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RUM 213
Regi: Emelie Lindblom. Rek från 7–12 

Det är sommarlovet före sexan. Elvira är 12 och ska åka på kollo men oroar sig för att inte få några kompisar. Rummet Elvira 
och hennes två rumskamrater Meja och Bea ska flytta in i har en vattenskada och de måste byta till rum 213, där ingen 
bott på sextio år.Snart börjar oförklarliga saker hända: Saker försvinner, Bea har läskiga mardrömmar och ibland vaknar 
de andra tjejerna av hennes skrik. När Meja tar foton på Elvira så ersätts Elvira av ett vitt sken. Ett brev med ålderdomlig 
handstil leder tjejerna till en gammal dam i ett nedgånget hus. Hon berättar att en flicka dog på kollot för sextio år sedan, 
och om en rödhårig flicka i vit klänning som sedan dess smyger runt i korridorerna på kollot.
Filmen är baserad på Ingelin Angerborns populära bok Rum 213.

OSKARS AMERIKA
Regi: Torfinn Iversen. Rek från 8–12 

Ibland måste Oskar ta hand om sin mamma istället för tvärtom. Plötsligt en dag säger hon att hon ska på en resa till Ame-
rika och Oskar måste bo hos morfar i en liten by i norra Norge. Morfar är vresig men Oskar får en kompis i Levi, en lite udda 
figur som aldrig går någonstans utan sin vita ponny. När Oskar och Levi ger sig på att poppa popcorn går det överstyr och 
Levis hus brinner ner. De måste gömma sig och finner ingen annan råd än att hoppa ner i båten och ro till Amerika.

AGATHA – GRANNDETEKTIVEN
Regi: Karla von Bengtson. Rek från 6–12

Tioåriga Agatha-Christine, A-C, gillar att vara ensam och älskar mysterier och deckarhistorier. Hon har nyss flyttat in i ett 
nytt hus och i ett källarförråd inreder hon en detektivbyrå. Det första fallet verkar vara enkelt, men det utvecklar sig till en 
mycket komplicerad historia. Huvudmisstänkt är en jämnårig kille som A-C stöter ihop med i närbutiken på hörnet.

CLOUDBOY
Regi: Meikeminne Clinkspoor. Rek från 8–12

Niilas bor med sin pappa i Belgien och är inte överdrivet förtjust över att resa till sin mamma och hennes nya familj i 
Lappland. Niilas är blyg och säger inte mycket, men inom honom finns mycket känslor. Tillvaron i norra Sverige är väldigt 
annorlunda mot den han är van vid. Niilas börjar öppna upp sig allmer för sin nya syster, Suna, och han får vara med om 
en resa han inte kunde drömma om.

KRIG
Regi: Goran Kapetanovic. Rek från 9–13 

Mira och Omar härskar över var sin gård med strikta regler och lagar som håller konflikten i balans. I bostadsområdet 
finns skejtladan och allt handlar om vem som ska bestämma över den. Tills Malte flyttar dit.Själv är han ganska nöjd med 
att sitta hemma med sina böcker och tennsoldater men hans mamma tycker att han behöver kompisar. Malte vet allt om 
historiska slag och spelteori och hamnar genast i centrum mellan de två gängen. Nu eskalerar bråket till en helt ny nivå. 
Men hur långt är Mira och Omar och de andra barnen beredda att gå? Är det verkligen krig de vill ha? Ett spännande även-
tyrsdrama om lek och blodigt allvar.

HOBBYHORSE REVOLUTION
Regi: Selma Vilhunen. Rek från 9–13

I Hobbyhorse Revolution möts ett gäng unga tjejer på väg att bli vuxna. De tampas med kärlek, vänskap, mobbing, föräld-
rars skilsmässa och att inte helt passa in i sin omgivning – alla på sina olika sätt men med käpphästarna som gemensam 
nämnare.Hobbyhorse Revolution är en feministisk rörelse, en coming-of-age dokumentär om gemenskap och systerskap 
fylld med humor, svärta och en grupp fantastiska unga tjejer.

VAD SKA FOLK SÄGA
Regi: Iram Haq. Rek åk 9–Gymnasiet  

Sextonåriga Nisha bor i Oslo och lever ett dubbelliv. Hemma följer hon strikt familjens pakistanska traditioner, men med 
sina vänner lever hon ett vanligt modernt tonårsliv. När hennes pappa kommer på henne med att ha en pojkvän, skickas 
hon till Pakistan – ett land där hon aldrig tidigare varit. Berättelsen är baserad på regissören Iram Haqs egna erfarenheter.

GRUPPEN
Regi: Laurent Cantet. Rek åk 9–Gymnasiet 

Antoine deltar i en skrivarkurs med andra ungdomar i den lilla hamnstaden La Ciotat i södra Frankrike. Kursen leds av en 
känd författare och gruppen bestämmer sig för att skriva en kriminalroman som ska utspela sig mot bakgrund av stadens 
historia av arbetarkamp och rasism. Antoine är helt emot valet av tema och hamnar i konflikt med de andra eleverna. Hans 
aggressiva reaktion är både skrämmande och fascinerande och författaren Olivia kan inte låta bli att försöka lära känna 
och förstå honom.
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