
 

KORTFILMSDAGEN 21 DEC. 2016 

13.00–13.30  TIMME ETT: SVENSK KORTFILM VOL. 1. 2009  

A. Lögner, 13 min. Av Jonas Odell – Animerad dokumentär som fick sin premiär vid Venedigs 

filmfestival. Guldbaggevinnare. 

B. Rocky, 2 min. Av Martin Kellerman – Södermalms mest älskade slacker äntligen på film! (En 

episod ur novellfilmen). 

C. Lily, 13 min. Av Marianne Griolet – Söta Lily skapar och bemöter mänsklig förvirring i fem 

absurda scener. Premiärvisades i Cannes. 

 

Kort paus 

13.35–14.00  TIMME ETT: SVENSK KORTFILM VOL. 3. 2010  

D. Bikini, 7 min. Av Lasse Persson – En finnig ung man är rädd för att komma ut ur hytten vid 

badstranden i den bikini han klätt sig i. 

E. Peters rum, 3 min. Av Nicolas Kolovos – En morgon låtsas Peter att han sover för att hindra 

sina föräldrar från att tvinga honom att lämna sin säng, sitt hem. 

F. Mormors öga, 5 min. Av Jonathan Lewald – Filmen arbetar med ämnet isolering men handlar 

också om att vara betraktare och bli betraktad – en punkt som ligger däremellan. 

G. Sänghopparna, 4 min. Av Johan Hagelbäck – Om att luras för att få barnen till att sova. 

 

Lite längre paus 

 

 



14.10-14.40 TIMME TVÅ: FILMARKIVET.SE 

H. Julfilmen, 4 min. Av Lennart Gustafsson (1984) – samhällskritisk och punkig musikvideo där 

jultomten är läskig och nissarna drar ner tomtebyxorna. Med sång och musik av Anders F. 

Rönnblom. 

I. Love and War, 14 min. Av Fredrik Emilson (2006) – förmodligen världens första animerade 

opera. En tragikomisk kostym och actionfilm med operasjungande dockor i huvudrollerna. 

J. Ingenting ovanligt, 9 min. Av Peter Weiss (1957) – experimentell film om livets vardag. 

Inspelad på uppdrag av Försäkringsbolagens upplysningstjänst.  

 

Kort paus 

14.45-15.05 TIMME TVÅ: FINNISH FILM FOUNDATION 

K. Clumsy Little Acts of Tenderness, 9 min. Av Miia Tervo – A weekend father wants to show his 

teenage daughter his love by taking her to a carwash, but instead, they end up on a life-changing 

adventure in the supermarket, at the endless sanitary towel shelf. They get ”help” from a lady 

who overshares her stories. 

L. Glass Ceiling, 9 min. Av Iris Olsson – Sari is desperate for a promotion and works hard, but 

nothing goes according to plan. On her way to up the corporate ladder, she runs into some 

serious obstacles 

 

Lite längre paus 

15.15-15.25 TIMME TRE: FRAME FILMFESTIVAL 2015/2016 

M. Kåken kallar, 3 min. Av Henrik Dahlbring – (1:a pris 2015, Mellanvikt 16-19 år) 

N. Drömmen, 3 min. Av Samer Sughry & Sare Halal – (Publikens pris 2015, Mellanvikt 16-19 år) 

O. Lillebror, 4 min. Av David Carlsson – (2:a pris 2016, Mellanvikt 16-19 år) 

15.25-15.59 TIMME TRE: FRISTÅENDE URVAL 

P. Morfar vart tog du vägen, 15 min. Av Sophie Wikman – En finstämd skildring av en morfars 

demens med sitt barnbarn. 

Q. Afro, 13 min. Ninja Thyberg, (f. -84 i Göteborg) är en svenska filmskapare som studerar 

filmregilinjen vid Stockholms dramatiska högskola och vars filmer fokuserar på makt och 

kommunicerar kring ämnen som är känsliga och tabubelagda, samt undersöker hur rörliga 

bilder reproducerar stereotyper och hierarkier. (Kortfilmskalendern14 december 2015) 


