
ProgramProgram

Festivalen
V  va



Fredag 6 maj
17.30

18.00

19.00

19.30

20.30

Musik från Alléskolan (stora 
Salongen)

Musik från Alléskolan (stora 
salongen)

Invigningstal och visning 
av Regionala kortfilmer (stora 
salongen)

Mingel med musik (foajén)

Tribe friday 
(stora salongen)



Lördag 7 maj
13.00

14.45

16.00

17.00

18.00

19.00

19.30

15.30

Filmvisning: Lantisar (stora salongen)
Förfilm: Happiness comes slowly

Panelsamtal ( i  visholmen)

Filmvisning: internationella kortfilmer
(stora salongen)

Filmvisning: NAtionella kortfilmer (stora 
salongen)

Filmvisning: Regionala kortfilmer (stora 
salongen)

Fika och mingel (foajén)

Prisutdelning (stora salongen)

Mingel med Musik (Foajén)



Tribe Friday

Tribe Friday är fast beslutna att ta över världen 
med deras signaturblandning av 2000’s-indierock, 

dansant pop och emo. Alltsedan debut-EP:n 2019 har 
bandet på kort tid har de fångat upp en hängiven 

global publik, turnerat på två kontinenter, spelats 
flitigt på radio och blivit nominerade till “Årets 

grupp” på P3 Guld, samt framträtt på galan med sam-
ma namn. Nu satsar Tribe Friday framåt med turnéer 
och färdigställer de sista bitarna på debutalbumet 

“bubbelgum emo” som väntas till våren 2022

Tribe Friday består av medlemmarna Noah 
Deutschmann (sång & gitarr), Isak Gunnarsson (gi-

tarr) och Robin Hanberger Pérez (bas). De debuterade 
med EP:n ”Trying Your Luck” och därefter har ny 

musik kontinuerligt utkommit. Utöver P3 har de bland 
annat hyllats i inhemsk press som Gaffa såväl som 

internationell av bland andra Pitchfork.



Internationella 
Kortfilmer

charlie surfer (NO) 
Charlie är 10 år och har Asperger. Han är stolt över sin diagnos men ibland 
kan han känna sig lite utanför. Charlie älskar att dansa och surfa, hans 
mål är att lyckas dansa samtidigt som han surfar.

Originaltitel: Charlie Surfer
Regi: Pia Strømme
Producent: Knut Inge Solbu
Land: Norge
År: 2020
Längd: 15 min

Radio silence (DK)
Att göra slut med någon du har älskat kan vara en av de svåraste sakerna 
att göra.

Originaltitel: Radio Silence
Regi: Kerren Lumer-Klabbers
Producent: Oda Kruse
Land: Danmark
År: 2021
Längd: 16 min

Three grains of salt (FR)
Två systrar på 8 och 5 år är ensamma hemma, mitt ute på landet. Elsa, 
den yngsta sväljer tre korn grovt salt. Judith berättar för henne att hon 
är dömd till döden genom uttorkning. Hon har bara några timmar kvar 
att leva. När deras mor kommer hem vänder hon upp och ner på tillvaron 
med sitt ivriga och febriga beteende.

Originaltitel: Trois grains de gros sel
Regi: Ingrid Chikhaoui
Producent: Philippe Wendling
Land: Frankrike
År: 2022
Längd: 26 min



Nationella 
Kortfilmer

Ever clean paws
Pantern är en detektiv som står inför sitt första olösliga fall. I sin strävan 
efter att hitta offrets kvarlevor måste han möta sina tuffaste fiender. En 
av dem är den lufsande Mister Cat.

Originaltitel: Ever Clean Paws
Regi: Hampus Pettersson
Producent: Hampus Pettersson
Land: Sverige
År: 2022
Längd: 7 min

spacetime
En ung rymdfarare försöker hitta sitt rätta hem bland stjärnorna samti-
digt som hon flyr från sitt förflutna.

Originaltitel: SPACETIME
Regi: Max Shore
Producenter: Agnes Jakobsson, David Digman, 
Max Shore
Land: Sverige
År: 2020
Längd: 21 min 

lamm
När storasyster Linda får ett samtal en natt sätts relationen till lillebror 
Arvid på spel. Vem ska hon tro på? Vad ska hon offra? LAMM är en nära 
skildring av vad som uppstår i en människa när man tvingas välja att stå 
upp för den som man älskar, eller det som är rätt.

Originaltitel: LAMM
Regi: Pollyanna Popermâjer
Producenter: Pollyanna Popermâjer
Land: Sverige
År: 2021
Längd: 13 min



Regionala 
Kortfilmer

Äran
I gångarnas mörker söker en ung man efter sanningen, är allt en 
mardröm, en dröm utan slut? Eller är allt endast en existens av fruktan för 
framtiden? För ålder? För sig själv?

Regi: Simon Jansson
Land: Sverige
År: 2022
Längd: 2 min

Sandlådan
Petra börjar oprovocerat slå Ulrik. Hans vänner vill hjälpa honom, men det 
är komplicerat.

Regi: Leon Sundkvist, Norton Andersson
Land: Sverige
År: 2022
Längd: 4 min

katarinas berättelse
Katarina berättar för polisen om hennes dag. 

Regi: Mattias Staaf
Land: Sverige
År: 2022
Längd: 7 min

dödens gudson
En ung man blir en framgångsrik läkare med hjälp av sin gudfar, Döden 
själv. Men hans lojalitet till sin gudfar sätts på prov när självaste kungen 
faller offer för pesten.

Regi: Charlie Halldén
Land: Sverige
År: 2022
Längd: 18 min

Cyberlife
I framtiden när robotar har fått känslor skapas Connor för att stoppa ro-
botarna, poliskonstapel Hank hjälper Connor. Tillsammans ska de stoppa 
Cyberlife.

Regi: Leon Sundkvist, Milo Tålsgård
Land: Sverige
År: 2022
Längd: 11 min



Superkorta 
Kortfilmer

field day
Regi: Fred Huang
Land: Sverige
År: 2022
Längd: 1 min

identitetskris
Regi: Jennifer Persson
Land: Sverige
År: 2022
Längd: 1 min

A second-generation Latina 

Regi: Josefin Trulsson
Land: Sverige
År: 2022
Längd: 2 min

Skapade av studenter från Örebro Universitet



Lantisar och 
panelsamtal

Lantisar
Filmen handlar om Madde som bor i Stockholm och lever ett storstadsliv. 
En dag får hon ett brev från sin pappa som ber henne komma hem till 
honom på landet.

Regi: Malin Dahl
Producent: Närkesbergsfilm AB, Backa Studios AB
Manus: Johnny Wernersson, Malin Dahl
Land: Sverige
År: 2019
Längd: 83 min

Medverkande i panelsamtalet

Åke Lundström, 
moderator

Jerry Eriksson Sara Blomqvist Malin Dahl Johnny Wernersson

Under panelsamtalet kommer det bland annat diskuteras filmskapande 
utanför storstäderna och att få stöd till sin produktion. 

Förfilm: Happiness comes slowly
En poetisk skildring av hur en ung flicka plockas upp av samhällets 
säkerhetsnät och använder dansen som verktyg för att bli hel.

Regi: Sara Blomqvist
Land: Sverige
År: 2021
Längd: 5 min



Jury för Kortfilmstävlingen

Sara Blomqvist Malin Dahl Magnus Halling Erica Andersson

Under hela festivalen kommer det 
även finnas en konstutställning 

från Kulturrummet aniAra

Magnus är en 35-årig manusför-
fattare som bland annat skrivit på 
uppdrag för produktionsbolag och 
även vunnit en manustävling med 
ett av sina långfilmsmanus. Han 
har också studerat filmvetenskap 
och jobbar delvis som filmskapare 
för informations-och utbildnings-
filmer.

Utställande konstnärer

G.F
Madelene G.
Alexander E.
William J.
Crannog

Darcie D.
M.L
Jenny G.
Simon G.
Noon

Daniel J.
Sonday
Elvis R.
Charlie H.
LL

Ben Bone
Jenny Ö.H
Thomas B.
S.R
Jennie T.

Producerar, skriver och regisserar 
film både i uppdrag och egenpro-
ducerat.
Konstnärlig bakgrund från Örebro 
konstskola och har drivit filmbola-
get Backa Studios AB sedan 2009 
tillsammans med filmaren Johnny 
Wernersson.
Backa Studios har producerat och 
distribuerat 2 långfilmer (Senast 
filmen Lantisar 2019) mängder 
av kortfilmer och dokumentärer 
samt tusentals beställningsfilmer. 
Producerar allt från spelfilm, 
dokumentärt till animation.

Erica jobbar som producent på 
Edisen där hennes fokus och 
mål är att skapa filmer med 
ett berättande som berör. Hon 
älskar utmaningar och trivs 
bäst inom ramen av reklamfilm 
där hon jobbat mot kunder som 
Lidl, Absolut Vodka, Epidemic 
Sound, Epiroc och fler.

Sara är producent och VD för 
produktionsbolaget Tant Sara 
Motion Pictures i Örebro. De 
gör beställningsfilm till vardags 
och det kan handla i stort sett 
om vilka typer av rörligt mate-
rial som helst. Sara brinner för 
att använda filmen i sitt rätta 
element och berätta historier 
som berör.



Dela programmet med en kompis!


