
Se det bäSta av ny SvenSk kortfilm – på bio! 10 premiärer – 10 veckor – Start 28 September. 
Här viSaS SvenSk kortfilm HÖSten 2012: anGeredS bio anGered, arenan karlStad, bio roy GÖteborG, bio våGen nynäSHamn, cnema norrkÖpinG, elektra väSteråS,  
folketS bio malmÖ, folketS bio JÖnkÖpinG, folketS bio Umeå, folketS HUS SÖråker, fyriSbioGrafen UppSala, HaGabion GÖteborG, kino lUnd, palladiUm växJÖ, reGina 
ÖSterSUnd, riobioGrafen tomelilla, roxy viSby, roxy Örebro, rÖda kvarn HelSinGborG, tolleredS bioGraf tollered, Zita folketS bio, StockHolm. fÖr datUm ocH 
Speltider på din bio, beSÖk bioGrafenS WebbplatS. Se folketSbio.Se/SvenSk-kortfilm/kortfilmSbioGraf folketSbio.Se
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premiär 

28 Sept
beyond tHat
WaSteland 
av daniel WirtberG ocH Jenny WilSon

Beyond That Wasteland är en poetisk skildring av att befinna sig i ett 
gränsland, efter katastrofen. En plats där man är tvungen att hålla sig 
vaken för att inte förgås. Det är ett tidlöst ninja-epos om att ställas inför 
ett slutligt livsavgörande val – att göra motstånd eller ge upp.

länGd 11:40 min

premiär 

5 okt
aStrid
av fiJona JonUZi

Astrid, 11 år, vill bestämma själv. Hennes mamma tycker hon är för 
liten för det. Denna dag gör Astrid uppror och smiter. Det blir en efter-
middag med kompisar på stan. Hög på sin frihet tar sig Astrid lite 
vatten över huvudet. När dagen är slut har hon ett problem hon måste 
hantera. Astrid är en studie i frihet, ansvar och rädslan för skuld och skam.

länGd 15 min

premiär 

12 okt
taxidancinG
av annika karlSSon, JeSSica karlSSon ocH
emilia ramSin barlaS

Susan, en framgångsrik advokat från Oxford, åker varje vinter till Buenos 
Aires för att hitta en varm och öm famn på dansgolvet. Här träffar hon 
Juan-Carlos som är taxidansare. Han erbjuder henne det hon söker – 
men mot betalning. Juan-Carlos omfamning får kvinnorna att smälta på 
dansgolvet. Men själv kan han inte njuta av dansen. Han lider igenom 
dans efter dans med olika kvinnor.

länGd 13:30 min

premiär 

19 okt
kirUna-kiGali
av Goran kapetanovic

En ung kvinna i Rwanda håller på att föda. Barnet är felvänt och bådas 
liv är i fara. I Sverige går vattnet för en gravid läkare. Två öden i två 
olika delar av världen vävs ihop och förändrar varandra för alltid.

länGd 15 min 

premiär 

 26 okt 
rodnad
av JonatHan leWald

Ett öppet hav. Längre fram, en klipp-ö. En ung pojke framträder på ön, 
tittandes ut över havet. Genom pojkens kind förflyttas vi till ett inre rum 
där vi möter pojkens blick. Pojken rodnar, och efter hand rodnar rummet 
och väggarna runt honom. Pojken blir på ett sätt innesluten i sin egen 
känsla men genom att kontrollera sin blick och fokusera kan han få 
rodnaden att försvinna.

länGd 6 min 

premiär 

2 nov
middaG med 
familJen
av Stefan conStantineScU

I familjen Christianssons stilrena våning pågår underliga saker. Med-
an pappan och dottern lagar middag i köket, ligger mamma Maja i 
badet och vänsterprasslar med hjälp av modern teknologi. Far och 
dotter väntar otåligt på att få äta familjemiddag, men Maja kan inte 
slita sig. När hennes mobilbatteri tar slut är fasaden nära att rämna. 
Middag med familjen tävlade i filmfestivalen i Cannes 2012.

länGd 14:30 min

premiär 

9 nov
my code name 
WaS manUel
av Gorki GlaSer müller

Vissa hemligheter är så viktiga att de måste viskas fram. Gorki föddes 
i diktaturens Chile 1973. Hans föräldrar gav honom revolutionära och 
symbolbärande namn som en motståndshandling och den lille pojken 
fick bära kodnamn för att inte riskera tortyr och hot.

länGd 4 min 

premiär 

16 nov
kom ocH Se
av iSa vandi

Pojken tar med oss till en gränd där två flickor leker fridfullt. Snart kommer 
vi att se det som vi inte alls förväntade oss att se.

länGd 5:30 min 

premiär 

23 nov
fÖrortSindianen
av catti brandeliUS

”Jag får väl välja var jag går fram, det är mitt liv, det är mitt miljonpro-
gram.” En kvinna är på väg hem i natten, en man går bakom henne. 
Istället för att springa försvinner kvinnan in i mörkret. I skuggorna för-
vandlas hon till indian. Rollerna förskjuts, vem jagar, vem jagas?  

länGd 9:15 min 

premiär 

30 nov
SHaraf
av david aronoWitScH ocH Hanna Heilborn

– Båten var som en fluga i havet. Vi bara drev utan mat eller vatten. 
Sharaf, 17, är en av många flyktingar som har kommit till Gran Canaria 
de sista åren. Sharafs historia blir som en röst för de som klarade sig 
men också för de som dog i havet. 

länGd 13 min

Här viSaS SvenSk kortfilm HÖSten 2012: anGeredS bio anGe-
red, arenan karlStad, bio roy GÖteborG, bio våGen nynäS-
Hamn, cnema norrkÖpinG, elektra väSteråS, folketS bio 
malmÖ, folketS bio JÖnkÖpinG, folketS bio Umeå, folketS 
HUS SÖråker, fyriSbioGrafen UppSala, HaGabion GÖteborG, 
kino lUnd, palladiUm växJÖ, reGina ÖSterSUnd, riobio-
Grafen tomelilla, roxy viSby, roxy Örebro, rÖda kvarn Hel-
SinGborG, tolleredS bioGraf tollered, 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.


