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Programmet hittar du på:  
mowie.se och karlstad.se/arenan

        

UNDERBART ÄR KORT!
 Karlstads filmstudio Mowie och Arenan bjuder på lunchbio. 

Fri entré och drop in på Arenan klockan 11.30–13.30.

FILMER: Astrid, Elvakaffe, Hopptornet, Natan, Se upp för tåg, 
Snökäpparna, Anyone for tennis?, Noni & Elisabeth, 

Afternoon Tea och Ingen sömn på Stengatan
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BIBLIOTEKSHUSET - KARLSTAD



11.30–12.00
Astrid 
11-åriga Astrid vill bestämma själv. Hennes 
mamma tycker hon är för liten för det. En 
dag gör Astrid uppror och smiter. Det blir en 
eftermiddag med kompisar på stan. Hög på sin 
frihet tar sig Astrid lite vatten över huvudet. 
Regi: Fijona Jonuzi 2012. 15 minuter.

Elvakaffe
Fyra äldre damer träffas för att dricka kaffe, 
och för att prata om Viagra, orgasmer och att 
ta en snabbis. Och hur skulle det egentligen 
vara att ha en man med löständer i sängen? 
En värmande historia i vintertid. Regi: Maria 
Fredriksson 2013. 14 minuter.

12.00–12.30
Hopptornet
I ett tio meter högt hopptorn ställs rädslan 
för att hoppa mot den personliga förlusten 
det skulle innebära att inte våga. En mycket 
underhållande studie av mänskligt beteende. 
Vinnare av kortfilmspriset Startsladden på 
Göteborg Film Festival. Regi: Maximilien van 
Aertryck & Axel Danielsson 2016. 15 minuter.
 
Natan
Natan prövar ett nytt jobb, men hans tid i 
hamburgerbaren blir inte lång. Snart befinner 
han sig i ett främmande kök med en motsträ-
vig hund i famnen. Värmländsk vinnare av ett 
av Europas finaste kortfilmspris, Grand Prix i 
Clermont-Ferrand. Regi: Jonas Bergergård & 
Jonas Holmström 2003. 11 minuter.
 
Se upp för tåg
Skillnaden mellan hur man tolkar och uppfat-
tar omvärlden ställs på sin spets i ett hyllat 
värmländskt bidrag till SM i minutfilm. 
Regi: Markus Helmersson 2016. 1 minut.
 
12.30–13.00
Snökäpparna
Rune kliver in hos Greta och Gunnar en söndag 
förmiddag. Han ska försöka övertala Gunnar, 
byns bakåtsträvare, att gå med på byte av 
snökäppar, från de gamla grå till nya orange 
av plast från Taiwan. Värmländsk publikfavorit 
efter en historia av Bengt Berg. Regi: Anders 
Berg 2001. 9 minuter.

Anyone för tennis?  
En trebarnsmamma längtar bort och söker 
upp tennisstjärnan Rafael Nadal. De äter glass 
ihop och upptäcker en gemensam längtan. I en 
absurd men allvarligt menad animationsfilm 
berättas om deras sommar, lika underbar som 
osannolik. Regi: Monne Lindström 2011. 
9 minuter.

Noni & Elisabeth
Noni är 10 år och bor i veckorna hos sin mam-
ma i Vasastan i Stockholm 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.
Regi: Nana Blondell 2016. 10 minuter.

13.00–13.30 
Afternoon Tea
I Afternoon tea möter vi väninnorna från Elva-
kaffe. Med humor och allvar diskuterar de vad 
de ångrar, dödsstädning och vilka alternativ 
som finns till att sitta hjälplös på ett äldreboen-
de. Och hur är det egentligen att bli sedd som 
en tant, när en inte känner sig gammal inuti? 
Regi: Maria Fredriksson 2015. 14 minuter.

Ingen sömn på Stengatan
En nattlig inventering av Luleå utifrån Mattias 
Alkbergs låt Ingen sömn på Stengatan, med 
fokus på människor som jobbar nattskift. Vi 
möter arbetare på stålverk, i hemtjänstens 
nattpatrull, en vakt som kör sitt nattliga cross-
fitpass, en busschaufför och några fler som 
inte sover denna januarinatt.
Regi: Clara Bodén 2016. 14 minuter.

OBS: Tiderna är ungefärliga

Ett samarbete mellan Karlstads filmstudio 
MOWIE och Arenan, med stöd av Svenska 
Filminstitutet

På årets kortaste dag visas kortfilm i hela lan-
det. Mer info på kortfilmsdagen.org.


