FLIMMER PRESENTERAR

FLIMMER.NU/
FILMFESTIVAL

Välkomna filmälskare!
Vi, som så många andra, har tvingats ställa in, skjuta upp
och framför allt vänta på en stund då vi vågar hoppas igen.
Den stunden är nu här och det firar vi med att äntligen kunna
genomföra ännu en filmfestival!
Årets festival är den 22:a festivalen i ordningen och som
vanligt kan du som besökare se fram emot kvalitetsfilm från

hela världen, möten med andra filmentusiaster och den typ
av härlig stämning som enbart film på bio tillsammans kan
åstadkomma. Varmt välkomna!

Biljetter

Bra att veta

Det finns tre pass att välja mellan under festivalen:

Språk

• Festivalpass (Gäller under hela helgen)
• Dagspass lördag (Gäller för alla lördagens visningar)
• Dagspass söndag (Gäller för alla söndagens visningar)

Elias Dahlgren
Festivalproducent Filmföreningen Flimmer

Då vi visar mycket nyproducerad film är det en del filmer som
saknar svensk text.

Visning

OBS! För att kunna se invigningsfilmen på fredag krävs
festivalpass.

Alla visningar tar plats på Cnema med undantag för
specialvisningen av “Körkarlen” på Hedvigs kyrka.

Du kan köpa festivalpass på två olika sätt:

Åldersgräns

• I våra kassor på Cnema fr.o.m 26/11 klockan 14:00
• Online via flimmer.nu/ff

15 år och över.

Frågor

Onlinepass är en bra idé om du vill säkra din plats på
festivalen och slippa stå i den vanliga kassakön när du hämtar
ut ditt festivalpass.
Ditt festivalpass är det enda du behöver under festivalen, du
visar helt enkelt upp det när du går in i salongen. Du behöver
inte boka biljett till enskilda visningar utan först till kvarn
gäller till visningarna för dig som löst festival- eller dagspass.
(Till specialvisningen av Körkarlen i Hedvigs kyrka gäller
festivalpass eller separat biljett. Den separata biljetten säljes
på plats.)

Hör av dig till oss på info@flimmer.nu.

Sektioner
Fokus Afghanistan
Starka berättelser från och om ett land som människor flyr
från, längtar till och inspireras av. Under årets festival lyfter
vi fram den Afghanska filmen lite extra. Filmer som du finner
under denna sektion har Afghansk anknytning.

Flimmer DOX
Under sektionen Flimmer DOX visas
spännande dokumentärfilm från hela världen.

Hämta ut
Festivalpasset köpes eller hämtas ut (om du köpt online) i
Flimmers kassa utanför Cnema under festivalveckan eller
inne på Cnema under festivalhelgen.

Östgötskt!
Lokalt producerad film från Östergötland!

Programtext

Programdesign

Ywonne Sahlberg

Bulta kommunikationsbyrå

Volontärer
De Geer gymnasiet
Film & Musikgymnasiet

Tack till bidragsgivare, samarbetspartners och sponsorer

Nö

Mandibles

“Nö” är en purfärsk tysk film om den svåra konsten
att ha relationer. Här får du möta paret Dina (Anna
Brüggemann) och Michael (Alexander Khoun) under sju år
av deras liv. Med hjälp av svart humor och absurda, rentav
makabra, situationer ställs den eviga frågan: ska de säga
ja eller nej till varandra - eller ska de rentav säga nö?

Jean-Gabin och Matu är inte direkt guds gåva till
mänskligheten. Nu är radarparet på väg i en stulen bil när
de plötsligt hör mystiska ljud från bagageutrymmet. Det
visar sig vara en muterad insekt, modell XXL och plötsligt
finns en chans att tjäna en rejäl hacka på att visa upp
denna raritet - det gäller bara att dressera odjuret.

REGI

REGI

SPRÅK

Dietrich Brüggeman
ÅR

SPELTID

2021

SPRÅK

Quentin Dupieux

Tyska (eng text)
GENRE

1 h 59 min

ÅR

Komedi

FÖRFILM

ÖSTGÖTSKT!

SPELTID

2020

Franska (sv text)
GENRE

1 h 17 min

Komedi/Fantasy

FÖRFILM

Den om flugan av Elias Dahlgren, Tim Brodin & Claudio Diez.
Ett dokumentärteam följer Micke som har problem med närminnet.
Producerad under Noomaraton på 24 timmar.

ÖSTGÖTSKT!

Window Man av William Plante & Vidar Olsson.
Hand-animerad skildring av svensk melankoli och ensamhet.
Guldsvanen - Juryns val 2020.

FOKUS:
AFGHANISTAN

FOKUS:
AFGHANISTAN

Bellum:
Krigets
demon

Flee

Allas krig mot alla. Det är det som ordet “bellum” betyder.
Här möter vi den amerikanske soldaten som längtar tillbaka
till kriget, den svenske forskaren som utvecklar artificiella
vapen och krigsfotografen som på plats i Afghanistan har
dokumenterat förödelsen som följer. Tre olika perspektiv
och en evig paradox; krig är omänskligt, ändå befinner sig
människan ständigt i krig.

Han är en framgångsrik dansk akademiker som aldrig har
berättat något om sitt förflutna. Amin Nawabi har levt
mer än 20 år i exil sedan han som barn tvingades fly från
mujahedin och födelselandet Afghanistan. Regissören
Jonas Poher Rasmussen beskriver sin animerade film, som
bygger på en sann berättelse, som ”en historia om en man
som försöker hitta sitt hem”.

REGI

REGI

ÅR

David Herdies,
Georg Götmark
2021

SPELTID

1h 28 min

SPRÅK

GENRE

Engelska/svenska
(sv text)
Dokumentär

FÖRFILM

Unknown Artist av Fazila Amiri. ”Unknown Artist” giftes bort
som 17-åring. Nu flyr hon vardagen genom poesi och sång.

ÅR

Jonas Poher Rasmussen
2021

SPELTID

1h 30 min

SPRÅK

Engelska/svenska
(sv text)

GENRE

Dokumentär/Animerat

FÖRFILM

The red bicycle av Fazila Amiri. Två skilda öden på den
afghanska landsbygden korsas via en röd cykel.

FLIMMER
DOX

Rebel Dykes

Old Henry

Det är bara dagar sedan den här vansinniga blandningen
av animation, gamla arkivbilder och nygjorda intervjuer
hade urpremiär i Storbritannien. Filmen kretsar kring
ett gäng unga lesbiska kvinnor som i 80-90-talens
London ägnar sig åt en salig röra av aktivism, punk och
gyttjebrottning. De var minst sagt udda, men deras kamp
angår alla; kampen för rätten att älska den du vill.

En hyllning till den klassiska västernrullen som innehåller allt
en älskare av genren kan önska sig. En ärrad äldre farmare
(Tim Blake Nelson) lever med sin son Wyatt (Gavin Lewis)
och livet har sin gilla gång tills Henry en dag stöter på en
svårt skadad man med en stor summa pengar i packningen.
Henry för mannen i säkerhet på sin farm. Men en dag rider
tre okända män in på gården och kräver att få pengarna.

REGI

REGI

Harri Shanahan,
Siân A. Williams

ÅR

SPELTID

2021

SPRÅK

Potsi Ponciroli

Engelska (sv text)
GENRE

1 h 22 min

ÅR

SPELTID

Dokumentär

2021

SPRÅK

Engelska (sv text)
GENRE

1h 39 min

Thriller/Western

ÖPPNINGSFILM!

Exklusiv förhandsvisning!
Svensk biopremiär
17:e december

Anette

Mama Weed

Hon (Marion Cotillard), den internationellt erkända
sångerskan, han (Adam Driver), den begåvade
ståuppkomikern. Ann och Henry är lyckade, lyckliga och
lever det glamorösa livet. Men så får de dottern Anette
(Devyn McDowell) - med en alldeles särskild gåva. Filmen
beskrivs som ”nästan helt sångbar” och ”en ambitiös
rockopera” men också ”experimentell”, ”bisarr”, ”pinsam” och
”före sin tid”. Vinnare på Cannes Film Festival, Best Director.

I denna vilda komedi spelar Isabelle Huppert den
arabiskspråkiga polisstolken Patiente Portefeux, med
urusel privatekonomi och uppdrag hos narkotikaroteln.
Vid en avlyssning hör hon plötsligt ett namn hon känner
igen och bestämmer sig för att gripa in i handlingen. Under
kodnamnet ”Morsan” börjar hon att ogenerat tänja på
lagens gränser. Filmen bygger på Hannelore Cayres roman
The Godmother. Sverigepremiär 18 december .

REGI

REGI

SPRÅK

Leos Carax
ÅR

2021

SPELTID

2 h 14 min

SPRÅK

Jean-Paul Salomé

Engelska (sv text)
GENRE

ÅR

Musikal/Drama

FÖRFILM

Sitt du där av Judit Wassrin. En film om hur en natt ibland
kan betyda allt men samtidigt vara bortglömd nästa morgon.
Eller? Tungviktsvinnare i Guldsvanen 2021.

ÖSTGÖTSKT!

SPELTID

2021

1 h 44 min

Franska (sv text)
GENRE

Komedi/Drama

FÖRFILM

Betongpyromanen av Erica Jute & Robin Villebichot. Eva letar
efter ett sätt att hantera sin sorg, men det blir inte som hon
tänkt sig. Tungviktsvinnare i Guldsvanen 2020

(Drömmannen)

A Chiara

Ich bin
Dein Mensch

En italiensk film om ”la famiglia”, men den här högt prisade
berättelsen skildrar maffian ur en helt annan synvinkel.
Den truliga och vilsna tonåringen Chiara (Swammy Rotolo)
ser tillvaron gå i spillror när hennes far försvinner under
dramatiska omständigheter. Premiär vid filmfestivalen i Cannes
2021. Vann pris för ”bästa europeiska film”. Vid filmfestivalen i
Zürich 2021 vann den pris som ”bästa internationella film”.

Arkeologen Alma (Maren Eggert) tackar ja till att delta
i ett experiment. Kritisk möter hon Tom (Dan Stevens),
som ska leva vid hennes sida de tre närmaste veckorna.
Han är perfekt, gör alla rätt och driver henne till vansinne.
Kan drömmannen verkligen existera? Premiär vid Berlin
Filmfestival 2021, där den nominerades till ”bästa film”.
Tysklands officiella bidrag till den 94:e Oscarsgalan.

REGI

REGI

Jonas Carpignanos

ÅR

SPELTID

2021

SPRÅK

Italienska (sv text)

GENRE

2 h 1 min

ÅR

Drama

FÖRFILM

Kalla mig typ ett av Lukas Ahlin. Typ Ett är läkaren som
alltid gör sitt jobb, men ett gammalt fotografi förändrar allt.
Mellanviktsvinnare i Guldsvanen 2020.

SPRÅK

Maria Schrader

ÖSTGÖTSKT!

2021

SPELTID

1 h 38 min

Tyska (sv text)
GENRE

Komedi/sci-fi/romantik

FÖRFILM

Följa Strömmen av Olivia Stenström. En ung tjej fastnar
i en ond spiral av att försöka följa normen i sociala medier.
Mellanviktsvinnare i Guldsvanen 2021.

FLIMMER
DOX

FOKUS:
AFGHANISTAN

The
Silhouettes
Ryska trupper invaderar Afghanistan 1982 och mer än 1,5
miljoner flyr till grannlandet Iran. 35 år senare möter vi en
familj som betraktas som andra klassens medborgare,
silhuetter. Fadern försörjer sin familj genom sin mataffär
och sammanhållningen i den stora familjen är stark. Men
när den yngste sonen bestämmer sig för att bosätta sig
i Afghanistan, ett land han aldrig levt i, ställs allt på sin spets.
REGI

Afsaneh Salari

ÅR

SPELTID

2020

1h 30 min

SPRÅK

Persiska (eng text)

GENRE

Sabaya
Det är mitt i natten i världens farligaste fångläger - al-Hol i
Syrien när unga yazidiska kvinnor förs iväg. Efter att i åratal
ha varit sexslavar(sabya) hos IS förs de till ett ”safehouse”.
Prisad svensk film, men också ifrågasatt. Några av
kvinnorna hävdar att de inte visste vad deras medverkan
innebar. Vinnare av ”Bästa regi” Sundance Film festival.
Juryns pris i Hong-Kong film festival.

Dokumentär

FÖRFILM

Istanbul dreaming for a better life av Omid Ahmad Adrak.
En dokumentär om en afghansk pojkes flykt.

ÖSTGÖTSKT!

REGI

SPRÅK

Hogir Hirori
ÅR

2021

SPELTID

1h 30 min

Kurdiska/Arabiska (sv text)
GENRE

Dokumentär

FLIMMER
DOX

(Night of the kings)

La Nuit
des Rois

The Last
Hillbilly

Samarbete med Franska institutet. I det ökända fängelset
Maca Prison i Elfenbenskusten är det fångarna som styr.
Deras ledare kallas Dangôro - fångarnas konung. Den
nuvarande kungen Blackbeard pressas hårt av sin närmaste
man Lass som trånar efter makten. För att köpa sig tid utser
Blackbeard en ung nyanländ fånge till historieberättare. Vann
”Best Film By An Emerging Director” på Munich Film Festival.

Samarbete med Franska institutet. Våldsamma, fattiga
och lågbegåvade. Hillbillyn Brian Ritchie vet precis hur
resten av USA betraktar honom och de andra invånarna i de
bergiga delarna av Kentucky. Brian njuter av den storslagna
naturen, älskar sin familj och sörjer en döende livsstil. Tre
generationer tillbaka var hillbillys oberoende starka pionjärer
och nybyggare. Sen kom kolindustrin.

REGI

REGI

Philippe Lacote

ÅR

SPELTID

2021

SPRÅK

Franska (sv text)
GENRE

1h 33min

Diane Sara Bouzgarrou,
Thomas Jenkoe

ÅR

Drama

SPELTID

2020

SPRÅK

Engelska (sv text)
GENRE

1 h 20 min

Dokumentär

FOKUS:
AFGHANISTAN

(My donkey, my love & I)

Antoinette
dans les
Cévennes

The Swallows
of Kabul

Samarbete med Franska institutet. Likt en fransk Bridget
Jones är läraren Antoinette lika hopplös som charmig.När
hennes gifte älskare Vladimir tillsammans med sin familj
ger sig ut på en semester i det bergiga Cévennes för att
rida åsna bestämmer Antoinette sig för att haka på. Laure
Calamy, känd för sin komiska talang i tv-serien Call My Agent,
gestaltar en kvinna som blir mer och mer kär. Men är det i
älskaren eller i åsnan?

Samarbete med Franska institutet. Året är 1998.
Talibanernas Kabul ligger i ruiner. Det unga paret Mohsen
och Zunaira hoppas, mot alla odds, på en ljusare framtid och
slits mellan att stanna och slåss eller att fly och bli fria. Det
äldre paret Atiq och Mussarat utkämpar helt andra, privata
strider, mot död och sjukdom. Den animerade filmen skapar
nya dimensioner av vad krig gör med oss människor.

REGI

REGI

ÅR

Caroline Vignal
2020

SPELTID

1 h 37 min

SPRÅK

GENRE

Franska (sv text)
Drama/Komedi

ÅR

Zabou Breitman,
Eléa Gobbé-Mévellec
2019

SPELTID

1h 21 min

SPRÅK

GENRE

Franska (sv text)
Animation/Drama

ÖSTGÖTSKT!
ÖSTGÖTSKT!

En och
en halv
timme, fyra
kortfilmer!
En busschaufför av Robert
Melo. Dramakomedi
om anklagelser och konflikter.
Stålmannen bor i skogen av
Jenny Widell. Dokumentärfilm
om oväntad vänskap i skogen
utanför Söderköping.

Världspremiär!

F L IM M
ER
D OX

Mannen som inte ville gråta av Emil
T. Jonsson. En svart komedi om att
våga sätta karriär och liv på spel.
Fragment ut sångfåglarnas dagbok
av Tomas Haglund.
F L IM M
En dokumentärfilm om
ER
D OX
åldrande, gemenskap
och sång.

Jason
Takes
Man
hattan

(In the shadows)

Gölgeler
İçinde

Video West Väljer - ”Odiskutabelt
den bästa filmen i franchisen,
vem kan motstå att få se Jason
slakta ett gäng festande tonåringar
ombord ett kryssningsfartyg på
väg till Manhattan via en insjö (?).
Oslagbart!”
REGI

På en okänd plats i en okänd tid
kontrolleras en grupp arbetare
av ett ständigt närvarande
övervakningssystem. Filmen är en
dystopisk resa in i mörkret men
också en tankeställare - är vi alla
bara små delar i ett stort väloljat
maskineri?

SPRÅK

ÅR

SPELTID

1989

REGI

Engelska (sv text)

Rob Hedden

GENRE

ÅR

Skräck/Thriller

1 h 40 min

SPRÅK

Erdem Tepegöz

ÖST-

FÖRFILM

SPELTID

2020

GÖTSKT!
CUT OFF av Felicia Bladh.
Östgötsk kortfilmsskräckis.
Guldsvanen - Juryns val 2020.

SPECIALVISNING!

1h 34 min

Turkiska (eng text)

GENRE

Drama/Sci-fi

FÖRFILM

The Memory of love
av Boel Zetterman. Östgötsk
experimentell sci-fi-komedi.

ÖSTGÖTSKT!

(Underground)

Stumfilm med livespelad
orgelmusik.

Tove

Souter
rain

Samarbete med Svenska Kyrkan
Norrköping. Visas med livespelad
orgelmusik i Hedvigs Kyrka. På sin
dödsbädd har slumsystern Edit en
enda önskan: att få tala med den
alkoholiserade David Holm. I rollen
som suputen och dödens körkarl
ser vi regissören Victor Sjöström.
Filmen som bygger på Selma
Lagerlöfs roman blev en enorm
publiksuccé.

Samarbete med East
Pride. Kriget är slut
och i Helsingfors kan festen
börja. Den 30-åriga bildkonstnären
Tove (Alma Pöysti) får mer och mer
uppmärksamhet, inte så mycket för sina
målningar som för berättelserna om de
figurer som ska trollbinda en hel värld.
Tove tvingas ständigt balansera mellan
de olika delarna av sitt skapande och
mellan kärlek och frihet.

Han bär på en skuld. Den unge
gruvarbetaren Maxine (Joakim
Robillard) orsakade den trafikolycka
som skadade hans arbetskamrat
Julien (Théodore Pellerin). När
en explosion inträffar i gruvan i
Val-d’Or i Quebec får Maxine en
möjlighet att nå försoning med sitt
inre. Det blir han som ska rädda de
som skadats vid explosionen, han
ska rädda dem alla.

REGI

REGI

REGI

Kör
karlen

SPRÅK

Victor Sjöström
ÅR

SPELTID

1921

1 h 47 min

GENRE

Stumfilm,
drama, skräck

SPRÅK

Zaida Bergroth

Stumfilm
ÅR

SPELTID

2020

1 h 43 min

Svenska

GENRE

Drama/Biografi

SPRÅK

Sophie Dupuis
ÅR

2020

SPELTID

1h 37 min

Franska (eng text)
GENRE

Drama

Fredag 26/11

UNIK VISNING!

Stämningsfull kväll
med filmmusik du aldrig
hört förut.

HUVUDROLLEN (192 PLATSER)

HEDVIGS KYRKA, TYSKA TORGET 1

19:15 Presentation av festivalen

16:00 Körkarlen - stumfilm med livemusik

19.30 Förfilm: Sitt du där

Tillfälle ges att uppleva stumfilm på klassiskt sätt tillsammans med live-spelad orgelmusik av
kyrkomusiker Ulf Tellin. I samarbete med Svenska kyrkan i Norrköping. Enskilda biljetter för
denna visning säljes på plats. Festivalband gäller men de garanterar inte plats. Först till kvarn!

19:40 Öppningsfilm: Annette

Lördag 27/11
HUVUDROLLEN (192 PLATSER)

BIROLLEN (65 PLATSER)

STATISTEN (40 PLATSER)

12.00 The Swallows of Kabul

13.00 Antoinette dans les Cévennes

15.00 Förfilm: Window Man

14.00 Förfilm: The red bicycle

15.07 Mandibles

Kortfilmspaket:

14.13

Flee

16.30 En busschaufför

17.45 La Nuit des Rois

16.15

Förfilm: Istanbul dreaming...

16.47 Stålmannen bor i skogen

19.45 Förfilm: The Memory of love

16.29 The Silhouettes

17.30 Mannen som inte ville gråta

19.49 Gölgeler İçinde

18.30 Förfilm: Unknown Artist

17.51

18.38 Bellum: Krigets demon

19.00 Old Henry

20.30 Förfilm: Betongpyromanen

21.10

Förfilm: CUT OFF

20.42 Mama Weed

21.16

Friday the 13th: Jason Takes Manhattan

Fragment ur sångfåglarnas dagbok

PRONTO - ENOTEKET, LAXHOLMSTORGET 3 BV
QUIZ MED VIDEO WEST!

Värm upp med quiz innan
kultskräckisen Jason Takes
Manhattan kl 21:10.

16:00 Filmquiz med Video West
Filmkollektivet Video West bjuder in till ännu ett av sina älskade filmquiz. Denna gång på Pronto
under Norrköping Filmfestival! Efter quiz och lite häng på Pronto kan man avsluta kvällen på Cnema
där Video West med omsorg valt ut en kvällsfilm som visas klockan 21:10 i Birollen. Friday the 13th
Part 8: Jason Takes Manhattan! Ingen förbokning eller biljett krävs - deltagande i mån av plats!

Söndag 28/11
HUVUDROLLEN (192 PLATSER)

BIROLLEN (65 PLATSER)

STATISTEN (40 PLATSER)

13.00 Förfilm: Den om flugan

14.00 Försnack Pride East

12.00 The Last Hillbilly

13.05 NÖ

14.15

13.45 Souterrain

15.30 Förfilm: Följa Strömmen

16.00 Eftersnack Pride East

15.33 Ich bin Dein Mensch

17.00 Rebel Dykes

17.45 Förfilm: Kalla mig typ ett
17.57

A Chiara

Tove

16.00 Sabaya

HÄNG MED!

Spännande snack och
kvalitetsfilm med
East Pride.

East Pride har sedan 2018 med sin flagga i topp verkat för solidaritet, medmänsklighet
och norm och gränsöverskridande gemenskap i Östergötland. Under söndagen gästar de
festivalen och visar “Tove”, filmen om Tove Jansson från 2020. Det blir kvalitetsfilm och
samtal under ca 2,5 timme. Ingen särskild biljett krävs, festivalband gäller

