
 

KORTFILMSDAGEN 21 DEC. 2017, 13-16 

13.00–14.20  STARTSLADDEN 2017, GÖTEBORG FILM FESTIVAL  

A. Push It, 7 min. Regi Julia Thelin – I gymnastiksalen är Adam kung. När Hedda utmanar hans position 

får det inte den effekt hon förväntar sig. Träffsäkert och talande hur gruppen upprätthåller strukturer. 

B. Stay ups, 11 min. Regi Joanna Rytel – En medelålders kvinna ska återigen få nattligt besök av en yngre 

kille. Barnet är som vanligt i vägen. Drypande humor om sexuell frustration under småbarnsåren. 

C. Studio 5, 11 min. Regi Axel Danielson & Maximilien Van Aertryck – Vad händer när livestudion inte 

är live på SVT? En dokumentär om Tv-studion som en arbetsplats som sysslar med en daglig 

föreställning. 

D. Min Börda, 13 min. Regi Niki Lindroth von Bahr – Ett köpcentrum vid en stor motorväg utgör platsen 

för en apokalyptisk musikal. Formsäker animation till musik av Klungan - Vinnare 2017! 

E. Turkkiosken, 7 min. Regi Bahar Pars – När Asal ifrågasätter sin kollegas ordval blir det dålig stämning 

på det kreativa innerstadskontoret.Med känsla för de små uttrycken gestaltas strukturell rasism. 

F. Speldosan, 14 min. Regi Johannes Nyholm – Familjen är på solsemester i Danmark för att fira dotterns 

födelsedag. Dålig mat och en speldosas förtrollade toner lägger sordin på resan. Regissören 

Johannes Nyholm och skådespelaren Leif Edlund presenterar själva filmen! 

Göteborg Film Festival är Sveriges största arena för svensk kortfilm och varje år premiärvisas 

drygt 50 nya kortfilmer under de 11 festivaldagarna. Här visas ett urval av dessa.  

Kort paus 

14.30–14.50   CORAX FILMFESTIVAL, ANMÄLAN ÖPPNAR - INFO  

G. Incognito, 13 min. Regi Lily Malm – Incognito är en film om mänskliga rättigheter och HBQT-

rättigheter. Filmen har fått stöd från Kultur & Fritid till unga kulturprojekt ”Giraff”.  

Corax är Uddevallas festival för ung kortfilm i Fyrbodal. Festivalens arrangörer finns på plats 

för att öppna anmälan till Corax 2018. Mingla med arrangörerna för att få tips och råd om hur du 

söker stöd till ditt filmprojekt via Giraff – Kultur & Fritids stöd till unga. 

 

Kort paus 

 

 



15.00-15.20 FINNISH FILM FOUNDATION 2016 

H. Fantasia, 9 min. Regi Teemu Nikki - 1989 och bondsonen Tero är trött på att det bara serveras potatis 

hemma. Han drömmer om att få introducera en ny läckerhet för föräldrarna. Och efter mycket sparande 

tar han mopeden till närmaste pizzeria men att få hem pizzan är dock lättare sagt än gjort. 

I. Halko, The Log, 7 min. Regi Teemu Nikki – Regissören vill ha total nakenhet, men skådespelaren har 

för mycket att visa… 

 

Kort paus 

15.25-16.01 SVENSK KORTFILM, FOLKETS BIO 2017 

J. Stranded, 11 min. Regi Viktor Johansson – Tariq väntar på utvisning från Sverige, men med hjälp av 

Nathalie och hennes cross tar de sikte mot en mystisk ö i Bottenviken, en ö för flyktingar. 

K. Önskedrömmar, 12 min. Regi Jonatan Etzler – Anita och Gunnar är pensionerade och lever ett stilla liv, 

de ser på TV och kärlekslivet har sedan länge somnat in. När Anitas dröm kommer till liv, via en charmig 

programledare, ställs de båda inför en stor förändring. En komedi om drömmar och vad som händer om 

man får för mycket av det goda. 

Konceptet Kortfilmsdagen startade i Frankrike 2011 och finns i dag i över 20 länder på norra 

halvklotet. 

I Sverige startade Kortfilmsdagen 2014. Kortfilmsdagen är ett initiativ från Svenska 

Filminstitutet. I Uddevalla arrangeras dagen av Filmis – Uddevalla Filmstudio, Filmfestivalen 

Corax, Uddevalla Kommun, Bohusläns Museum och Göteborg Film Festival. 


