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22 FEB PREMIÄR

STUDIO 5
REGI: MAXIMILIEN VAN AERTRYCK, AXEL DANIELSSON
Vad vi ser är en perfekt yta. Med professionalitet och allvar tar de oss 
genom nyheter från världens alla hörn - de är Sveriges största nyhets-
program Aktuellts programledare. Med en stor dos humor levererar 
Studio 5 en inblick i en pausad show.  

LÄNGD 11 MIN

15 MARPREMIÄR

FUCKGIRLS
REGI: SAGA BECKER
Tre kvinnor diskuterar sina erfarenheter av förtryck, självförakt och att 
själva kunna diktera sina livsvillkor. Saga Becker (Nånting måste gå 
sönder ) regidebuterar med ett Lemonade-inspirerat transmanifest i tre 
delar som slår lika hårt som det blöder. 

LÄNGD 15 MIN

19 APR PREMIÄR

BREV TILL SVERIGE
REGI: SALAD HILOWLE 
Salad Hilowle utvecklar sina finstämda poetiska betraktelser kring 
identitet och migration. Med brevkorrespondensens förskjutning be-
skriver han svårigheten i att mötas när erfarenheterna inom en familj 
skiljer sig åt. 

LÄNGD 8 MIN

12 APR PREMIÄR

DEN BLOMSTERTID  
NU KOMMER
REGI: VICTOR LINDGREN
Sabina är romsk rumän som rest till Holmsund för att arbeta. Hon bor 
vid skroten där hennes bröder fått arbete. Här möter hon Elin, född och 
uppvuxen i Holmsund och mellan de två växer en vänskap som kan 
komma att förändra allt. 

LÄNGD 15 MIN

5 APR PREMIÄR

MADRE
REGI: SIMON MESA SOTO
Andrea följer med sin bästa vän från bergen utanför Medellin in till stan 
för att provfilma för en porrfilm. Längtan efter lyx och framgång lockar 
men konsekvenserna är större än begäret. En skoningslös skildring av hur 
en ung kvinnas liv slås sönder av sexuellt förtryck.

LÄNGD 14 MIN

22 MAR PREMIÄR

MIN BÖRDA
REGI: NIKI LINDROTH VON BAHR
Ett köpcentrum vid en stor motorväg utgör platsen för en apokalyptisk 
musikal. Formsäker animation till auto-tune musik framförd av Klungan. 
Om befrielse genom den stora katastrofen. 

LÄNGD 13 MIN

8 MAR PREMIÄR

STAY UPS
REGI: JOANNA RYTEL
En medelålders kvinna ska återigen få nattligt besök av en yngre kille. 
Barnet är som vanligt i vägen. Joanna Rytel finkalibrerar sin drypande 
humor i en film om sexuell frustration under småbarnsåren.

LÄNGD 11 MIN

29 MAR PREMIÄR

AMALIMBO
REGI: JUAN PABLO LIBOSSART 
Amalimbo är berättelsen om femåriga Tipuana, som upplever ett limbo 
av längtan och sorg efter sin pappas död. Allt hon vill är att komma över 
till ”andra sidan” för att träffa honom igen. En kortfilm som utspelar sig 
på en odefinierbar plats i en obestämd framtid. 

LÄNGD 15 MIN
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1 MAR PREMIÄR

ÄLSKADE UNGE
REGI: FRIDA KEMPFF
Under en simlektion misstänker en mamma att simtränaren gör något 
som man inte får göra mot ett barn, men hon har inga bevis. Hon står 
inför dilemmat att anklaga någon för något är det värsta man kan bli 
anklagad för eller att blunda för att ett barn eventuellt far illa. 

LÄNGD 12 MIN


