
Se det bäSta av ny SvenSk kortfilm – på bio! 6 premiärer – Start 30 auguSti. 
Här viSaS SvenSk kortfilm HÖSten 2013: angeredS bio angered,  JÖnkÖping, elektra väSteråS, Cnema norrkÖping, roxy viSby, roxy Örebro, Zita folketS bio, StoCkHolm. 
fler biografer annonSeraS inom kort! fÖr datum oCH Speltider på din bio, beSÖk biografenS WebbplatS. Se folketSbio.Se/SvenSk-kortfilm/kortfilmSbiograf

folketSbio.Se

krigSduvor det Hände i SkÖndal
av Zanyar adami
22 november

av JoHan tappert
30 auguSti

av Jenifer malmQviSt
25 oktober

on SuffoCation
morfar & Jag oCH
Helikoptern till Himlen
av åSa blanCk oCH JoHan palmgren
6 deCember

pleaSure
av ninJa tHyberg
20 September 

av malin erixon
11 oktober

benJamin floWerS



premiär 

30 aug
det Hände i SkÖndal 
av JoHan tappert
Med samma humoristiska och stilistiska vemod som återfinns i Jan 
Stenmarks populära bilder följer vi i Det händer i Sköndal några män-
niskors liv i Stockholms förorten Sköndal. Deras mest innersta och ta-
bubelagda tankar blottas och känslor kring åskådarnas egna liv och 
situationer väcks. Oundvikliga tillkortakommanden, misslyckanden, 
sorg och saknad fyller denna träffsäkra film. 

längd 12 min

premiär 

25 okt
on SuffoCation
av Jenifer malmQviSt
En dialoglös berättelse om de system människan underordnar sig och 
som skapar hierarkier på liv och död. I Un Suffocation berättas med 
små medel en historia om gränslös kärlek med ödestigna konsekven-
ser, En skrämmande fiktiv berättelse som ligger allt för nära sanningen 
i många länder runt om i världen.

längd 7 min

premiär 

 20 Sep 
pleaSure
av ninJa tHyberg
Bakom kulisserna på en porrfilmsinspelning övar man ställningar innan 
tagning. Det ryktas om att en av tjejerna ska göra en double-anal och 
Marie vill inte vara sämre. En uppseendeväckande film om intrigerna 
på en minst sagt annorlunda arbetsplats. Pleasure tävlade och vann 
Canal+ Award vid filmfestivalen i Cannes 2013. 

längd 15 min 

premiär 

22 nov
krigSduvor
av Zanyar adami
Shadi, 11år, tittar ut ur flygplansfönstret. Hon har precis slitits i från 
sin mamma på flygplatsen och är ensam på väg mot en okänd 
värld. När hon tillslut hamnar i ett hem för ensamkommande flyk-
tingbarn utanför Stockholm har hon svårt att skilja på verklighet 
och fantasi. Det enda hon vill är att få vara med sin mamma igen 
och på nätterna hör hon hennes röst i sina drömmar. Krigsduvor är 
en film om separation, längtan och mod.

längd 14 min

premiär 

11 okt
benJaminS floWerS
av malin erixon
Benjamins brist på kärlek och sällskap har placerat honom i det luddiga 
gränslandet mellan fantasi och verklighet, där det kan vara svårt att förstå 
vad som är vad. Vi får möta Benjamin i det rum han lever sitt liv – se hans 
förvirring, tvångstankar och färgglada fantasier. En finurlig och stillsam 
film om hur svårt livet kan te sig för den som inte riktigt passar in. 

längd 12 min 

premiär 

6 deC
morfar & Jag 
oCH Helikoptern 
till Himlen
av åSa blanCk oCH JoHan palmgren
Mellan en pojke, David, och hans sängliggande morfar, Bosse, finns 
en djup vänskap. I deras alldeles egna värld av humor, värme och 
kärlek spelar Bosses sjukdom ingen roll och de kan tillsammans dröm-
ma sig bort.  Den gamle har nämligen en hemlighet han vill dela med 
sig av och tillsammans ger de sig ut på ett sista äventyr. Åsa Blanck och 
Johan Palmgren gör en närgången och gripande film om livet, döden 
och allt där i mellan.

längd 14 min

Här viSaS SvenSk kortfilm HÖSten 2012:angeredS bio ange-
red, JÖnkÖping, elektra väSteråS, Cnema norrkÖping, 
roxy viSby, roxy Örebro, Zita folketS bio StoCkHolm. 

fÖr datum oCH Speltider på din bio, beSÖk biografenS Webb-
platS. Se folketSbio.Se/SvenSk-kortfilm/kortfilmSbiograffolketSbio.Se

SvenSk kortfilm C/o folketS bio ger dig det 
bäSta av SvenSk kortfilm på bio – 

gratiS!
Sugen på ännu mer kortfilm? 
kÖp SvenSk kortfilm C/o folketS bio vol. 1-4 
på WWW.folketSdvd.Se.


