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VÄLKOMMEN 
till IFEMA International Female Film 
Festival Malmö – Sveriges äldsta 
filmfestival med fokus på kvinnliga 
regissörer!
För 14:e året är IFEMA tillbaka för att påminna er om alla magiska 
kvinnliga regissörer som finns världen över. För att inspirera, ge 
kraft, perspektiv och mod att fortsätta kämpa för en jämställd 
filmbransch - och värld. Välkommen till samtal, mingel, regissörs-
besök och film på Biograf Panora och utvalda platser i Malmö 
med omnejd, 12-15 februari 2020.

Årets program bjuder på 40 filmer i olika format från 34 olika 
länder med det omtvistade, mångtydiga och övergripande temat 
MODER JORD. I en tid med brinnande skogar och sinande 
resurser, klimatångest och faktaresistenta bakåtsträvare är det 
viktigare än någonsin att ta ett steg tillbaka för att komma framåt, 
se sin egen del i denna helhet som vi delar tillsammans. Årets 
filmer är utvalda för att kanske kunna hjälpa oss med det, och för 
att försöka visa en så mångfacetterad bild av vår värld som det 
bara går på 40 filmer.

Förutom fantastisk biovisningar bjuder vi in till unika pärlor 
som yogafilmkväll på Sorgenfristudion Yoga Roots, mingel och 
work in progress-presentationer, en helkväll i musikens tecken 
på musik- och kulturhuset Arena 305, film & samtal om kvinnor, 
sex och frihet på Inkonst, och kortfilmspaket på både Grand Öl & 
Mat och FilmCentrum Syd. Dessutom har återigen äran att dela 
ut IFEMA Audience Award på 5 000 SEK till den långfilm som ni i 
publiken röstar fram som årets bästa!

Ända sedan starten 2006 har IFEMA skapat plats för filmer 
som inte går upp på den vanliga biorepertoaren, öppnat upp för 
möjligheten att ta del av berättelser vi inte känner till och få per-
spektiv på verkligheten vi kanske inte trodde fanns. Festivalens 
14:e upplaga fortsätter i samma anda. 

Afsaneh Larsson, festivalchef

WELCOME 
to IFEMA International Female Film 
Festival Malmö – the oldest festival in 
Sweden focusing on female directors!

For the 14th year, IFEMA is back to remind us all of the magical 
female directors that exist worldwide. To inspire, invigorate, give 
perspective and encourage the fight for equality for all, in the 
film industry as well as the world. Welcome to meetings, mingle, 
director’s talks and film at Cinema Panora, selected venues in 
Malmö and surrounding area, 12-15 February 2020.

This year’s program offers 40 films in different formats from 
34 different countries with the disputed, ambiguous and overall 
theme of MOTHER EARTH. In a time of burning forests and 
dwindling resources, climate anxiety and fact-resistant backward 
strikers, it is more important than ever to take a step back to get 
ahead, see our own part in this entirety that we share. This year’s 
films have been selected to try help us with that, and to show the 
multifaceted picture of our world.

In addition to cinema screenings, we invite you to unique 
gems such as a very special yoga movie night at the Sorgenfri 
studio Yoga Roots, mingle and work in progress presentations, an 
evening dedicated to music at Arena 305, film and conversation 
about women, sex and freedom at Inkonst, and short film packag-
es at both Grand Öl & Mat and FilmCentrum Syd. In addition, we 
will once again have the honor of handing out IFEMA Audience 
Award with a cash price of SEK5,000 to the film you, the audi-
ence vote for to be the best of the year!

IFEMA has since the start in 2006 opened up for the op-
portunity to see films not presented in Swedish distribution, to 
experience stories we need to hear about, to get a perspective on 
reality we might not even think existed. The 14th edition of the 
festival continues in the same heartful spirit.
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 IFEMA 14th International Female Film Festival Malmö                                                                                                       ART EXHIBITION: ARKANA

KONSTUTSTÄLL-
NING: ARKANA
VERNISSAGE 13 FEBRUARI 17.00 PANORAS FOAJÉ

IFEMA presenterar stolt en 
konstutställning kurerad av den 
nystartade ideella kulturfören-
ingen Arkana. Föreningen som 
har öppnat en utställningslokal 
på Möllan syftar till att skapa en 
mötesplats för kvinnliga, trans 
och icke-binära konstnärer 
och erbjuder en plattform med 
möjlighet att visa upp hantverk 
och konstnärligt uttryck. Genom 
Arkana kan konstnärer mötas 
och utöka sina nätverk, men för-
eningen syftar likväl till att skapa 
tillfälle för allmänheten att ta del 
av konstnärligt arbete. Fören-
ingen eftersträvar en bredd och 
variation av konstnärliga uttryck 
och presenterar främst konstnä-
rer baserade i Malmö, men även 
internationella konstnärer med 
koppling till staden. 

I utställningen under IFEMA 
presenterar Arkana verk från 
konstnärerna Adéle Tornberg, 
Aki Zum, Charlie Wedin, Jox, Ju-
lia k. Persson, och M Dabbadie. 

Arkanas utställningslokal ligger 
på Möllevångsgatan 37 i Malmö 
och har öppet onsdagar 17-20 
och söndagar 13-16.

IFEMA proudly presents an art 
exhibition curated by the local 
and newly started non-profit 
culture association Arkana. is a 
newly started non-profit culture 
association that aims to create a 
meeting point for female, trans 
and non-binary artists. The 
association offers a platform with 
the possibility to exhibit artistic 
expression. Arkana is a place for 
the artists to exchange and ex-
pand their artistic network, how-
ever it also provides the public 
the opportunity to take part of 
artistic process. Arkana strives 
to demonstrate broadness and 
variation of artistic expressions, 
presenting local artists as well 
international artists with a con-
nection to Malmö.

In the exhibition at Panora, 
Arkana is presenting Adéle 
Tornberg, Aki Zum, Charlie 
Wedin, Jox, Julia k. Persson, och 
M Dabbadie. 

Arkana is located at Möllevångs-
gatan 37 in Malmö. Opening 
hours are Wednsday 17-20 and 
Sunday 13-16. 
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FEATURE FILMS

LÅNG-
FILM

OFFICIELL INVIGNING Biograf Panora 13 februari 18.00

Original title Vai Screenplay Miria George, Nicole Whippy, Sharon Whippy, Marina Alofagia McCartney, ‘Ofa-Ki-Levuka Guttenbeil-Likiliki, Amberley Jo Aumua, Becs Arahanga, 
Matasila Freshwater, Dianna Fuemana

Den 14:e upplagan av IFEMA invigs officiellt med en prisvinnande 
och aktuell antologifilm från Nya Zeeland. Åtta kvinnliga filmskapare 
från öar i södra Stilla havet har gått ihop och tillsammans gestaltat 
flickan Vais emanciperande resa från flicka till kvinna.

VAI (maori för ’vatten’) består av 8 kortfilmer, av 8 kvinnliga 
regissörer, filmade i 7 olika länder i Stillahavsområdet: Fiji, Tonga, 
Salomonöarna, Kuki Airani (ursprungsfolket maoriernas namn för 
Cooköarna), Samoa, Niue och Aotearoa (maoriernas namn för Nya 
Zeeland). Vi får följa Vai från det att hon är 7 år i den första delen till 
att hon har fyllt 80 år i den sista. I varje kortfilm är Vai en ny karaktär, 
som spelas av olika inhemska skådespelerskor i vart och ett av de 
olika länderna, men med berättelser som handlar om många fler och 
med ett starkt övergripande tema om kvinnlig frigörelse.

The 14th edition of IFEMA will officially open with this beautiful and 
topical anthology film from New Zealand..

VAI is a beautiful portmanteau feature film made by eight female 
Pacific filmmakers, filmed in seven different Pacific countries: Fiji, 
Tonga, Solomon Islands, Kuki Airani (Cook Islands), Samoa, Niue and 
Aotearoa (New Zealand). In each of these Pacific nations ‘vai’ means 
water. It is about the journey of Vai, played by a different indigenous 
actress in each of the Pacific countries and we follow Vai from the 
day she is 7 years old until she has turned 80. It is a story that in itself 
obtains stories of so many more girls and women and has a strong 
overall theme of female emancipation.

VAI
Director: Nicole Whippy, ‘Ofa-Ki-Levuka Guttenbeil-Likiliki, Matasila Freshwater, Amberley Jo Aumua, Mīria George, 
Marina Alofagia McCartney, Dianna Fuemana, Becs Arahanga Country: New Zealand Year 2019 Runtime: 88 min 
Genre: Drama Language Māori, Samoan, English, Fijian, Tongan, Roviana, Cookislandsmāori, Niuean Subtitles English

Varmt välkomna 
till invignings-
mingel från 17.00 
på Panora!
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LÅNGFILM Biograf Hypnos 12 februari 18.30

Anna Lönn Franko och Lisa Fjellmans spelfilmdebut är en lokalt 
producerad absurdistisk komedi om tre dekadenta, arbetslösa konst-
närer som bor ihop i en lägenhet på Möllan. En fullkomligt vansinnig 
och ljuvlig karusellresa genom Malmös kvarter och däremellan.

Majken af   Gyllenkant, en narkoleptisk musiker som drömmer 
om att hitta den perfekta tonen, Ursula Frid, en paranoid före detta 
krigsfotograf och för alltid tekniskt geni med sin ständiga förtrogne, 
nallebjörnen Person och sist men inte minst Karna af Mannerheim, 
en anarkofeministisk performancekonstnär, besatt av stora korvar 
och sin egen hämndlystna konstinstallation.

Dessa tre geniala drömmare lever i något slags harmoni när de 
plötsligt blir vräkta från sin lägenhet eftersom huset ska ombildas till 
bostadsrättsförening. Snart hittar de dock ett rum mellan väggarna 
i sin gamla lägenhet, som nu tillhör någon annan. Om de flyttar in? 
Såklart! Och de tar både nallebjörn Person och kaoset med sig.

Anna Lönn Franko and Lisa Fjellman’s feature film debut is a locally 
produced absurdist comedy about three decadent artists and 
flatmates. A lovely and joyful ride through Malmö’s streets and in 
between.

Majken af Gyllenkant, a narcoleptic musician cut off from her 
noble legacy, but dreaming of finding the right sound, Ursula Frid, 
a paranoid former war photographer and forever technical genius 
with her confidant, teddy bear Person and Karna af Mannerheim, an 
anarchist feminist performance artist, obsessed with large sausages 
and her own revengeful art installation.

These three genious dreamers suddenly get evicted by the un-
scrupulous real estate company Djurfors Vision Group. But soon they 
find a room in between the walls of their old flat, that now belongs 
to someone else. They move in, together with all of their chaos and 
teddy bear Person.

International title In Between Screenplay Anna Lönn Franko, Lisa Fjellman

MELLANRUMSFRUAR
Director Anna Lönn Franko, Lisa Fjellman Country Sweden Year 2019
Runtime: 78 minutes Genre Experimental comedy Language Swedish Subtitles Englis

REGISSÖRSBESÖK!

Förfilm JAG SKULLE 
DÖ FÖR MITT LAG 
TROR JAG sida 21

LÅNGFILM Biograf Panora 14 Februari 18.00

Maya Da-rins febriga spelfilmsdebut är en suggestiv och vacker 
sociopolitisk berättelse om motståndskraft som vapen och en skarp 
kommentar om ursprungsfolkens situation i Brasilien.

Manaus är en stor industristad omgiven av Amazonas regnskog. 
45-åriga Justino, som tillhör det inhemska Desana-folket, arbetar 
där som säkerhetsvakt i hamnen. Dottern jobbar som sjuksköterska 
men kommer in på läkarutbildningen i Brasilia och kommer snart att 
behöva lämna. Vad blir kvar av Justino då? 

Begränsad av en kolonial stad som inte är hans, där han aldrig 
riktigt passat in, och med hjärtat i den brinnande regnskogen som han 
lämnade för 20 år sedan, kämpar Justino för sin existens i det tysta.  
En märklig feber smyger sig på honom samtidigt som nyheter varnar 
för ett mystiskt djur som rör sig i utkanten av staden. 

Visningen presenteras i samarbete med Latinamerika i Fokus.

Maya Da-Rin’s feverish feature film debut is a breathtaking and 
brilliant socio-political story about resilience as a weapon and a sharp 
commentary on the plight of indigenous peoples in Brazil.

Manaus is an industrial city surrounded by the Amazon rainforest. 
Justino, a 45 years old Desana native, works as a security guard at 
the cargo port. Since the death of his wife, his main company is his 
youngest daughter with whom he lives in a modest house on the out-
skirts of town. Nurse at a health clinic, Vanessa is accepted to study 
medicine in Brasilia and will need to be leaving soon.

 Confronted with the oppression of the city, where he never quite 
fits in, and the distance of his native village from which he left twenty 
years ago, Justino finds himself condemned to an existence without 
place. As the days go by, he is overcome by a strong fever. During the 
night, a mysterious creature follows his footsteps. 

Original title A febre Screenplay Maya Da-Rin, Pedro Cesarino, Miguel Seabra Lopes

THE FEVER
Director Maya Da-Rin Country: Brazil, France, Germany Year 2019 Runtime 98 minutes Genre Drama  
Language Portuguese Subtitles English
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LÅNGFILM Biograf Panora 14 Februari 20.00

Original title Hava, Maryam, Ayesha Screenplay Sahraa Karimi, Sami Hasib Nabizada

Detta är den första filmen att produceras helt och hållet i Kabul med 
regissör och skådespelare från Afghanistan. En berättelse om tre 
kvinnor från skiftande sociala bakgrunder som alla delar kampen mot 
ojämlikhet och erfarenheter av graviditet. 

Hava lever i ett kärlekslöst konservativt äktenskap där hon mer 
är en piga än en maka. Hon försöker få vardagslivet att funka med 
en växande mage. Maryam, en utbildad nyhetsreporter, är på väg att 
skilja sig från sin otrogna make när hon inser att hon är gravid. Ayesha, 
en 18-årig flicka tvingas acceptera giftermålet med sin kusin efter 
att ha blivit gravid med en pojkvän som försvinner efter att ha hört 
nyheten. Alla tre står tillsynes ensamma med sina öden men kämpar 
på varsitt håll för att inte ge efter för det förutbestämda liv samhället 
de lever i tvingar på dem.

Dokumentärfilmaren Sahraa Karimis medmänskliga spelfilms-
debut är en lika viktig som stark röst för kvinnor i ett krigsbrutet 
Afghanistan. 

The first independent Afghan film entirely shot in Kabul with director, 
actors, and actresses living in Afghanistan. A story about three Afghan 
women from differing social backgrounds presenting the same 
ancient struggle for equality.

Hava, Maryam and Aeysha are all facing a big challenge in their 
lives. Hava, a traditional pregnant woman whom no one cares about, 
is living with her father and mother in law. Her only joy is talking to 
the baby in her belly. Maryam, an educated TV news reporter, is 
about to get a divorce from her unfaithful husband, but finds out she 
is pregnant. Ayesha, an 18-year old girl, accepts to marry her cousin 
because she is pregnant from her boyfriend who disappears after 
hearing the news. They are all trying not to give in to the imposed 
patriarchal society. 

As the director Sahraa Karimi puts it herself: “My goal is to narrate 
the lives of the women who haven’t had a voice for many years, and 
they are now ready to change their fate.”

HAVA, MARYAM, AYESHA
Director Sahraa Karimi Country Afghanistan Year 2019 Runtime 86 minutes Genre Drama  
Language Farsi, Dari Subtitles English

LÅNGFILM Biograf Panora 15 februari 14.30

Venezuelas Oscarsbidrag är ett brännande starkskört drama om 
sömmerskan Ariel som måste hitta sig själv bortom de binära köns-
roller som hittills format hennes värld. I samband med flera besök 
hos gynekolog på grund av underlivssmärtor börjar Ariel ifrågasätta 
sin kropp och hur den “borde” fungera. Snart uppdagas sanningen 
om att hon föddes som intersex* och fick genomgå flera operatio-
ner som spädbarn för att uppfostras som flicka. Sanningen knuffar 
iväg Ariel på en inre resa av självreflektion. Hon börjar upptäcka sitt 
autentiska jag utanför de könsstereotyper som samhället erbjudit - 
en strävan som uppmuntrar oss att ifrågasätta de strukturella normer 
som skadar så många.

*Den som är intersexperson har en medfödd variation i sin köns
karaktäristiska som inte stämmer överens med hur en typiskt kvinnlig 
eller typiskt manlig kropp förväntas vara. (Källa: RFSL)

Delicate in its treatment of the intersex experience, Patricia Ortega’s 
second feature is a strong, determined and thought-provoking 
inquiry into the nature of how we as human beings allow our physical 
beings to determine our mental and spiritual identities.

When her attempts to lose her virginity prove painful and infeasible, 
Ariel, a shy young dressmaker from rural Columbia, begins to ques-
tion why her body is not performing in the womanly way she always 
understood it should. She soon discovers the truth — that she was 
born intersex and received many corrective surgeries as an infant in 
order to be raised a girl.

This revelation sends her on a journey of self-reflection and 
examination. She begins to discover her authentic self outside of 
normative gender binaries — a quest that encourages us to consider 
the societal and sexual norms forcing many to face a crisis when 
confronting their true identity. 

Original title Yo, Imposible Screenplay Patricia Ortega, Enmanuel Chávez

BEING IMPOSSIBLE
Director Patricia Ortega Country Venezuela, Colombia Year 2019 Runtime 90 minutes Genre Drama  
Language Spanish Subtitles English

Förfilm XY sida 22
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DOKU-
MENTÄRT

LÅNGFILM Biograf Panora 15 Februari 16.30

Kämpaglöd, mänskliga rättigheter och hoppfullhet i en lika viktig 
som medryckande film om kvinnor som jobbar på en textilfabrik i 
Bangladesh.

Efter en tragisk olycka på en textilfabrik kommer 23-åriga Shimu 
i kontakt med en fackförespråkare som får henne att öppna ögonen 
för kvinnors arbetsrättigheter. Men Shimus försök att organisera sina 
medarbetare möts av motstånd från alla håll. I kampen för att göra 
sin och medarbetarnas värld till en rättvisare plats, upptäcker Shimu 
reserver av mod och uthållighet inom sig som hon inte visste att hon 
hade, tillsammans med en upplyftande känsla av mening.

Rubaiyat Hossain fortsätter bryta ny mark med sin tredje långfilm, 
som lyfter feministiska initiativ både framför och bakom kameran.

With Rubaiyat Hossain’s third feature she continue to champion wom-
en empowerment. This is a story of the exploitation of the women 
who make our clothes, but also of their road towards empowerment.

Shimu fled her village as a child when her stepmother threatened 
to marry her off to a middle-aged man. Now 23 and living in the capi-
tal, she works gruelling hours for paltry sums at a textile factory while 
her husband searches for work. When a fire in the factory results in 
the death of a co-worker, Shimu is approached by a union advocate 
who provides her with a crash course in women workers’ rights — 
and the tools to enforce them. 

Shimu’s attempt to unionize her workplace is met with resistance 
at every turn. But despite threats from the management and disap-
proval of her husband, Shimu is determined to go on. Together the 
women must fight and find a way.

Original title Shimu Screenplay Rubaiyat Hossain, Philippe Barrière

MADE IN BANGLADESH
Director Rubaiyat Hossain Country Bangladesh, France, Denmark, Portugal Year 2019 Runtime 95 minutes
Genre Drama Language Bengali, English Subtitles English
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Original title Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché Screenplay Pamela B. Green, Joan Simon

Pamela B. Greens fartfyllda dokumentär är både en hyllning och en 
detektivhistoria. En historia som det är på tiden att den berättas, mer 
än ett århundrande senare.

Alice Guy-Blaché är den stora filmpionjären som världen glömde. 
Hon regisserade sin första film 1896 och var tillsammans med legen-
darerna Georges Méliès och Lumiere-bröderna vital för den tidiga 
filmens utveckling. Men likt så många andra framgångsrika kvinnor 
har hon försvunnit spårlöst ur en stor del av historieskrivningen. 

BE NATURAL är hennes upprättelse: en fantastisk berättelse om 
en storartad karriär och en detektivhistoria om var den så betydelse-
fulla regissören egentligen tog vägen när karriären till slut dalade.

Visningen presenteras i samarbete med Historiskan – Sveriges första 
kvinnohistoriska tidning.

Pamela B. Green’s energetic film is both a tribute and a detective story. 
It is searching for Alice Guy-Blaché, who at 23 was the first female 
director. She became a powerful figure in film, but then suddenly 
vanished. 

Alice Guy-Blaché was a true pioneer who got into the movie 
business at the very beginning—in 1894. Two years later, she was 
made head of production at the French film studio Gaumont, where 
she started directing films. In 1910 she moved to USA and founded 
her own company, Solax—but by 1919, Guy-Blaché’s career came to 
an abrupt end, and she and the 1000 films that bore her name were 
largely forgotten. 

The screening is presented in collaboration with Historiskan,  
Sweden’s first magazine focusing on women’s history.

DOKUMENTÄRT

BE NATURAL THE UNTOLD STORY OF ALICE GUY-BLACHÉ

Director Pamela B. Green Country USA Year 2019 Runtime 103 minutes Genre Documentary  
Language English Subtitles Swedish

FILMCENTRUM 
SYD 
6 februari 19:00  

ARLÖVS BIBLIOTEK
11 februari 14.00

LUNDS  
STADSBIBLIOTEK
11 februari 20.00

FRI ENTRÉ

Original title Moa Martinson - Landsmodern  Screenplay Maj Wechselmann, Ebba Witt Brattström

Moa Martinson - Sveriges första #Metoo-röst. Hon skrev om våldtäkt 
i hemmet, nådde ut till svenska kvinnor som ingen annan - och 
förändrade könspolitiken. 

Den 76-åriga aktivisten och filmskaparen Maj Wechselmann är 
ett unikum inom svensk film och vann nyligen Moa-priset för sin 
filmkonst. Med runt 60 filmer bakom sig drivs hon av att avslöja 
orättvisor, så också i denna dokumentär. Filmen skildrar den fattiga 
industrislummen i Norrköping kring 1900 och drar paralleller mellan 
kvinnoföraktet i Svenska Akademien då och nu. 

Moa Martinson is Sweden’s first #Metoo. She wrote about rape 
in the home, reached out to Swedish women like no other - and 
changed gender politics. 

The 76-year-old activist and filmmaker Maj Wechselmann is 
unique in Swedish film and recently won the Moa award for her film 
art. With around 60 films, she is driven by revealing injustice, so also 
in this documentary. The film depicts the poor industrial slum in  
Norrköping around 1900 and draws parallels between the chauvinistic 
culture in the Swedish Academy now and then.

MOA MARTINSON - LANDSMODERN
Director Maj Wechselmann Country Sweden Year 2019 Runtime 67 minutes Genre Documentary  
Language Swedish Subtitles English

DOKUMENTÄRT ABF Malmö 12 februari 17.00

FRI ENTRÉ

Förfilm MIN MAMMA 
HETER ERNST sida 21
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Original title Una Banda de Chicas Screenplay Marilina Giménez, Lucía Cavallotti

Punkig musikdokumentär från Argentina med styrka, rytm och en 
välbehövlig dos feminism. Missa inte en helkväll i musikens tecken på 
musik- och kulturhuset ARENA 305. Fri entré och öppet för alla.

“Jag bytte ut basen mot kameran”, säger Marilina Giménez, som 
fram till 2013 spelade i det argentinska electropop-bandet Yilet. 
Liksom många kvinnliga musiker konfronterades hon ständigt med 
en mansdominerad, ofta sexistisk musikbransch.

Vi får följa Giménez genom Buenos Aires när hon följer kvinnliga 
artister som spelar allt från punkrock och reggaeton, till pop och 
elektronisk musik. Alla bär de liknande berättelser om sexism, ojäm-
likhet och diskriminering - oavsett om de har dreadlocks, twerkar 
loss i stringtrosor eller poserar i hipsteroutfits. Alla bär de också en 
osviklig vilja att krossa patriarkatet som står i deras väg.

DOKUMENTÄRT Arena 305 12 februari 19.00 

A GIRL’S BAND
Director Marilina Giménez Country Argentina Year 2018 Runtime 83 minutes Genre Documentary  
Language Spanish Subtitles English

Punky music documentary from Argentina with power, rhythm and a 
whole lot of feminism. Do not miss out on this full evening at the music 
and cultural house ARENA 305. Free entrance and open to all.

“I changed the bass for the camera”, says Marilina Giménez, who 
until 2013 played in the Argentinian electro pop band Yilet. Like many 
female musicians, she was constantly confronted with a male-dominated, 
often sexist, music industry.

Giménez moves through Buenos Aires filming female artists attract-
ing sell-out crowds with punk rock, reggaeton, pop or electronic music. 
She films them behind the scenes and in full glory on stage and listens 
to their experiences. As diverse as they are, their stories of the sexism 
and inequality they face are equally painful. And all of them carry an 
unwavering will to crush the patriarchy that stands in their way.

FILM & MUSIK 
ARENA 305 

18:30  
Dörrarna öppnar

19:00   
Livemusik

19:30  
Film

DOKUMENTÄRT Yoga Roots 14 februari 18.30

En ung brasiliansk kvinna med en dröm om att bli barnmorska reser 
tillbaka till sina rötter på jakt efter traditionella barnmorskors visdom.

Mayara växte upp i Sao Paulo, den största staden i Brasilien och 
Latinamerika. Hon var tonåring omgiven av miljoner människor, teknik 
och allt som den moderna världen kan erbjuda men hon kände sig 
fortfarande tom. På jakt efter någon som kunde besvara hennes 
frågor reser hon tillbaka till sina rötter, till quilombolas (samhällen 
som grundades på 1800-talet av brasiliansk urbefolkning som rymt 
från slavarbete) och landsbygden. På denna resa möter hon kvinnor 
som visar henne hur det förflutnas visdom kan läka framtiden. De är 
traditionella barnmorskor, läkare och samhällsledare. 

Kom till Malmö studion Yoga Roots och slå dig ner på yogamattan 
för en inspirerande och avslappnande kväll utöver det vanliga. Inträde 
150 kr. Bokas på www.yogarootsmalmo.com. IFEMA festivalpass 
gäller som vanligt i mån av plats men platserna är mycket begränsade

A young Brazilian woman with a dream of becoming a midwife travels 
to indigenous quilombolas (communities founded in 19th century 
by runaway slaves) and rural communities, in search of the ancient 
wisdom of traditional midwives.

Mayara grew up in Sao Paulo, the largest city in Brazil and Latin 
America. She was a teenager surrounded by millions of people, 
technology, and everything the modern world can offer but she still 
felt empty. In search of someone who could answer her questions, 
she goes back to the roots of Brazil, to indigenous quilombolas and 
rural communities. On this journey, she meets women who show her 
how the wisdom of the past can heal the future. They are traditional 
midwives, healers, and community leaders. They are keepers of an 
ancient knowledge that we cannot afford to lose. 

Welcome to a very special movie night with yoga, in collaboration with 
the brilliant women at Yoga Roots.

English title Mulheres Da Terra Screenplay Mayara Boaretto, Kátia Lund

WOMEN OF EARTH
Director Mayara Boaretto, Isadora Carneiro, Katia Lund Country USA, Brazil Year 2019 Runtime 71 minutes  
Genre Documentary Language English, Portuguese Subtitles English

Välkommen till en 
alldeles särskild 
filmkväll – med 
yoga! 

18.00  
Dörrarna öppnar

18.30  
Film

Efter filmen håller 
Tereze Kestere en 
stund av avslapp-
nande Yin Yoga. Inga 
förkunskaper krävs.

FRI ENTRÉ
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DOKUMENTÄRT Inkonst 14 februari 19.00

Barbara Millers dokumentärfilm skildrar fem modiga och smarta 
aktivister i olika delar av världen, som vet sitt värde och bryter 
tystnaden kring kvinnors sexualitet, lust och frihet i de patriarkala 
samhällen de växt upp. 

Med inspirerande beslutsamhet kämpar Deborah, Leyla, 
Rokudenashiko, Doris och Vithika för sexuell frigörelse och själv-
ständighet för kvinnor. De får betala ett högt pris för platsen de tar 
och motståndet de gör; de har alla upplevt offentligt förtal, hot och 
åtal, exkludering och till med dödshot. Det är dock inget som stoppar 
dem. Dessa kvinnor bestämmer sig för att prata och är det ultimata 
exemplet på hur mod, styrka och livskraft verkligen kan förändra 
samhällsstrukturer.

Välkommen till Inkonst för en kväll med prisbelönt dokumentär och kloka 
ord av fina människor. Baren är öppen och frågan fri. Inträde 80 kr (köps 
på plats i dörren. IFEMA festivalpass gäller som vanligt i mån av plats)

Barbara Miller’s feature documentary portrays five courageous, 
smart and self-determined women, breaking the silence imposed 
by their archaic-patriarch societies and religious communities. With 
incredible strength and positive energy, Deborah, Leyla, Rokudenashiko, 
Doris and Vithika are fighting for sexual liberation and autonomy for 
women. 

But their victory comes at a high price: they all have experienced 
public defamation, threats and prosecutions and even received death 
threats. That wouldn not stop them though. These women decide to 
speak up and are the ultimate example on how courage, strength and 
zest for life can indeed alter societal structures. 

Welcome to Inkonst for this award winning documentary and the 
brilliant minds of Saga & Marco! The bar will be open.

Original title #FEMALE PLEASURE Screenplay Barbara Miller

#FEMALE PLEASURE
Director Barbara Miller Country Germany, Schweiz Year 2018 Runtime 101 minutes Genre Documentary  
Language English, German, Japanese Subtitles English

FILM & SAMTAL 

SEXA med Saga & 
Marco - En podd om 
lust, sex och relatio-
ner i vuxen ålder 

18.30  
Dörrarna öppnar

19.00  
Film

Efter filmen håller 
sexologen Saga Alm 
Mårtensson och 
sexualupplysaren 
Marco Vega ett sam-
tal tillsammans med 
gäster och publik.

DOKUMENTÄRT Biograf Hypnos 14 Februari 20.00

”I love romantic comedies but they’re awful, aren’t they?”  
Regissören och musikern Elizabeth Sankey dissikerar genren som 
vi älskar att hata och hatar att älska. Kom till Sofielunds enda och 
Malmös mysigaste Biograf Hypnos, för en Alla hjärtans kväll.

Regissören och musikern Elizabeth Sankey har varit besatt av 
romantiska komedier sedan hon var liten. En besatthet som blivit 
allt mer problematisk i takt med att hennes feministiska medveten-
het ökat. För hur förhåller man sig egentligen till en genre som är 
notoriskt känd för att reproducera sexistiska stereotyper? Sankey 
tar dig djupt ner i analysen av allt från När Harry mötte Sally till La La 
Land och ger flera välbehövliga kängor, men framför allt en bultande 
kärleksförklaring till en av våra mest hatälskade filmgenrer.

Kom till Sofielunds enda och Malmös mysigaste biograf Hypnos, för 
en alternativ alla hjärtans kväll.

”I love romantic comedies but they’re awful, aren’t they?”  
The director and musician Elizabeth Sankey lovingly dissects the 
genre we love to hate and hate to love. Come to Sofielund’s only and 
Malmö’s cosiest Cinema Hypnos, for a Valentine’s evening.

Director and musician Elizabeth Sankey has been obsessed with 
romantic comedies since she was a kid. An obsession that has be-
come increasingly problematic as her feminist awereness grows. For 
how do you actually relate to a genre that is notoriously known for 
reproducing sexist stereotypes? Sankey embarks on a deep analysis 
of everything from When Harry met Sally to La La Land, administering 
lots of well-deserved jabs, but above all a fervent declaration of love 
for a genre we love to hate.

Come to Sofielund’s only and Malmö’s cosiest cinema Hypnos, for an 
alternative Valentine’s evening.

Original title Romantic Comedy Screenplay Elizabeth Sankey

ROMANTIC COMEDY
Director Elizabeth Sankey Country UK Year 2019 Runtime 78 minutes Genre Documentary 
Language English Subtitles None

Förfilm LEO & ALEX 
IN THE MIDDLE OF 
THE 21ST CENTURY 
sida 22
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International title The Last Circus Princess Screenplay Åsa Sjöström

Flerfaldigt prisbelönta Malmöfotografen Åsa Sjöström filmdebuterar 
med en stark och nära skildring av tre generationers kvinnor i den 
skånska cirkusfamiljen Rhodin.

Cirkus Rhodin är en liten turnerande cirkus som varje år reser runt 
i södra Sverige. Platsen där de reser sitt tält blir tillfällig bosättning. 
Simona är sjunde generationens cirkusprinsessa. Hon är uppväxt på 
cirkusen, som idag drivs av hennes mamma Diana och hon har aldrig 
arbetat någon annanstans. Den sista cirkusprinsessan är ett närgånget 
porträtt av en ung kvinna och en utdöende konstform. Vi får följa med 
bakom kulisserna och följa det dagliga slitet för att få cirkusen att 
överleva. Kampen, kropparna och kärleken. För några år sedan var 
de tre generationer som turnerade runt med cirkusen, nu är de två. 
Är Simona den sista? 

DOKUMENTÄRT Biograf Panora 15 Februari 18.30

DEN SISTA CIRKUSPRINSESSAN
Director Åsa Sjöström Country Sweden Year 2020 Runtime 60 minutes Genre Documentary  
Language Swedish, English Subtitles English

Multiple award-winning Malmö photographer Åsa Sjöström makes her 
film debut with a heartful and close portrayal of three generations of 
women in the Skåne circus family Rhodin.

For her entire life Simona has been traveling with the family circus 
from town to town performing to an audience giving her admiration. But 
slowly the circus life is declining, and Simona will have to make a choice. 
Either she continues to carry the legacy of the circus by becoming the 
seventh generation of artists. Or she breaks the long family tradition and 
steps into an unknown life outside the circus.

The Last Circus Princess tells a story about a dying artform and a 
young girl, who knows nothing else than living and working in the circus. 
A couple of years back they were three generations traveling with the 
circus. Now they are two. Will Simona be the last?

REGISSÖRSBESÖK!

DOKUMENTÄRT Malmö Stadsbibliotek 15 februari 14.00

Original title Genderbende Screenplay Sophie Dros

 En berättelse om fem unga personer som identifierar sig som 
icke-binära, vare sig man eller kvinna, utan någonstans däremellan 
eller bortom. Varje dag konfronteras de med normsamhället vi lever 
i och insikten i att vara annorlunda. De för alla sina egna kamper men 
tillsammans berättar de en stark historia om acceptans och lyfter ett be-
friande ifrågasättande av vårt samhälles inbitna binära könsuppdelning.

A story about five young people who neither feel male or female, but 
rather position themselves somewhere in between. Every day they are 
confronted with being different, yet they are proud to be who they are. 
The young people in this film all have their own struggles but together 
they tell a strong story about acceptance and make us question our 
sometimes-rigid society and offer a moment of reflection, how male or 
female are you? 

BIO PÅ BIBBLAN:
GENDERBLEND
Director Sophie Dros Country Netherlands Year 2018 Runtime 67 minutes Genre Documentary  
Language Dutch Subtitles English

FRI ENTRÉ
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FÖRFILMER

JAG SKULLE DÖ FÖR 
MITT LAG TROR JAG 
Director Pollyanna Popermâjer, Klara Ågren, Emma Pekkari  
Country Sweden Year 2019 Runtime 5 minutes Genre Drama

En varm och humoristisk kortfilm om längtan efter gemenskap, att 
var bäst och sämst på samma gång och såklart fotboll. 

A warm and humorous short film about the longing for belonging, to 
feel as you’re on top of the world and down in the gutter at the same 
time and of course, soccer.

MIN MAMMA HETER 
ERNST 
Director Micka Andersson, Carin Bräck Country Sweden  
Year 2018 Runtime 14 minutes Genre Drama

Hilma, en ung tjej i 1880-talets Skåne, längtar efter sin mammas 
kärlek. Mamman är Victoria Benedictsson, författare som längtar bort 
från familjen och hemmet.

Victoria Benedictsson, a Swedish author of the 1880s, wanted 
freedom and a place in the world of literature. She chose the role of 
artist over the role of mother, a classic female dilemma. Her daughter 
Hilma paid the price.

Visas före MELLANRUMSFRUAR sida 6 Visas före MOA MARTINSON – LANDSMODERN sida 13

SHORTS BEFORE FEATURES
SHORT FILMS

KORT-
FILM
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LEO & ALEX IN THE 
MIDDLE OF THE 
21ST CENTURY 
Director Eva Libertad, Nuria Muñoz Country Spain Year 2019 
Runtime 7 minutes Genre Drama

Alex vaknar upp i sin säng efter en sen festkväll. Bredvid henne 
ligger Leo, hennes lägenhetskamrat, som inte kommer ihåg hur hon 
hamnade där. Efter denna morgon kommer inget att vara detsamma 
mellan dem.

Alex wakes up in his bed after a night of partying. Next to her is Leo, 
her roommate, who doesn’t remember how she ended up there. As 
of this morning, nothing will be the same between the two.

XY 
Director Anna Karín Lárusdóttir Country Iceland  
Year 2019 Runtime 15 minutes Genre Drama

Lísa är femton år gammal och har isolerat sig med en stor hemlighet. 
När hennes barndomsvän Bryndís börjar nå ut till henne återförenas 
de två, och Lísa upptäcker fler hemligheter om hennes kropp och 
journal.

Lísa is fifteen years old and has isolated herself with a big secret. 
When her childhood friend Bryndís starts reaching out to her, the two 
reunite, leading Lísa to discover more secrets about her body and 
medical history.

FÖRFILMER

Visas före ROMANTIC COMEDY sida 17 Visas före BEING IMPOSSIBLE sida 9

SHORTS BEFORE FEATURES
KORTFILMSPAKET Grand öl & Mat 13 Februari 20.00

I AM MACKENZIE 

Director Artemis Anastasiadou Country USA  
Year 2019 Runtime 20 min Genre Drama

Insnärjd bland giftig maskulinitet, en pal-
jettklänning och en förälskelse på lands-
bygden i Texas, befinner sig en skejtande 
tonåring på väg att växa upp. 

Caught among toxic masculinity, a sequin 
dress and a teenage crush, a teen skater, 
growing up in rural Texas, will have sex for 
the first time in the back of their dad’s truck.

SYNCHRONIZATION 

Director Anna Kasińska Country Poland  
Year 2019 Runtime 20 min Genre Sci-fi comedy

Året är 2084 och det manliga könet är utrot-
ningshotat. Fyra kvinnor väntar på att deras 
menscykler ska synkoroniseras. Alla vill de 
bli mödrar och det finns bara en donator.

In 2084, when the male sex is near extinc-
tion, four women wait for their menstrual cy-
cles to synchronize. They all want to become 
mothers and there can only be one donor. 

MARISOL
Director Zoe Salicrup Junco Country USA   
Year 2019 Runtime 15 min Genre Drama

När en ung papperslös mamma tar en risk 
att försörja sin dotter, förvandlar en främling 
hennes överträdelse till en mardröm.

When a young mother and an undocument-
ed immigrant takes a risk to provide for her 
daughter, a stranger turns her transgression 
into a nightmare.

A HARD DAY IN THE EMPIRE

Director Sezen Kayhan Country Turkey  
Year 2019 Runtime 19 min Genre Drama

En rekvisitaassistent försöker få regissören 
nöjd under en utmanade arbetsdag på 
inspelningen av en ottomansk såpopera. 

A prop assistant desperately tries to make 
the director happy on a challenging day at 
the set of an Ottoman soap opera. 

THE ROLE
Director Farnoosh Samadi Country Iran  
Year 2019 Runtime 10 min Genre Drama

En kvinna följer med sin man på en audition. 
Det som händer där leder henne till ett viktigt 
beslut.

A woman accompanies her husband for an 
audition. The thing that happens there leads 
her to an important decision.

WORLD 
WIDE 
SHORTS I  
Välkommen till filmvisning 
på Grand Öl & Mat!  
Baren är öppen och  
filmerna briljanta.

 
FRI ENTRÉ
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KORTFILMSFRUKOST FilmCentrum Syd 15 februari 10.00

VOICE OF THE PROVINCE
Director Asel Sydykova Country Kyrgyzstan  
Year 2018 Runtime 15 min Genre Documentary

Det är vinter i Suusamyr. Nazim Ishenalieva 
är mamma till två, lärare och lokalradio-
ankare. Trots tuffa omständigheter ser hon 
ljust på sin framtid.

The middle of winter in Suusamyr. Nazim 
Ishenalieva is a mother of two, teacher and 
local radio anchor. Despite all circumstances, 
she has big hope for her future.

DRIVING LESSONS
Director Marziyeh Riahi Country Iran Year 2019 
Runtime 13 min Genre Drama

Enligt Irans lagar måste Bahareh ha sin 
chauvinistiska make med sig i bilen på sina 
körlektioner för att hon och den manliga 
körläraren inte ska vara ensamma i bilen. 

According to the laws of Iran, Bahareh must 
have her traditional, chauvinistic husband 
accompany her to driving lessons so she 
and her instructor will not be alone.

DAD, ARE YOU OK? 
Director Angela Wanjiku Wamai Country Kenya 
Year 2019 Runtime 17 min Genre Drama

En kvinna och hennes två döttrar försöker ta 
sig igenom sorgen efter att hennes man och 
barnens pappa begått självmord. En berät-
telse om vikten av att prata om det svåra. 

A woman and her two daughters try to get 
through the grief after her husband’s suicide. 
An heartful story about the importance of 
talking about what pains you.

POSITIVE 

Director Nguyet Hoang Country Australia  
Year 2019 Runtime 2 min Genre Animation

En kvinna kämpar mot sin bröstcancer 
medan hon försöker hålla hoppets låga tänd. 
En uppmuntrande berättelse inspirerad av 
verkliga händelser.

A woman fights against her breast cancer 
while trying not to lose hope. An encouraging 
story inspired by actual events.

INSIDE ME 

Director Maria Trigo Teixeira Country Germany 
Year 2019 Runtime 6 min  
Genre Animated documentary

Ett säkert beslut omgivet av blandade 
känslor. En ung kvinna berättar om sin 
erfarenhet av abort.

A clear decision surrounded by mixed feel-
ings. A young woman recounts her experi-
ence with abortion.

METAMORPHOSIS 

Director Veronika Kuznetsova Country Russia 
Year 2019 Runtime 21 min Genre Documentary

Modiga överlevande från hela världen 
berättar sina historier och delar sätten att 
komma vidare efter att ha levt med våld i 
nära relation.

Brave survivors of abusive relationships from 
all over the world tell their stories and share 
the ways of overcoming their past.

WATER AND SALT 
Director Luisa Mello Country Brazil, Belgium 
Year 2019 Runtime 10 min Genre Documentary

Under det brasilianska presidentvalet 2018 
befinner sig en kvinna i en saltvattentank 
långt hemifrån. En resa genom medvetandet 
hos någon vars land hotas av en fascistisk 
regering.

During the 2018 Brazilian presidential 
elections, a woman floats in waters far from 
home. A journey through the consciousness 
of someone whose country is under threat 
from a fascist government.

IN THIS LAND WE’RE BRIEFLY GHOSTS 
 

Director Chen-Wen Lo Country Burma  
Year 2019 Runtime 16 min Genre Drama

Myanmar, 2013. En 12-årig burmesisk barn-
soldat, fängslad för krigsvägran, tvingas välja 
mellan det omöjliga. Baserad på verkliga 
händelser.

Myanmar, 2013. A 12-year-old Burmese 
child soldier, imprisoned for deserting battle, 
is forced to the impossible. Based on actual 
events.

WORLDWIDE 
SHORTS II
Kravla dig upp denna lördagsmorgon, kom till  
FilmCentrum Syd, hugg en kaffe, en macka och 
kanske ett äpple om du gillar det. Slå dig sen ner så 
tar vi en tur runt jorden tillsammans med dessa 10 
insiktsfulla kortfilmer från 12 olika länder.

KORTFILMSFRUKOST FilmCentrum Syd 15 februari 10.00

EMBRACES & THE TOUCH OF SKIN

Director Sara Koppel Country Denmark  
Year 2019 Runtime 3 min Genre Animation

Animerad poesi om det vitala behovet 
av omfamningar och kontakt med andra 
varelser.

An animated poem about the vital need for 
embraces and contact with other beings.

KILLING THE HEN
Director Hanna Ciro, Sara Álvarez Country 
Colombia, Argentina  Year 2019 Runtime 3 min 
Genre Experimental Documentary

Kortfilm gjord under en workshop på temat 
Dekoloniala Perspektiv under den Inter-
nationella Colombianska filmfestivalen i 
Buenos Aires 2019.

Insightful short film made during a work-
shop on “Decolonial Perspectives” during 
the 2019 International Colombian Film 
Festival in Buenos Aires.

FRI ENTRÉ
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KORTFILMSKVÄLL Biograf Panora 15 februari 20.00 | Mingel från 19.30

HJÄRTERUMMET 
Director Marina Nyström Country Sweden  
Year 2019 Runtime 10 min Genre Drama

Det nya året ringer in och Stella upptäcker en 
oanad kraft inuti sig själv. När hennes hjärta 
börjar att slå fortare öppnar sig plötsligt ett 
oväntat hjärterum. 

Stella who has no spark of life left, gets an 
unexpected visit of her grandmother to find 
it again.

MIN VÄRLD I DIN

Director Jenifer Malmqvist Country Sweden 
Year 2019 Runtime 29 min Genre Drama

Shams och Stella är förälskade och relationen 
spirar. Men Shams har inte berättat för Stella 
att hon är papperslös och söker asyl.

A story about queer community and an 
insensitive and rigid asylum process.

JANNES VERNISSAGE

Director Sophia Waldedal, Maja Gallstad, Tilde 
Bragée Country Sweden  Year 2019  
Runtime 5 min Genre Mockumentary

Ljuvlig mokumentär i vilken vi får lära känna 
Janne, hans oförtröttligt positiva anda och 
drömmar om att få ställa ut sina konstverk i 
stora konsthallar. 

Lovely mockumentary in which we get to 
know Janne, his tireless positive spirit and 
dreams of exhibiting his art in the big galleries.

DINNER_2.0
Director Daniela Runesson Country Sweden 
Year 2019 Runtime 3 min Genre Drama

En liten film om att äta middag tillsammans.

A movie about eating dinner together.

TRUE MOON: SISTERS IN ARMS
Director Karolina Engdahl Country Sweden  
Year 2019 Runtime 3 min Genre Music Video

Upplyftande musikvideo med gästsång 
av multiinstrumentalisten och vokalisten 
Christine Owman, producerad av Karolina 
Engdahl (sång & bas i TRUE MOON).

A song of resilience with guest singing by 
multi-instrumentalist and vocalist Christine 
Owman, produced by Karolina Engdahl 
(vocals & bass, TRUE MOON).

KORTFILMSKVÄLL Biograf Panora 15 februari 20.00 | Mingel från 19.30

SÅ INGET HÄNDER DIG

Director Lisa Rydberg & Lars Henrik Andersson 
Year 2019 Runtime 10 min Genre Animation

Vi har fått lära oss att vara artiga och trevliga. 
Det kan vara svårt att veta när man inte 
ska vara det. En man visar Lisa vägen till 
busstationen en natt. När hon vill gå själv får 
hon inte det.

We have been taught to be polite and pleas-
ant. It can be difficult to know when not to be. 
A man shows Lisa the way to the bus station 
at night. When she wants to walk by herself, 
he refuses.

SWEDISH SHORTS  
& CHAMPAGNE 
I samarbete med FilmCentrum Syd bjuder vi in till en  
magisk kortfilmskväll med regissörsbesök och mingel!

KÄRLEKSINVANDRARNA
Director Monica Hernandez Rejon, Debhora Vega 
Country Sweden Genre Documentary Year 2019 
Runtime 18 min

Insiktsfull dokumentär om utmaningarna 
som kvinnor och transpersoner från Latin-
amerika möter i Sverige efter att ha flyttat hit 
för kärlekens skull.

Insightful documentary about the challenges 
that women and transgender people from 
Latin America have to face when moving to 
Sweden for the sake of  love.

MÖSSOR OCH MENS 
Director Astrid Askberger, Stine Marcinkowski 
Pettersson Country Sweden Year 2020 Runtime 
9 min Genre Documentary

En poetisk visuell resa skapas när dansaren 
Stine Marcinkowski inser att hon plockat lika 
många upphittade mössor på gatan som 
dagarna i den genomsnittliga menscykeln.

Dancer Stine Marcinkowski Pettersson has 
the habit of picking up hats she finds on the 
street. Suddenly she realizes that she has 
found 28 hats, as many as the days in an 
average menstrual cycle. 



28 29

PROGRAM
12 FEBRUARI
09.00 Skolbio | VAI | Panora | sida 5 (bokas via Kulturkartan)
17.00 MOA MARTINSON - LANDSMODERN | Förfilm: Min mamma 
heter Ernst | ABF Malmö | sida 13 
18.30 MELLANRUMSFRUAR | Förfilm: Jag skulle dö för mitt lag tror 
jag | Hypnos | sida 6 
19.00 Film & Musik | A GIRL’S BAND | Arena 305 | sida 14 

13 FEBRUARI
17.00 Invigningsmingel & vernissage | Panora | sida 3
18.00 Officiell invigning | VAI | Panora | sida 5
20.00 Kortfilmspaket | WORLDWIDE SHORTS I | Grand Öl & Mat | 
sida 23 

14 FEBRUARI
18.00 THE FEVER | Panora | sida 7
18.30 Film & Yoga | WOMEN OF EARTH | Yoga Roots | sida 15 
19.00 Film & Samtal | #FEMALE PLEASURE | Inkonst | sida 16 
20.00 HAVA, MARYAM, AYESHA | Panora | sida 8
20.00 ROMANTIC COMEDY | Förfilm: Alex & Leo | Hypnos | sida 17

15 FEBRUARI
10.00 Kortfilmsfrukost | WORLDWIDE SHORTS II | FilmCentrum Syd 
| sida 22
12.00 IFEMA Filmforum | Filmcentrum Syd | sida 28 
14.30 BEING IMPOSSIBLE | Förfilm: XY | Panora | sida 9 
14.00 GENDERBLEND | Malmö Stadsbibliotek | sida 18
16.30 MADE IN BANGLADESH | Panora | sida 10
18.30 DEN SISTA CIRKUSPRINSESSAN | Panora | sida 19
19.30 Avslutningsmingel | Panora
20.00 Kortfilmspaket | SWEDISH SHORTS & CHAMPAGNE | Panora
| sida 26

 IFEMA filmforum FilmCentrum Syd Lördag 15 februari

IFEMA FILMFORUM
Välkommen till en dag med samtal om och reflektioner kring film på 
FilmCentrum Syd. Vi bjuder in till kortfilmsfrukost, en inspirerande 
session work in progress-presentationer, samtal och mingel i samarbete 
med BoostHbg och WIFT Södra (Women in Film and Television). 

 

För mer info se  
www.femalefilmfestival.se och www.facebook.se/ifemafilmfestival 

FRI ENTRÉ

LUNCH, MIDDAG, BAR, 
KULTUR OCH FESTLIGHETER

WWW.GRANDOLOMAT.SE, MONBIJOUGATAN 17 (IN PÅ GÅRDEN), MALMÖ

VI ÄR STOLTA OCH GLADA 
ÖVER ATT SAMARBETA 

MED IFEMA!

HOS OSS PÅ GRAND ÖL&MAT
KAN DU NJUTA AV LIVETS GODA!
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BILJETTER OCH INFORMATION
Vill du se ALLT under festivalen till ett kraftigt rabatterat pris? 
IFEMA festivalpass 250 kr (inkl. medlemskort)
Passet är personligt och gäller för inträde till alla festivalens filmer i 
mån av plats

Har du den ekonomiska möjligheten och vill stötta festivalen lite extra? 
IFEMA supporterpass 550 kr (inkl. medlemskort 
+ vårt varmaste tack & festivalens ljuvliga tygpåse)
Passet är personligt och gäller för inträde till alla festivalens filmer i 
mån av plats

BIOGRAF PANORA
 Friisgatan 19 D | www.panora.se
Biljetter (onumrerade) 80 kr
Medlemskort 50 kr
Försäljningsställen: Kulturcentralen, IFEMA biljettkassa på Panora

BIOGRAF HYPNOS
Norra Grängesbergsgatan 15 | www.hypnosmalmo.com
Biljetter (onumrerade) 50 kr
Försäljningsställen: Kulturcentralen, IFEMA biljettkassa på Panora,
Eller i dörren på Hypnos innan respektive visning

ÖVRIGA VISNINGSSTÄLLEN

MALMÖ
FilmCentrum Syd | Monbijougatan 17 E (in på gården) Malmö
Grand Öl & Mat | Monbijougatan 17 (in på gården) Malmö
Arena 305 | Lönngatan 30
Yoga Roots | Föraregatan 1
Inkonst | Bergsgatan 29
Malmö Stadsbibliotek | Kung Oscars väg 11 
ABF Malmö | Spånehusvägen 47

LUND & ARLÖV
Lunds Stadsbibliotek | Sankt Petri kyrkogata 6 
Arlövs bibliotek | Lommavägen 2 

Med reservation för ändringar
Uppdateringar samt mer information hittar du på: 
www.femalefilmfestival.se 
www.facebook.com/ifemafilmfestival

Kulturcentralen | Södra Förstadsgatan 18 | 040 10 30 20 |  
www.kulturcentralen.nu

IFEMA biljettkassa | 1315 februari | Öppnar 30 min innan dagens 
första festivalfilm på Panora och stänger när sista filmen har börjat

  

Medlemskort är obligatoriskt för visningar på Panora. Säljs på 
Kulturcentralen och i IFEMAs biljettkassa. Kortet avser års
medlemskap i föreningen Imagenes del Sur som även arrangerar 
kultur och filmfestivalen Latinamerika i Fokus.

TACK!
Malmö Kulturstöd, Film i Skåne, ABF Malmö, Panora/Folkets Bio Malmö, Filmcentrum Syd, BoostHBG,  

Biograf Hypnos, WIFT, ARF Malmö, Malmö Stadsbibliotek, Lunds Stadsbibliotek, Arlövs Bibliotek, Arena 305, 
Lunds universitet, Historiskan, Arkana, Grand Öl & Mat, Yoga Roots, Inkonst, Amnesty Malmö, Kulturcentralen

& 

Sara Andreasson, Martin Axén, Rosa Bezrukov, Eva Bonde, My Borglund, Paula Bustos, M Dabbadie, Frida 
Alkestrand Christensen, Ebrain, Olof Eliasson, Andrina Eriksson, Camilla Eriksson, Lisa Fjellman, Anna Lönn 
Franko, Andrés Díaz García, Elena Gutierrez, Marianne Gyllenpistol, Oskar Hallberg,  Magnus Hederström, 

Anders Helmerius, Annelie Henriksson, Graciela Hernandez, Marie Hersvall, Johanna Holmin, Anna Johansson, 
Jox, Elin Kamlert, Tereze Kestere, Sophie-Elisabeth Klink, Anna Kraus, Paul Kraus, Per Larsson, Alyssa Lewin, 
Susanne Lund, Johan Dyr Lundgren, Stina Lundkvist, Narmina Madjidian, Beata Berg Malmborg, Jari Malta, 

Basel Mawlawi, Saga Alm Mårtensson, Louise Nassiri, Carlos Percovitch, Linn Persson, Julia K. Persson, Martin 
Rosén, Eddie Sandberg, Eva Sandström, Lena Samani, Jeanette Schjerva, Hilde Selander, Johan Simonsson, 

Johanna Sjöstrand, Torbjörn Söderberg, Sebastian Tarazona, Susann Torgander, Adéle Tornberg, Marco Vega, 
Johanna Wagner, Maj Wechselmann, Charlie Wedin, Aki Zum, Josefin Åberg, Ida Åkesson

&

alla filmskapare och distributörer, all magisk personal hos våra samarbetspartners, alla våra fantastiska  
volontärer och alla andra underbara människor som har hjälpt till!

ARRANGÖR

Imagenes del Sur/Bilder från Söder

www.imagenes.se

Festivalchef
Afsaneh Larsson

Art Director 
Johanna Sjöstrand

Tryckeri 
@Graphiken



I samarbete med


