vi vill hitta nya talanger och uppmuntra 
till nya sätt att både skapa och se på film. låt stockholm vara 
en spännande filmstad året om!

månADSviSning: 
KvARTeTTen

filmverkstäder
på sportlovet  

+ månADSviSning
clOuD ATlAS

+ månADSviSning + månADSviSningmobila film- 
verkstaden 

+ månADSviSning

Januari                   februari                  mars                  april                  maJ                  Juni

stockholms 
filmfestival 
Junior 
15-20 april 

+ månADSviSning

foto: carla orrego veliZ
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Är du
högstadie- eller 
gymnasielärare?
Du veT väl ATT Du Och Din KlASS KAn gå På SKOlBiO unDeR STOcKhOlmS 

filmfeSTivAl i nOvemBeR?

Vi erbjuder alla skolelever från 15 år och uppåt att gå 
på festivalens visningar fram till kl. 17.00 för endast 
30 kr per elev och film (ordinarie pris är 50 kr). 
 Ni behöver vara minst 10 elever som deltar och 
boka biljetterna genom skolan. Läraren som följer 
med har fritt inträde!
 För varje bokad biljett medföljer också utan extra 
kostnad ett årskort som fås i samband med visningen. 
Årskortet ger eleven möjlighet att besöka festivalen 
på egen hand, och gäller fram till augusti 2014.

Maila SKOlBiO@STOcKhOlmfilmfeSTivAl.Se för mer information!

Stockholms
internationella 
filmfestival
näR: 6- 17 november 2013

vAR: Några av Stockholms vackraste biografer som 
Skandia, Grand och Victoria.

huR: För att besöka festivalen behöver du vara medlem, 
det blir du genom att köpa ett årskort. Årskortet 
kostar 220 kr och gäller augusti-augusti, men är 
helt gratis för alla som är 15 år. För studenter mellan 
16-21 år kostar kortet 160 kr. I oktober släpper vi 
filmprogrammet till årets festival och då kan du 
också köpa biljetter till filmerna på vår hemsida  
eller i Kulturhuset. En biljett kostar 50-75 kr.

Dessutom arrangerar vi minst 12 gratis månads- 
visningar om året av nya filmer och Sommarbio  
under augusti i Rålambshovsparken. Samt Junior 
som börjar med filmverkstäderna i februari,  
fortsätter med mobila filmverkstaden i mars och 
avslutas med filmfest under sex härliga dagar i april.

SOmmARlOv! månADSviSning månADSviSning

Juli              augusti              september              oktober              november              december

stockholms 
filmfestival 
sommarbio
14-18 augusti 

+ månADSviSning

programsläpp: 
stockholms 
filmfestivals  
filmer avslöJas 

+ månADSviSning

stockholms  
internationella 
filmfestival 
6-17 november

Willem DAfOelucy mullOy
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foto: elisabeth moore foto: carla orrego veliZ

foto: carla orrego veliZ
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1 minut film
i 1 minuT film tävlar alla mellan 6-16 år med sina egna 
filmer. Allt du behöver är en idé och en kamera- 
och att du skickar in filmen till oss senast 24 mars. 
Filmen ska vara 1-3 minuter lång- allt annat får du 
bestämma själv!

1 minuT film
Spela in en film, eller skicka in filmer du redan 
gjort. De ska vara minst 1 minut och max 3 minuter 
långa. Du kan skicka in hur många bidrag du vill! 
Filmerna du tävlar med kan handla om vad som 
helst, men inspireras gärna av vårt tema ”makt”. 
Animation, spelfilm, musikvideo eller dokumentär, 
alla sätt är rätt. Ni kan också välja att tävla en hel 
grupp, eller varför inte hela klassen! För att alla ska 
tävla på lika villkor delas bidragen in i två ålders- 
kategorier, 6-11 år tävlar i en kategori och 12-16 år 
i en annan. Tre finalister väljs ut i varje kategori 
och sedan är det upp till 1 minut film-juryn att kora 
vinnarna!

nu äR DeT Din TuR att plocka fram 
filmkameran och inta regissörs- 
rollen! gör din egen film och skicka 
in till 1 minut film, vår nationella 
kortfilmstävling för barn och unga. 
vinnarna får sina filmer visade på 
biograf, en splitterny filmkamera 
från Jvc och chansen att göra film 
med riktiga proffs från abf stockholm. 

sponsorer

åReTS TemA äR mAKT. 
Vad betyder makt för dig? Vem har makten över ditt 
liv? Vad är egentligen makt? Vi vill veta vad just du 
tycker och tänker om makt! 

SKicKA Din film På DvD elleR uSB-minne Till: 
1 minut film 
Stockholms filmfestival Junior 
Box 3136 
103 62 Stockholm
Eller genom en webblänk, till exempel YouTube till 
1minutfilm@stockholmfilmfestival.se.

Skicka in din film till oss senast 24 mARS 2013.

vem vinneR? 
1 minut film är uppdelad i två ålderskategorier, 
6-11 år och 12-16 år. I varje kategori nomineras tre 
bidrag. Vinnarna presenteras på prisutdelningen i 
Stockholm den 20 april.

SKicKA in Din
film Till OSS SenAST

24 mARS 2013.

foto: Jasmina aleksic
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AnnA neDelJKOvic från uddevalla 
vann 1 minut film förra året i klassen 
6-11 år, med filmen ”vad kommer att 
hända?” den 7:e september 2012 spelade 
hon in sin nya film i stockholm till-
sammans med regissören shahriyar 
latifZadeh.

Vi är 1 minut film-juryn!
karZan kader...

fo
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nn
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m

Joel spira…nina ulmaJa…

…är manusförfattare och regissör som har skapat filmen 
”bekas” som hade biopremiär i höstas.
vAD SeR Du meST fRAm emOT meD ATT SiTTA i JuRyn?
 - Jag ser fram emot att få se nya idéer och coola lösningar. 
när man är begränsad till en minut film så lockar man fram 
det lilla extra i sin fantasi och vision. 
STARKASTe filmminne?
- rambo är mitt starkaste film-minne som barn. Jag trodde att 
han fanns på riktigt och gjorde upp en plan på att träffa honom 
och be honom döda saddam hussein och få bort hans arme 
från mitt land, kurdistan. 

…är skådespelare och har bland annat synts i tv-serien 
”solsidan” och filmen ”snabba cash”.
vAD SeR Du meST fRAm emOT meD ATT SiTTA i JuRyn?
- att få se mycket och inspirerande film.
vARfÖR Så ROligT meD film?
- att man med enkla medel kan skapa något som får män-
niskor att tänka, känna och se saker från nya perspektiv.
STARKASTe filmminne fRån BARnDOmen?
- när jag var 6 år såg jag ”ghostbusters.” Jag älskade den men 
kunde inte sova ordentligt på ett år!

…är formgivare och har bland annat gjort omslaget till boken 
”Jag är Zlatan ibrahimovic”. hon har också skrivit, illustrerat och 
formgivit barnboken ”abc å allt om d” som vann augustpriset 2012.
vAD SeR Du meST fRAm emOT meD ATT SiTTA i JuRyn?
- det ska bli så roligt att se alla bidrag och diskutera dem i 
juryn. många gånger är vi vuxna långsammare än barn när vi 
tittar på och tolkar bilder.
vARfÖR Så ROligT meD film?
- film är precis som riktigt bra böcker, berättelserna är dröm-
bubblor som man kan rymma in i i vaket tillstånd. ibland tittar 
jag på människor som sitter på tunnelbanan och läser. de ler, 
ser förskräckta ut, ledsna, lyckliga. små känslor sipprar ut ur be-
rättelsen genom läsarens omedvetna minspel. på samma sätt 
rycker en bra film iväg tittaren från den vanliga världen.

vAD hAnDlAR Den nyA filmen Om?

- Om min hund som kliver av ett tåg i Stockholm 
och går igenom staden. Den är mest om Stockholm 
och hur staden ser ut, och människorna. Men man 
ser inte så många ansikten då den är filmad ur en 
hunds perspektiv. Den är lite rolig, man hör till 
exempel hur hunden kommenterar- det var jag som 
gjorde rösten.

vAD äR ROligAST meD ATT SKAPA film?

- Det är egentligen allt, men om jag ska välja en 
grej så… När man är färdig med filmen och tänker 
tillbaka på hela processen och minns idén man hade 
från början. Då ser man hur den har växt och allt 
man har gjort. Hur den där lilla idén som var så 
liten har kommit till liv och blivit sann, figurerna 
man ritade på ett papper ser man nu på skärmen. 
Det är coolt. 

äR film någOT Du SKulle vilJA JOBBA meD i fRAmTiDen?

- Det finns så mycket jag vill göra, men skapa film 
kommer nog bli en hobby som jag gör för att det är 
roligt- men att jag jobbar med någonting annat. Som 
design, eller hästar.

annas hund 
upptäcker  
Stockholm på film

hAR Du någRA TiPS Till AnDRA BARn Och ungA SOm vill gÖRA film?

- Tro på dig själv. Vinner man så vinner man, förlo-
rar man är det bara att försöka igen. Och att själva 
filmidén kommer alltid att vara bra. Alla som gör 
film har olika intressen och idéer, det är det som är 
så spännande. Men man vet aldrig vad juryn tycker 
om, så det är ingenting att försöka lista ut. Oavsett 
vad just de tycker så kommer själva filmidén alltid 
vara bra.

sista anmälningsdag är 24 mARS. skicka ditt bidrag nu!

foto:Jasm
ina aleksic
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Tack till:

Sveriges första 3d-film 
i produktion

Den SvenSKA STuDiOn cB SveRige AB är i full produktion på den 
animerade filmen med arbetsnamnet BEYOND 
BEYOND i samproduktion med Copenhagen 
Bombay Rights 1 ApS i Danmark, samt Film i Väst 
och Noble Entertainment i Sverige. Regissören är 

danske Esben Toft Jacobsen vars debutfilm DEN 
STORA BJÖRNEN visades här på festivalen 2011, 
direkt efter sin tävlan i den tyska filmfestivalen 
Berlinale.

Beyond Beyond är en äventyrsfilm för barn – en 
historia om att vilja det omöjliga. Det är en historia 
om en liten kaninpojke, inte gammal nog för att 
förstå livets regler, som tar upp kampen med den 
mäktigaste kraften. Samtidigt som han lär sig mer 
och mer om livet.

Under festivalen kommer det att arrangeras en 
work in progress, där vi bjuder in branschen till 
att komma att höra om kommande svenska filmer, 
däribland Sveriges första 3D-film. Tid och plats 
kommer att meddelas på www.stockholm- 
filmfestival.se

Följ produktionen av filmen på produktionsbloggen 
beyondbeyond.copenhagenbombay.com

huvudbidragsgivare

samarbetspartners

stöds av officiell 
hotell

officiell 
designbyrå

officiell 
transportfirma

 

officiell 
Webbyrå

sponsorer

elsa larsson, leo tappert lilja, lucy ekman, li brun, fabian starck, erik larsson, elin barkström karumo, kevin söderlund, 
andrea Wennerström, karzan kader, Joel spira, nina ulmaja,  hanna Jennblad, paulo saka, pierre labbe, reine linde
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Visningsschema

måndag 15 april       

färgmarkeringar

biografer

torsdag 18 april       fredag 19 april       lördag 20 april       

onsdag 17 april          tisdag 16 april       

TiD film PlATS

09:00 cause i have the looks skandia

09:00  i am eleven grand 2

09:00  the life of gusko budori Zita

09:00  svenska kortfilmer 1 Zita 2

09:30  the great bird race grand 1

11:00  mumbai’s king grand 2

11:00  ali has blue eyes Zita

11:00  tyska kortfilmer för mellanstadiet  Zita 2

11:30  vargbarnen skandia

11:30  turkiska för nybörjare grand 1

13:00  brooklyn castle grand 2

13:30  you & me forever grand 1

14:00 Zambezia skandia

15:00  1 minut film grand 2

15:30  approved for adoption grand 1

TiD film PlATS

09:00  Zambezia skandia

09:00  approved for adoption grand 2

09:30  vicke viking (t) grand 1

11:00  kråkornas dag (t) grand 2

11:00  fjärilarnas resa cosmonova

11:30  vi fem skandia

11:30  satellite boy grand 1

13:00  in the name of sherlock holmes grand 2

13:30  you & me forever grand 1

14:00  turkish for beginners skandia

15:00  kidd life grand 2

15:30  mumbai’s king grand 1

TiD film PlATS

09:00  vampyrsystrar skandia

09:00  the great bird race grand 2

09:00  satellite boy Zita

09:00  in the name of sherlock holmes Zita 2

09:30  schimpansen grand 1

11:00  vargbarnen (t) grand 2

11:00  Windstorm Zita

11:00  mercy mercy Zita 2

11:30  vicke viking skandia

11:30  turkish for beginners grand 1

13:00  brooklyn castle grand 2

13:30  vi fem (t) grand 1

14:00  skvis skandia

15:00  kidd life grand 2

15:30  i am eleven grand 1

TiD film PlATS

09:00  vargbarnen skandia

09:00  i am eleven grand 2

09:00 the great bird race Zita

09:00  tyska kortfilmer för lågstadiet Zita 2

09:30 satellite boy grand 1

10:00  fjärilarnas resa  cosmonova

11:00  brooklyn castle grand 2

11:00  ali has blue eyes Zita

11:00  svenska kortfilmer 2 Zita 2

11:30  vampyrsystrar skandia

11:30  Windstorm grand 1

13:00  in the name of sherlock holmes grand 2

13:30  skvis grand 1

14:00  the life of gusko budori skandia

15:00  mobila filmverkstaden grand 2

15:30  cause i have the looks grand 1

TiD film PlATS

09:00  vi fem skandia

09:00  satellite boy grand 2

09:00  the life of gusko budori Zita

09:30  the great bird race grand 1

10:00  fjärilarnas resa cosmonova

11:00  mumbai’s king grand 2

11:00  vampyrsystrar (t) Zita

11:30  kråkornas dag skandia

11:30  you & me forever grand 1

13:00  approved for adoption grand 2

13:30  Windstorm grand 1

14:00  schimpansen skandia

15:00  mercy mercy grand 2

15:30  ali has blue eyes grand 1

lågstadium
(dubbad visning  om ej annat anges)

SKAnDiA drottninggatan 82

gRAnD sveavägen 45

ZiTA birger Jarlsgatan 37

cOSmOnOvA frescativägen 40

mellanstadium
(samtliga visningar engelsktextade)

högstadium/gymnasium
(samtliga visningar engelsktextade)

TiD film PlATS

13:30  prisutdelning+Zambezia skandia

(t) = engelsktextad visning



annons


