
33 platser i salongen. Visningarna är gratis! Kom och gå när du själv vill!

Fredagen den 20 maj från klockan 1900  visas

www.kristianstadsfilmstudio.org

9 Kortfilmer
+ 1 novellfilm

www.facebook.com/kristianstadsfilmstudio

Kristianstad 20–21 maj 2016

på Intima Biografteatern, Filmmuséet

 Maran (5 min)
av Åsa Ersmark
Under uppväxten plågas en ung flicka 
av en mara som kommer till henne om 
natten. I en fint och originellt utförd 
leranimation får det hemska en
oväntad betydelse när hon växer upp.

 Jag var en vinnare (14 min)
av Jonas Odell
I gestalt av sin avatar berättar tre 
personer om sina upplevelser kring 
spelberoende och målar upp en
tillvaro präglad av isolation och
flyktbeteende, men också av revansch 
och romantik. En snillrikt utformad 
animerad dokumentär som både
fängslar och berör.

 Moms on Fire (13 min)
av Joanna Rytel
Två höggravida mammor ligger på
soffan och snackar. Barnen leker,
katten tittar på och samtalet berör 
kåthet och ovilja inför moderskapet.

 Hopptornet (15 min)
av Maximilien Van Aertryck & Axel Danielsson
I ett 10 meter högt hopptorn ställs 
rädslan för att hoppa mot den
personliga förlusten det skulle
innebära att inte våga. En studie av 
människor i en konstruerad
situation. Vinnare av Startsladden 
2016 vid Göteborg Film Festival!

 Fragment av ett liv i fyra 
scener (14 min)
av David Aronowitsch
En ung pojke blir ombedd att ta hand 
om sin nyanlända släkting. Med sin 
pappas kvarlämnade kamera närmar 
han sig honom och skildrar hans 
väntan på Migrationsverkets besked.

 Infantile (10 min)
av Vera Sjunnesson
12-åriga Mira fascineras av sin tränare 
i synkroniserad simning och försöker 
komma henne nära. I sitt sökande 
testar hon både sina egna och sin 
tränares gränser.

 Sömnincidenter (13 min)
av Malin Erixon
Hans lider av sömnbesvär. Men det 
finns hjälp att få! En självutnämnd
specialist guidar oss genom denna
absurda studie i sömn.

 Noni & Elizabeth (10 min)
av Nana Blondell 
Noni är 10 år och bor i veckorna hos 
sin mamma i Vasastan och på helgerna 
hos sin pappa i Skärholmen.
Tillsammans med sin styvsyster
Elizabeth ser Noni under en helg 
världen för vad den verkligen är – upp 
och ner. 

 Hingsten (15 min)
av Ninja Thyberg
Adena är förtjust i sin snygge lärare, 
David. När hon på skolavslutningen får 
reda på att de ska fira midsommar på 
samma plats bestämmer hon sig för 
att söka upp honom. En påträngande 
och fåfäng tonårsförälskelse i midsom-
marnatten får snart oanade följder.

Novellfilm på terrassen klockan 22:00, vid regn i salongen.
Kroppen min (25 min)
av Margreth Olin
Kroppen min är ett vackert och provocerande självporträtt av den norska filmaren Margreth Olin och hennes kropp.


