
 
 
Originaltitel:  En gång om året 
Engelsk titel:  Once a Year 
 
Kort synopsis:  Maria och Mikael är båda gifta på varsitt håll men träffas en gång 

om året på olika hotellrum, något de gjort i 30 år. Innanför hotellens 
skyddande väggar lever de som i ett eget miniuniversum där 
verkligheten hålls utanför och premissen alltid varit enkel – passion 
utan krav. Men i år har något förändrats, den vanliga vardagen 
sipprar in och relationen sätts plötsligt på prov. När de tillåter sig att 
känna är steget inte långt till att såra och svika. 
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I över trettio år har Maria och Mikael varit älskare men bara träffats en gång om året. De 
möttes första gången när hon var 21 år och han 23. Det var sommaren 1978. Båda var då i sina 
respektive relationer men föll ändå handlöst för varandra. Sedan dess har de valt att träffas en 
gång om året för att passionerat älska och prata med varandra på ett hotellrum. De har funnit 
en lösning i att träffas kort och intensivt. Med tiden har Maria och Mikael blivit vuxna och bildat 
familj på olika håll i landet. Mellan gångerna kommunicerar de knappt men ibland är det 
nästan som om ödet griper in och gör att de ändå ses år efter år.  
 
Nu är de väg åt olika håll i livet. Maria har träffat en man som hon tror att det kan bli något 
långvarigt med, och är därför på väg att lämna sitt äktenskap. Hon funderar på att kanske 
avsluta relationen med Mikael och vill träffa honom en sista gång för att prata med honom om 
det. Maria känner sig bunden och vill ha en förändring i sitt liv. Mikael å sin sida har blivit 
lämnad av sin fru och är i konflikt med sina barn. Han har köpt sig ett litet hus i Frankrike och 
funderar på att förtidspensionera sig. Han vill trappa ner och kanske skapa ett liv med Maria 
på riktigt. 
 
Återigen möts de på ett hotellrum, avskilda från allt och alla, där de ska prata och leva ut sin 
lust. Men det blir inte riktigt som de har tänkt sig. Efter ett misslyckat samlag börjar de reda ut sin 
relation och sin egen framtid. De påbörjar, utan att ana det, en uppgörelse som tar hela 
natten. Vackra minnen blandas med nuet, gamla hotellrum med nya och allt flyter ihop. När 
morgonen kommer har det hänt mer i deras relation än under de föregående trettio åren. 
 
En gång om året är ett intimt och drabbande kärleksdrama med Gunilla Röör och Michalis 
Koutsogiannakis i huvudrollerna. Filmen är skriven och regisserad av Gorki Glaser-Müller.  

“Jag ser filmen som ganska osvensk, nästan fransk. Den handlar om ett 50-årigt par som flyr in i 
en hemlig passion. De kan inte sluta träffas men gör det bara en gång om året. När ens livs 
kärlek står på spel tar man till en livslögn? Det är för lite kärlek och sensualism för 50-plussare, 
den kärleken och erotiken skildras inte seriöst inom film. En gång om året gör det.” 

- Gorki Glaser-Müller, regissör 



 
 
 

 
 

 
MARIA – Gunilla Röör 
Gunilla Röör är född 1959 i Stockholm, Sverige. Hon är en av landets mest rosade film- och 
teaterskådespelare med två guldbaggar för Bästa kvinnliga huvudroll (Susanne Biers Freud 
Flyttar Hemifrån och Kristian Petris Sommaren). Gunilla har även medverkat i flera 
internationella framgångar som Oscarsnominerade Under solen. Just nu arbetar hon på 
Stockholm Stadsteater där hon senast spelade för utsålda hus i monologen Gertrude Stein. 
Gunilla är också regissör och professor i skådespeleri vid Teaterhögskolan i Göteborg.  

Filmer (i urval):                                                                                                                                       
En gång om året (2012) – Långfilm                                                                                                             
Engelen (2009) – Långfilm 
Under solen (1998) – Långfilm 
Sommaren (1995) – Långfilm 
Min store tjocke far (1992) – Långfilm 
Freud flyttar hemifrån (1991) – Långfilm 
 
 
MIKAEL – Michalis Koutsogiannakis 
Michalis Koutsogiannakis är född 1959 i Chania, Grekland. Han har spelat på de största svenska 
scenerna, bl.a Dramaten, ofta i Lars Noréns uppsättningar. Michalis var nominerad till 
Guldbagge för Bästa manliga huvudroll för långfilmen och den internationellt prisade 
långfilmen/TV-serien Det nya landet. Michalis har även en av de bärande birollerna i Stieg 
Larssons Millenniumtriologi. Michalis tillhör för närvarande Helsingborg Stadsteaters fasta 
ensemble. 

Filmer (i urval): 
En gång om året (2012) – Långfilm 
Kronjuvelerna (2011) - Långfilm 
Män som hatar kvinnor (2009) – Långfilm 
Tusenbröder (2003) – TV-Serie 
Detaljer (2003) - Långfilm 
Det Nya Landet (2000) – Långfilm/TV-Serie 



 
 
 
MANUS/REGI – Gorki Glaser-Müller 
Född 1973. Svensk/chilensk regissör, författare, skådespelare, videokonstnär och fotograf. 
Utbildad vid Filmhögskolan i Göteborg och Teaterhögskolan i Malmö. Gorki har vunnit flera 
internationella priser för sina kortfilmer och radioteatrar. Han har också medverkat på flera 
muséer med sin videokonst. En gång om året är Gorkis långfilmsdebut. 
 
Filmer (i urval): 
En gång om året (One Night Picture/GGM Film, 2012) – Långfilm 
Kurt och Oves Bilservice (One Night Picture/GGM Film, 2008) – Dokumentär 
Vattenmelonen (One Night Picture/GGM Film, 2006) – Kortfilm 
Tjejen med videokameran (One Night Picture/GGM Film/Illusion Film, 2005) – Novellfilm 
Viva Mama! (GGM Film/Filmhögskolan, 2004) – Dokumentär 
Ägget (Filmhögskolan/Högskolan Väst, 2003) – Kortfilm 
 
 
PRODUCENTER – Kristofer Henell och Erika Malmgren 
Det är Kristofer Henell och Erika Malmgren på produktionsbolaget One Night Picture som har 
producerat En gång om året. Kristofer och Erika har samarbetat med Gorki sedan 2005 och 
under åren gjort ett flertal filmer tillsammans med honom. En gång om året är deras 
debutlångfilm som producenter. 
 
 
KLIPPNING – Andreas Nilsson 
En gång om året har klippts av Andreas Nilsson. Andreas är utbildad filmklippare vid 
Dramatiska Institutet och har tidigare klippt Sebbe (Bästa debutlångfilm på Berlin International 
Film Festival och Bästa svenska långfilm vid Gudlbaggegalen 2010). Andreas har även jobbat 
på Lukas Moodysons Lilja 4-ever, Container och Ett hål i mitt hjärta. 
 
 
LJUDDESIGN – Henric Andersson och Eddie Simonsen 
Ljuddesignen är skapad av Henric Andersson och Eddie Simonsen från Zentropa Filmek Teknik. 
Eddie har tidigare skapat ljudbilden till Hämnden (Oscarvinnare för Bästa utländska film 2010), 
Efter bröllopet, Metropia och Bröder och är ansedd vara en av de främsta inom 
ljuddesign/mixning i Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
KOMPOSITÖRER – Kristian Hollingby Matsson och Amanda Hollingby Matsson 
Musiken är skriven exklusivt för filmen av Kristian Hollingby Matsson och Amanda Hollingby 
Matsson. Kristian är mer känd under artistnamnet The Tallest Man on Earth och fick sitt stora 
internationella genombrott 2008 med albumet Shallow Grave. 2012 släpptes albumet There’s 
no leaving now på amerikanskt skivbolag. Under 2011 blev han i Sverige nominerad för en 
grammis i kategorin Årets manliga artist, som Årets Pop på P3-guld galan och som Årets 
singer/songwriter på Manifestgalan, ett pris han också tog hem. Amanda uppträder och skriver 
musik under artistnamnet Idiot Wind och har hyllats i indiekretsar för sin fantastiska sångröst och 
känslosamma låtar. Med En gång om året gör Kristian och Amanda för första gången musik till 
film och samarbetar offentligt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SAGT/SKRIVET OM FILMEN 
 

 
Så här skrev Jan-Olov Andersson i sin krönika i Aftonbladet efter visningen av En gång om året 
på Göteborg Filmfestival: ”Hoppas att distributionen av En gång om året lyckas. Gunilla Röör 
och Michalis Koutsogiannakis berör verkligen som paret som har kravlöst sex på hotellrum en 
gång om året.”  Vidare så listade han Kristian Hollingby Matsson och Amanda Hollingby 
Matsson som en av sina topp-tre favorithändelser på festivalen för filmmusiken till En gång om 
året. 

Göteborgsposten hade filmen på sin förstasida på kultur – och nöjesdelen under Göteborg 
Filmfestival. I Ulf Johanssons helsidesartikel inne i tidningen slogs det fast att filmen innehåller 
”Kärlek med mer lekfullhet och omsorg än Bergmans och Noréns uppgörelser.” 

Gunnar Bergdahl i Helsingborgs Dagblad skrev så här om filmen i sin krönika om Göteborg 
Filmfestival. ”Då rekommenderar jag hellre "En gång om året", Gorki Glaser-Müllers förstlingsverk 
där han låter Gunilla Röör och vår egen Michalis Koutsogiannakis röra vid varandra och vid 
kärlekens tanke i ett strikt kammarspel. En vacker, originell och fysisk film.” 

Expressen gav filmen två helsidor under Göteborgs Filmfestival med intervjuer och porträtt av 
skådespelare och regissör av journalist Lasse Råde. 

Sveriges Radios program Kino och Nina Asornoj gjorde en intervju med Gorki Glaser-Müller och 
beskrev filmen i följande ordalag: ”...den påminner om Hiroshima, mon amour, ett existensiellt 
drama om uteblivna val, svek och vilken verklighet som är den mest sanna. Han [Gorki] 
undersöker den parallella kärlekens väsen.” 

Göteborg Filmfestivals krönikör skrev så här på festivalens blogg: ”Nu har fantastiska Gorki 
Glaser-Müller debuterat som långfilmsregissör officiellt också. Resultatet, En gång om året, är 
en modern kammarfilm som för tankarna till Scener ur ett äktenskap men tar med sitt unika 
filmgrepp in i en alldeles egen värld, på en resa genom tvåsamhetens dilemman, där 
nyanserna av historien är minst lika många och detaljerade som kärleksparets sätt att 
omfamna varandra. Skådespelarna Michalis Koutsogiannakis och Gunilla Röör gör båda 
fantastiska rollprestationer och serverar oss filmkonst av hög rang. Missa inte!” 

I magasinet Amelia debatterades filmen i ett av de huvudforum vi vill söka oss mot, nämligen 
äldre kvinnor där en åskådare skrev så här: ”En underbar film! Varm, generös, klok, humoristisk 
och ändå djupt allvarlig för att den gör viktiga livsfrågor synliga. Jag satt med ett leende hela 
första halvan av filmen och bara njöt. Och sedan, i mitten, öppnade sig långsamt en slags 
avgrund, där tematiken bråddjupnar någonstans och kulminerar i kvinnans insikt att de redan 
har valt, och valt bort. Regissören har verkligen använt det som är skådespelarnas styrka, 
nämligen den berättelse deras kroppar är, bär och ger uttryck för. Det är så jäkla bra så jag får 
gåshud! Annars i bästa bemärkelse varmt och lätt och kärleksfullt och snällt i ett ändå 
komplicerat och högst relevant ämne. Bara att rekommendera å det varmaste.”  

Roger Wilson, Sveriges Radios recensent, sa så här i Lotta Bromés program efter pressträffen på 
Filmhuset om vårens biopremiärer 2013: ”Det finns två filmer jag är nyfiken på och tycker sticker 
ut. En är En gång om året. Den kändes så otroligt bra, så otroligt bra skådespeleri. Det kändes 
så skönt att se ett kärlekspar som är 50+.” 


