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””Att förverkliga en filmfestival med temat exil är ett utmärkt 
arbete, vilket överstiger konstfilmens ram och förstärker 
vänskapen mellan våra länders folk. Er Exilfilmfestival är 
en stor kulturfest.” 

 Hälsning till Exilfilmfestivalen från den legendariske                 
latinamerikanske filmregissören Fernando Solana, 2003.

Feminismens Vår
Ett specialprogram om kvinnors frigörelse. Vänligen se sida 12
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Fakta om årets Exilfilmfestival
Årets Exilfilmfestival bjuder på filmer som är temamässigt aktuell och som 
speglar tillståndet i de delar av världen vilka är drabbade av konflikter 
eller befinner sig i kris. 

– Antal filmer: 60 st

– Antal program: 10 st

Huvudprogram: 
Exil, en global upplevelse (sida 6)

Specialprogram:
– Feminismens vår (sida 12)

– Kurdisk image – nu (sida 16)

– Somalier – image (sida 19)

– Förorter (sida 20)

– Förbjudna porträtt (sida 22)

Sidoprogram:
– Brännpunkter (sida 24)

– Filmens odyssé – frihetens odyssé (sida 25)

– En annan syn (sida 31)

Evenemang:
– Tetra (sida 32)

– I Love TV (sida 32)

– Film loppis (sida 33)

– Träff (sida 33)

– Möt Göteborgs unga filmare (sida 33)

Invigning
Den 13:e Exilfilmfestivalen invigs fredag 17:e november kl. 18:30 på Biograf 
Draken med tal och musik samt invigningsfilmen. 

Se information om filmen på sida 11. 

Programtablå
Filmtitlar och föreställningar finns i programtablån i slutet av programhäftet. 
Vid filminformationen i häftet anges ett nummer för varje film. I tablån visas 
detta nummer tillsammans med datum, tid och plats för filmvisningarna. 
Varje filmföreställning beräknas till ca 120 minuter.

Med reservation för eventuella ändringar. Ändringar meddelas både 
på festivalens hemsida och vid festivalens visningslokaler.
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Biljettförsäljning
Biljetterna kostar 40 kr per föreställning. Vid vissa föreställningar 
visas flera filmer och då gäller biljetten för samtliga filmer. 

Medlemskort  är obligatoriskt för att få inträde till festivalens        
föreställningar. Medlemskortet kostar 10 kronor och är personligt. 

För information, biljettförfrågningar och biljettreservationer vänligen 
kontakta:  biljett@exilefilmfestival.com

OBS – Alla festivalens program är entréfria för flyktingar, men 
då måste LMA kortet visas vid inträde. Först till kvarn!

Reserverade biljetter hämtas en timma innan föreställningen i 
kassan på respektive visningslokal. 

Bio- och filmvisningslokaler:
Biograf Draken, Olof Palmes Plats 1 (spårvagn linje 1, 3, 6, 9 och 11, 
hållplats Järntorget)

Bio Roy, Avenyn 45 (nära Götaplatsen)

Blå Stället (spårvagn linje 4 och 9, hållplats Angered)

Hagabion, Linnégatan 21 (spårvagn linje 1, 6 eller buss 60, hållplats 
Prinsgatan)

Hammarkullens kulturhus (spårvagn linje 4 och 9, hållplats Hammarkullen)

Kommersen loppmarknad, Första Långgatan 27 (spårvagn linje 3, 9 och 
11, hållplats Masthuggstorget)

Lundby gymnasium (spårvagn 5, 6 och 10, hållplats Rambergsvallen)

Ungdomens hus 1200 kvadrat (spårvagn linje 1, 3, 7 och 8, hållplats 
Frölunda torg)

Viktoriahuset, Linnégatan 21 (spårvagn linje 1, 6 eller buss 60, hållplats 
Prinsgatan)

Världskulturmuseet (spårvagn 2, 4, 5, 6, 8 och 13, hållplats Korsvägen)

För mer information om festivalens program, var god och se vår hemsida: 
www.exilefilmfestival.com
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Står vi inför apokalypsen?
Vi har ännu inte glömt massflykten från Syrien, vi bombarderades med 
siffror om drunknade flyktingar i havet. Vi fick alla yrsel, särskilt efter bilden 
på den lilla kurdiska flyktingpojken Aylan som spreds över hela världen, 
hans livlösa kropp hittades på en av västvärldens fria stränder. Bilden som 
vi fortfarande inte slipper ifrån, den bränner sig kvar på näthinnan, årets 
festivalaffisch präglas av hans öde. 

Nu, inför vår nya filmfestival, sker ännu en massaker, denna gång på 
Rohingyrer på grund av deras religiösa tro som leder till massflykt från 
Burma. 

Och imorgon? Inväntar vi på ett kärnvapenkrig i fjärran östern, vid den 
Nordkoreanska gränsen? 

Redan har många platser och människor drabbats av terrorn. Vi är alla 
fångade i en mardröm. Vi befinner oss i ett krig som breder ut sig överallt, 
oavsett vilket land eller i vilken stad du bor i, Stockholm, Paris, London, 
Amsterdam eller Barcelona. Extremisterna, dom som inte tolererar oliktän-
kande, låter dig inte leva i lugn och ro eller ha någon trygghet. Man känner 
sig inte längre säker när man dagligen lämnar hemmet, man vet inte om 
man kommer hem eller inte. Står den civiliserade världen inför en apokalyps 
och mänsklighetens undergång? 

Det här helvetet har skapats av en liten strukturerad grupp. Deras hatiska 
ideologi samt deras marknadsintressen går ut över mänsklighetens och 
världens hälsa och existens. Denna grupp har tillskansat sig utrymme för 
sina omänskliga handlingar därför att majoriteten av världens befolkning är 
tysta. 

Den tysta majoriteten har genom sin passivitet och tystnad banat väg 
för denna minoritet, som är på väg att förvandla denna vackra jord till ett 
helvete.

Den mörka bilden av dagens världssituation är inte klippt från en scen 
ur en skräckfilm som vi ska visa på vår filmfestival. Detta är en rak och 
osminkad bild av nutiden. Men trots dess mångfaldiga mörka hotbild är vi 
medvetna om att detta inte är en helhetsbild av verkligheten. Resten av 
bilden tillhör de ljusa krafter som har en ny vision av världen, särskilt den 
unga generationen som kämpar för en förnyelse och för att vi tillsammans 
skall skapa en mänskligare värld. Dessa krafter kämpar för att den tysta 
majoriteten ska vakna, komma till tals, ifrågasätta dagens ordning och 
agera för att skapa en bättre värld. 

Exilfilmfestivalen står tillsammans med dessa positiva och nytänkande 
krafter. Vi vill med filmkonstens berörande makt ge människor mod och 
kraft att ställa upp i kampen. Vi är en del av den växande grupp som tror 
på tolerans, solidaritet och nyanser. Att vi mot många odds och trots allt 
tillsammans kan skapa en ljusare framtid.

Välkommen till oss!

Hossein Mahini

Exilfilmfestivalens konstnärliga ledare 



6

Den 13:e Internationella Exil Film Festival | The 13th International Exile Film Festival
17 - 23 November 2017| Göteborg Sweden

| H
uv

ud
pr

og
ra

m
 

Huvudprogram   

Den här visningen är speciell. Efter filmvisningen hålls det debatt och 
föreläsning. Filmvisningen är ett samarbete med:
•Hammarkullens Kulturhus
•Göteborgs universitet
•Angereds Folkskola

I detta program visas filmer gjorda av filmare som befinner 
sig i landsflykt och andra filmare som befinner sig utanför 
sina hemländer. Temat är fritt.

 
Nr 1                         Lördag 18 november, kl. 19.00, Hagabion sal 1 

Onsdag 22 november, kl. 18.30.00, Hagabion sal 2 

Alla oss eller ingen / All Three of Us /                      
Nous trois ou rien 
Frankrike 2015/ spelfilm/ 102 min

Franska, engelsk text

Regi: Kheiron

Hibat Tabib och hans fru Feresteh bor i en stad i södra Iran. De är 
unga, fulla av liv, idealistiska, politiskt och militant aktiva för demokrati. 
De är inte rädda att stå upp mot två efterföljande diktatorer, Shahen 
först och senare Ayatollah Khomeini. 1984 tvingas de att fly sitt land 
med sin son. Efter en lång, svår och farlig resa når dom Frankrike. 
De bosätter sig i en av Paris förorter, där de lyckas integrera sig i det 
franska samhället, särskilt genom att engagera sig i förorternas sociala 
frågor. 

Trots politik, religion, fängelse, misshandel, mord, självmord samt 
landsflykt är detta en komedi.

 
Nr 2       Onsdag 22 november, kl. 14.00, Hammarkullen kulturhus

Barn / Kinders / Children
Österrike, Bosnien-Herzegovina, Turkiet 2016 / Dokumentär / 95 min

Tyska, bosniska, turkiska, engelska, engelsk text

Regi: Arash Riahi, Arman T. Riahi

En rörande film om den dolda potentialen hos barn, som står inför en 
annorlunda möjlig framtid för vårt samhälle genom kreativitet, integra-
tion och musikens kraft. En musikalisk värld öppnar sig och berikar 
den värld barnen kommer ifrån, en värld där de lär sig att lita på sig 
själva. Den ger dem tillgång till ett vardagsliv där de blir hörda och 
sedda och där deras behov respekteras. 

En film om barn – empatisk, skoningslös, inspirerande...

”Fantastisk dokumentär om musik som binder barns öden samman 
och om att växa upp med dubbla kulturer. Barnen är en del av ett 
musikprojekt i Österrike där de reser på läger och lär sig spela klas-
siska instrument eller att sjunga. Många av deras öden är tragiska 
och man får korta ledtrådar till varför under filmens gång.Vackert 
filmad, bra manus och ljud och ett intressant och försiktigt berättande.”   

Lena Torquato Lidén

Exil, den globala upplevelsen 
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 Nr 3 Måndag 20 november, kl. 18.30, Hagabion sal 1

Den levande skogen / The Living Forest
Sverige 2016 / Spelfilm / 31 min

Svenska, engelsk text

Regi: Alex Afshar

Vad döljer sig mitt i den djupa skogen? Vilka är de mystiska röster 
som Abraham hör? Vilken är hemligheten bakom Buddhastatyn? 
Följ Abraham in i en mystisk värld och bevittna de anmärkningsvärda 
förändringarna i hans liv.

”Suggestivt, meditativt berättande. Fint foto och bra tematik om ett 
oroligt samhälle och en oviss framtid utan att egentligen visa något av 
det, utan fokus ligger på skogen och det inre lugn som huvudkarak-
tären (och vi själva) måste hitta.” Lars Wiberg

 Nr 4 Onsdag 22 november, kl. 19.00, Viktoriahuset - Viktoriasal

Dialoger i exil / Dialogos de Exilidos /                 
Dialogues of Exiles
Frankrike 1974 / Spelfilm, dokumentär / 100 min

Spanska, franska, engelsk text

Regi: Raúl Ruiz

Ruiz första film på Fransk mark är en slags fiktiv historia och doku-
mentär på samma gång. Filmen berättar historien om några chilenska 
människor i exil i Paris under Pinochet-regimens tidiga år och deras 
äventyrliga försök att få tak över huvudet, pengar och arbete. Filmens 
skådespelare, franska och chilenska, arbetade av solidaritetsskäl. 
De flesta av chilenerna var flyktingar, kollegor och vänner till Ruiz. 
Händelserna som utspelas är tolkningar från deras liv.

En skickligt sammanvävd film av den legendariska chilenska poeten, 
författaren och film regissören Raul Ruiz. En film om chilenarnas liv 
i exil i Paris, de som tvingades fly under militärkuppen i Chile. Raul 
Ruiz var själv en av flyktingarna. Han var en nära medarbetare till 
Salvador Allende. En lysande och klassisk film om livet i exil.

 
Nr 5                        Måndag 20 november, kl. 18.30, Hagabion sal 1

En gång i tiden / Once upon a time
Sverige 2017 / Dokumentär / 14min,

Svenska,engelsk text

Regi: Roozbeh Behtaji

Efter att ha vandrat över en fjärdedel av jordklotet för att ta sig till 
Sverige, så är S trött på att gå: han vill ta sitt körkort. Men eftersom 
han inte känner några vuxna så måste han vända sig till typer som 
rör sig i skuggorna. Han får hjälp, men kan samtidigt inte skaka av sig 
känslan av att ha sett de här människorna någonstans tidigare.
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Nr 6                         Måndag 20 november, kl. 18.30, Hagabion sal 1

Fristad / Sanctuary
Sverige, Norge 2017 / Spelfilm / 15 min

Persiska, svenska, engelska, engelsk text

Regi: Farid Zarrinbal och Harald Sandö

Darioush är en iransk papperslös person i Göteborg, som står inför 
sin värsta mardröm när två svenska polismän kommer och knackar 
på dörren. Han kommer nätt och jämt undan de två poliserna som 
ska utvisa honom. Han beger sig iväg till sin arbetsgivare för att hämta 
ut sin återstående lön. Senare behöver han hjälp med att utarbeta en 
plan b och ringer till alla på sin kontaktlista. Bara en person svarar 
och erbjuder honom ett handtag; Ali, människosmugglaren som från 
början smugglade in honom till Sverige. Poliserna letar fortfarande 
efter Darioush och har bestämt sig för att fånga honom – det blir 
en kamp mot tiden för bägge parter. Kommer Darioush att undvika 
lagens långa arm och återigen gömma sig eller kommer poliserna 
slutligen att gripa honom?

 
Nr 7                        Söndag 19 november, kl. 13.30, Hagabion sal 1                                                       

Förlorat paradis / Lost Paradise
Schweiz 2017 / Dokumentär / 18 min

Dari, persiska, engelsk text

Regi: Mortaza Shahed

I Schweiz möter filmens regissör en flykting som är hans landsman 
och tillhör den etniska gruppen Hazarer. Ett folk som förföljts och 
kriminaliserats i årtionden i sitt hemland. Många flydde till Iran för 
att söka efter ett liv utan våld och diskriminering. Men flykten ändrar 
ingenting, återigen möts de av diskriminering, våld och död. Det 
enda hoppet är att fly till Europa. Men kan man verkligen lita på det 
hoppet? 

Nr 8      Lördag 18 november, kl. 18.30, Viktoriahuset - Viktoriasal

Hägring / Sarab / Mirage
Grekland 2016 / Dokumentär / 67 min

Persiska, engelska, grekiska, engelsk text

Regi: Abdolreza Kohanrouz

Dokumentären skildrar Camy, Danial och Shahi, tre iranska flyktin-
gars liv, vilka ställs inför många svårigheter under den tid som de var 
fängslade i Grekland. Filmen är ett vittnesmål om den kränkande 
brutalitet och den rasistiska behandlingen av poliserna under deras 
inlåsning i polisförvar, på gatorna och i flyktinglägren. Allting som de 
gick igenom kunde lätt göra dem till en symbol för tusentals immi-
granter och flyktingar som dagligen når de olika europeiska länderna. 
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Nr 9 Söndag 19 november, kl. 13.30, Hagabion sal 1

Intighetens medborgare  / Citizens of Nothingness
Italien 2015 / Spelfilm / 52 min

Italienska, persiska, engelsk text

Regi: Razi Mohebi

En afghansk politisk flykting har just anlänt till Italien och söker efter 
gästfrihet och skydd, men finner att hon kolliderar med en daglig 
verklighet som flyktingar befinner sig i. Hon känner sig utanför och 
hennes utanförskap återspeglas genom valet av inspelningsplatser 
för filmen. Dokument och pass har inget större värde, flyktingstatusen 
glider över till apati i ingenmanslandet.

Nr 10 Måndag 20 november, kl. 18.30, Hagabion sal 1                          
Onsdag 22 november, kl. 13.00, Blå Stället                

Jag är Akif  / I am Akif
Sverige / Dokumentär / 14min

Svenska,

Regi: Jovid Eisai & Krister Kronlid

När hans far går bort och hans mor gifter om sig och lämnar honom, 
tar sig Akif från Sar-e-Pol i Afghanistan till Sverige för att äntligen 
få gå i skolan. Parallellt med Akifs berättelse får vi bakom kameran 
träffa sextonårige Jovid som tillsammans med sin nyfunne vän Krister 
filmade “Jag är Akif“ - efter bara knappt ett halvår i Sverige. Idag, över 
ett år senare, har Jovid precis fått avslag från Migrationsverket.

Nr 11 Måndag 20 november, kl. 18.30, Hagabion sal 1

Klockan 14:36 den 22 augusti /                            
At 14:36 on the 22:th of August
Sverige 2016 / Experimentell / 4 min 

Svenska, engelsk text

Regi: Zhiro Aga Hasttyar & Fredrik Karlsson

Vi är inspirerade av temat “nu eller aldrig“ och kom att tänka på 
människor som någonsin har tänkt på att ta sina egna liv. Det här är 
en film för er. 1531 personer i Sverige begick självmord under 2014. 
Av dessa var 1044 män och 487 kvinnor.
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Nr 12                        Tisdag 21 november, kl. 21.00, Hagabion sal 1

Lachek, jag är elak / Lachek, I am Mean
Sverige 2016 / Animation / 11 min

Svenska, engelsk text

Regi: Fateme Gosheh

Det här är en animerad berättelse om en tjej. Hennes namn är Rokia. 
Hon bor i ett förortsområde i Sverige. Hennes arbetslösa far ger 
henne en slöja. Rokia förlorar sin slöja på lekplatsen och vågar inte 
återvända hem. 

Nr 13                       Lördag 18 november, kl. 19.00, Hagabion sal 1                                                       

Målningens skrik / Scream of Painting
Kanada 2017 / Experimentell / 13 min

Engelska 

Regi: Siyamak Ghaffari

En protest mot den islamiska republiken Irans behandling av konst 
och konstnärer.

Nr 14                        Tisdag 21 november, kl. 18.30, Hagabion sal 1

Sju städer, en labyrint / سبع مدن, متاهة واحدة  /          
Seven cities, One Labyrinth 
Danmark 2017 / Experimentell / 5 min

Engelska, arabiska, engelsk text

Regi: Samara Sallam

En experimentell film som har spelats in i sju olika städer från tre olika 
kontinenter mellan Syrien, Algeriet, Danmark och Norge, de platser 
som en filmare har levt på. En visuell labyrint utan verkliga gränser.



VÄRLDEN ÄR MITT HEM | THE WORLD IS MY HOME
www.exilefilmfestival.com

11

| H
uv

ud
pr

og
ra

m
  Nr 15 Fredag 17 november, kl. 18.30, Bio Draken                                            

Torsdag 23 november, kl. 19.00, Bio Roy

Skenet bedrar / Some Like It Veiled /             
Cherchez la femme 
Frankrike 2017 / Spelfilm / 88 min

Franska, engelsk text

Regi: Sou Abadi

Armand och Leila är kära. Tillsammans planerar de att åka till 
New York för en praktikplats. Men några dagar före deras avresa 
kommer Mahmoud, Leilas storebror, tillbaka från sin långa vistelse 
i Jemen där han drastiskt har förändrats. Mahmoud vill omforma 
Leilas liv, som han anser vara oanständigt, och beslutar sig för 
att begränsa sin systers rörelsefrihet och skilja henne från sin 
pojkvän. Hur kan Armand befria sin älskade Leila? Med niqab?                                 
Nästa dag går en ny kvinna i niqab genom Paris gator. Han klär sig i 
niqab och går i smyg in i Leilas lägenhet.

En komisk kulturell konfrontation mellan två etniska grupper, iranier 
och araber i utkanten av Paris, den moderna och sekulära staden.

En högaktuell och vanvettigt rolig komedi om de svårigheter som kan 
uppstå när en familjemedlem dras in i islamsk radikalisering. Med 
varm humor och klarsynthet som vapen vänder debutant regissören 
Sou Abadi ut och in på de många Tabun och traditioner som funda-
mentalismen tvingar på sina anhängare.

Missa inte denna film

Nr 16 Söndag 19 november, kl. 16.00, Hagabion sal 1  

Strålande / Drakhshesh / Shining
Norge 2017 / Spelfilm / 6 min

Inget språk, ingen text

Regi: Rahman Milani

En äldre iransk man i Norge står inför det tomma gap som hans frus 
död har lämnat efter sig. Ett poetiskt stillsamt porträtt om en ensam 
äldre mans drömmar.
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Nr 17                         Tisdag 21 november, kl. 18.30, Hagabion sal 1

2 Flickor / 2 Girls
Italien 2016 / Dokumentär / 52 min

Amhariska, bengaliska, engelsk text

Regi: Marco Spironi

Lota och Tigist, två flickor som lever i två olika länder, Bangladesh 
och Etiopien. Bägge föddes på landsbygden, bägge ställdes inför 
fattigdom och missbruk. Det enda valet var att fly till megastäderna 
Dhaka och Addis Abeba i hopp om ett bättre liv. Men där faller en ung 
flicka som Tigist snabbt ner i sexhandelns helvete eller som Lota, till 
en textilfabrik. Men trots att deras liv är så tuffa så visar deras kamp för 
ett lyckligt liv på en inre styrka och en stor värdighet, i hopp om att det 
kanske blir bättre imorgon. 

 
Nr 18                      Söndag 19 november, kl. 19.00, Hagabion sal 1

3000 Nätter / 3000 Nights
Palestina, Frankrike, Jordan, Libanon, Qatar, Arab Emiratet 2016 / 
Spelfilm / 103 min

Arabiska, hebreiska, svensk text

Regi: Mai Mesri

Layal, som är en ung nygift palestinsk lärarinna, arresteras av 
israeliska armen och anklagas för samröre med palestinska frihets 
rörelse mot ockupation. Hon döms till 8 års fängelse och förs till 
ett Israeliskt kvinnofängelse, där hon möts av en skrämmande 
värld i vilken palestinska politiska fångar fängslas tillsammans 
med israeliska brottslingar. När fängelsedirektören upptäcker 
att hon är gravid pressar henne att göra abort. Men, om vill hon 
behålla sin barn, så måste hon spionera på de andra palestinska 
fångarna. Layal, vägrar och gör motstånd. Genom sin kamp för 
att uppfostra sin son bakom galler och hennes förhållanden till de 
andra fångarna lyckas hon hitta en känsla av hopp och mening 
i livet. Fängelsevillkoren försämras och de palestinska fångarna 
bestämmer sig för att strejka. Fängelsedirektören varnar henne 
för att gå med i upproret och hotar att ta sonen ifrån henne.                                                                                    
Layal står inför ett val som kommer för alltid att förändra hennes liv. 
Ett oerhört starkt ödesdrama om palestinska kvinnors kamp.  

 

Specialprogram
                       Feminismens vår
Ett specialprogram om kvinnors frigörelsekamp i olika delar 
av världen. En kamp för frihet, jämlikhet och genus / sexuell 
läggning. Detta är en kamp i full fart som inte ses i allmänt 
tillgängliga bilder. Men bakom stängda dörrar pågår kvinnornas 
samtida frigörelsekamp.
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Nr 19 Måndag 20 november, kl. 13.00, Blå Stället                                             
Måndag 20 november, kl. 19.00, Ungdomens hus 1200 kvadrat 

Onsdag 22 november, kl. 18.30, Hagabion sal 2

Blåskäggs berättelse i nutid /                            
Blue Beard Today‘s Tale
Kanada 2016 / Experimentell Animation / 17 min

Engelska, engelsk text

Regi: Khadija Baker

En poetiskt animerad film som är en skicklig kombination mellan 
en fransk gammal folk saga, Blåskägg, och Scherazads öde från 
mellanösterns passionerade saga tusen och en natt. Blåskägg 
handlar om en mäktig man som dödar nyfikna kvinnor som vill göra 
det förbjudna. Kvinnan i berättelsen är en symbol för folket under 
den ”Arabiska våren”. Folk började med fredliga demonstrationer, 
de ville ha grundläggande mänskliga rättigheter, demonstrationerna 
växte och delades snart av hela befolkningen. De protesterade mot 
den auktoritära regimen och krävde demokrati.  Men svaret från den 
diktatoriska regimens sida var extremt våldsam, människor dödades 
på gatan eller blev arresterade. En symbolisk och konstnärlig filma-
tisering av två gamla folksagor som framkallar dagens situation för 
mellanösterns kvinnor under och efter den Arabiska våren. En film av 
en bildbegåvad kvinnlig kurdisk filmare Khadija Baker.

”Spännande form, snyggt och påhittigt berättande. Intressant att 
använda en gammal folksaga som inramning för budskapet om mäns 
kontroll av kvinnors kroppar – ger både ett historiskt och aktuellt 
perspektiv. En del poetiska passager lämnar även utrymme för egna 
reflektioner och tolkningar, vilket är bra. ”  Lars Wiberg

Nr 20                      Lördag 18 november, kl. 16.00, Hagabion sal 1

Dansa med monica / Bailando con Monica /       
Dancing with Monica

Danmark 2017 / Dokumentär / 74 min

Regi: Anja Dalhoff

En unik dokumentär om den Colombianska kvinnan Monica, som 
själv har  filmat scener från sitt liv som en prostituerad kvinna under 
25 år. Från 2010 till 2017 följs Monica med kamera av regissören 
Anja Dalhoff i ett nära och intimt porträtt. Filmatiseringen visar hennes 
upplevelser som prostituerad och som ett offer för människohandel i 
tre olika länder, Spanien Japan och Danmark. 

En naken och vågad dokumentär om Monica själv. En resa i helvetet 
med en blick mot framtid och hopp.
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Nr 21                        Tisdag 21 november, kl. 18.30, Hagabion sal 1

Det där har stört mig hela tiden /                      
That Has Been Bothering Me the Whole Time 
Österrike, Bosnien-Herzegovina, Turkiet 2016 / Experimentell / 10 min

Inget språk. ingen text

Regi: Arash T. Riahi

Filmen kan ses som ett provocerande experiment. Vad händer om 
man låter en kvinna i en burka göra ett framträdande, vilket aldrig 
kunde tillåtas att visas offentligt? Mot slutet av filmen blir det uppen-
bart att denna förtryckta, plågade kvinna i en burka är en fiktion, 
gestaltad av dansaren Silke Grabinger. Det är en film om en film.

”10 min Kortfilm. Svartvit konstfilm. Performance i burka.  Konstfull, vacker 
med ett kvävande obehag. Inget tal. Passar mycket bra”  Kasper Knapton.

Nr 22                      Måndag 20 november, kl. 21.00, Hagabion sal 1

Ocean / Ocean
Israel, Palestina, Kanada 2017 / Experimentell / 4 min

Hebreiska, arabiska, ingen text

Regi: Lia Tarchansky

Under 2014 påbörjade den israeliska armén ytterligare en omgång av 
bombardemang på Gazaremsan. En rysk-israelisk videojournalist rappor-
terar om attacken och framväxten av en krigsföring mellan Palestina och 
Israel. Hon lämnar Israel och bosätter sig i Toronto Kanada, trots att hon 
har flyttat slipper hon inte undan minnet av attacken i Ghaza i utsikten av 
sitt nya liv. 

Nr 23                      Söndag 19 november, kl. 13.30, Hagabion sal 1

Parlika / Parlika
Slovakien 2016 / Dokumentär / 50 min

Dari, engelsk text

Regi: Sahraa Karimi

En historisk berättelse om Afghanska kvinnornas sociala status 
under landets övergång från en totalitär teokrati till demokrati. Ett 
starkt porträtt av Suraya Parlika, en bestämd kvinna som träder in på 
„männens territorium som politiker. Där aktiva kvinnor mest ses som 
en underlighet, särskilt de modiga kvinnor som avtäcker sina ansikten 
och vägrar att vara tysta betraktas av de manliga styrande politikerna 
som ”syndiga” kvinnor. Parlika försöker få igång en öppen offentlig 
diskussion om de mest pressande sociala frågorna: åtskillnad mellan 
lagen och dess tillämpning i vardagen, öppen och latent diskrimine-
ring av kvinnor eller konkreta brott som begås av män mot kvinnor 
som strävar efter ett värdigt liv. En välgjord dokumentär om kvinnors 
kamp i Afghanistan.
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Nr 24                               Måndag 20 november, kl. 13.00, Blå Stället    
Tisdag 21 november, kl. 21.00, Hagabion sal 1  

Schahrazads dröm / The Dream of Shahrazad 
Sydafrika.. 2014 / Spelfilm / 110 min

Arabiska, engelsk text

Regi: Francois Verster

Vävande samman musik, politik och historieberättande, utforskar 
Francois Verster de nyliga sociala och politiska händelserna i 
Egypten, Turkiet och Libanon genom metaforen „Tusen och en natt“, 
och ser på hur kreativitet och politisk artikulering sammanfaller som 
svar på förtryck. Förutom anspelningen på Shahrazad, prinsessan 
från ”tusen och en natt” som räddar sitt liv genom att berätta historier, 
finner vi också en dirigent för en ungdomsorkester, en historieberät-
tande trupp från Cairo, en orolig libanesisk skådespelerska och flera 
andra som alla ger konsten en ny politisk användning.

Sharazad, prinsessan från tusen och en natt, räddar sitt liv genom att 
berätta historier. Den magiska metaforen vävs in med musik, politik, 
historia och i de sociala och politiska händelserna i Egypten, Turkiet 
och Libanon. 

På så sätt blir filmen en fantastisk berättelse om kvinnors frihetsr-
örelse från det förflutna till nutid, arabiska våren.

Extra Tillskott
Film: I framtiden åt de från de finaste porslin (sida 28)

Den här fantastiska filmen tilläggs till programmet Feminismens vår. 
Missa inte detta här oerhört visuella konstverk!
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Nr 26      Lördag 18 november, kl. 16.30, Hammarkullen kulturhus  

Torsdag 23 november, kl. 18.30, Hagabion sal 1

Gulistan, rosornas land /                                    
Gulistan, Land of Roses
Kanada, Tyskland 2016 / Spelfilm / 86 min

Tyska, engelsk text

Regi: Zayne Akyol

De tillhör PKK’s beväpnade gren, Kurdistans arbetarparti, som också 
är en aktiv gerillarörelse. Vad är dessa kvinnliga kämpars uppdrag? 
Att försvara det kurdiska territoriet i Irak och Syrien och besegra IS, 
den beväpnade milisen i den så kallade islamiska staten, samtidigt 
som de förkroppsligar ett revolutionärt ideal som förespråkar kvinnlig 
egenmakt. Filmaren Zaynê Akyol följer deras högst reglementsenliga 
livstil. Även när striderna mot IS intensifieras i mellanöstern, fortsätter 
dessa kvinnor modigt sin kamp mot barbarismen. Kvinnor som Rojen 
och Sozdar som är erfarna kämpar, delar öppet med sig om sina 
mest intima tankar och drömmar. Genom att erbjuda ett fönster in till 
denna till stor del okända värld, exponerar filmen i hög grad krigets 
dolda ansikte: det kvinnliga, feministiska ansiktet hos en revolutionär 
grupp förenad av en gemensam vision om frihet.

Nr 27                      Måndag 20 november, kl. 21.00, Hagabion sal 1 

Hus Utan Tak / Haus Ohne Dach /                  
House Without Roof
Tyskland, Irak, Qatar 2016 / Spelfilm / 117 min

Tyska, kurdiska, engelsk text

Regi: Soleen Yusef

Syskonen Alan, Jan och Liya är födda i den kurdiska regionen i Irak 
men uppvuxna i Tyskland. De vill uppfylla moderns sista önskan, att 
hon ska begravas i hennes hemby. På deras resa konfronteras de 
med den kurdiska släkten och sig själva, samtidigt som konflikterna i 
landet trappas upp. 

Specialprogram
                  Kurdisk image – nu
Kris och desperation kastar sin skugga över mellanöstern. 
Kampen mot både de religiösa och nationella fundamentalister 
och strävan efter demokrati håller på att tvinga fram att mellan-
österns geopolitiska karta ritas om. Kurdernas öde rullas fram 
till att bli huvudkärna på den nya kartan. En nation delad och 
förtryckt i minst fyra icke demokratiska länder: Syrien, Turkiet, 
Iran och Irak. Å andra sidan är de militanta kurdiska krafterna 
en huvudsaklig drivkraft i den kamp som förs mot IS. Detta 
är ett specialprogram som grubblar över kurdernas öde och 
situation just nu.
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Nr 28 Lördag 18 november, kl. 14.00, Hammarkullen kulturhus

Håll tyst för evigt / Forever Hold Your Peace
Iraq, England 2017 / Spelfilm/ 15 min

Kurdiska, engelsk text

Regi: Awat Osman Ali

När föräldrarna till två förälskade barndomsvänner förbjuder dem att 
gifta sig tar de hjälp av ett får för att rymma. Ett kärleksdrama, kärlek 
kommer i kläm mellan urgamla traditionella värderingar – hämnd, i 
det kris härjade kurdistan.

Nr 29  Tisdag 21 november, kl. 18.00, Bio Roy      

Norr / Bakur / North
Turkiet 2015 / Dokumentär / 93 min

Kurdiska, turkiska, engelsk text

Regi: Çayan Demirel och Ertugrul Mavioglu

Filmen berättar med intensitet, stort engagemang och ett berörande, 
nyskapande filmspråk om PKK,  den i Turkiet förbjudna kurdiska 
befrielserörelsen, som kämpat för det kurdiska folkets rättigheter i 
årtionden. Filmen följer gerillans liv i tre olika läger i den nordliga 
kurdiska regionen, som ligger inom Turkiets gränser.

Dernna film utvaldes till en officiell visning vid den Intenationella Film 
Festivalen i Istambul 2015, men efter påtryckningar och direkta hot 
från den turkiska regeringen vågade inte festivalen visa filmen. Flera 
intermationellt kända regissörer drog då i protest tillbaka sina filmner 
från denna festival.

Filmen blev förbjuden för visning i Turkiet. Nu har ni chansen se den!



18

Den 13:e Internationella Exil Film Festival | The 13th International Exile Film Festival
17 - 23 November 2017| Göteborg Sweden

Sp
ec

ia
lp

ro
gr

am
|K

ur
di

sk
 im

ag
e 

– 
nu

 

Nr 30      Lördag 18 november, kl. 16.30, Hammarkullen kulturhus  
Torsdag 23 november, kl. 18.30, Hagabion sal 1

Pärlön / Pearls Island
Kurdistan 2015 / Spelfilm / 15 min

Kurdiska, franska, engelsk text

Regi: Dana Karim

Afrin och hennes två systrar kämpar mot barbarer och mörkets styrka 
i en krigszon. De räddar Gael, en ung fransk journalist som kommer 
för att rapportera om modet hos en kurdisk kvinnlig frihetskrigare, 
Sharvan. Gael tar sitt sista foto av de tre systrarna då en förväntad 
händelse inträffar.

En välspelad film.

Nr 31      Lördag 18 november, kl. 14.00, Hammarkullen kulturhus

Splittrad / Split
Frankrike 2017 / Fiction / 10 min

Kurdiska, engelsk text

Regissör: Halgwrd Salih

En man som ser sig själv som hjälte i konflikt med sitt inre jag, känner 
sig alltid som en förlorare. En feg man som drabbas av mardrömmar 
om sitt förflutna liv. 

 
Nr 32      Lördag 18 november, kl. 14.00, Hammarkullens kulturhus 

Syndafloden / The Deluge
Kurdistan, Irak 2017 / Dokumentär / 20 min

Engelska, arabiska, engelsk text

Regi: Mazin M Sherabayani

I rädslan för utrotning flyr en liten kristen irakisk grupp från IS inva-
sion. Trots det skrämmande tillståndet de befinner sig i, trots att deras 
hem och kyrkor har förstörts, kämpar de för att överleva. Barnens 
teckningar blir ett starkt vittnesmål för det trauma de lever i.

”Den här korta dokumentären fokuserar på kristna präster i områden 
som drabbats av Daesh/IS och det är verkligen ett aktuellt och viktigt 
ämne. Mycket kretsar kring solidaritet över religionsgränserna och 
den visar Daesh hemskheter utan att bli för hemsk i sina skildringar. 
Det är klart värt att se denna film!” Linus Ohlsson
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Nr 33 Lördag 18 november, kl. 19.00, Hammarkullen kulturhus                                                                      
Tisdag 21 november, kl. 13.00, Blå Stället                                                  

Torsdag 23 november, kl. 19.00, Viktoriahuset - Viktoriasal      

Soldat i mogadishu / Mogadishu Soldier
Norge , 2016 / Dokumentär / 84 min

Kirundi , engelsk text

Regi: Torstein Grude

Specialprogram
                    Somalier – Image 

Mogadishu

Efter visningen av filmen “Mogadishu Soldier” hålls ett tal samt fråge-
stund med Ahmed Nuur kring filmens innehåll, huvudsakligen om 
situationen och nuläget i Somalia. 

Ahmed Nuur är en somalisk författare.

Lördag kl.19.00 Hammarkullen folketshus 

Tisdag kl. 13.00 Angereds Gymnasiet

En kamera i händerna på afrikanska unionens soldater i Mogadishu, 
Somalia, fångar kriget mot de jihadistiska militanterna i al-Shabaab.

”Välkommen till kriget. I denna avskalade och mycket sevärda 
dokumentär möter vi inbördeskriget i Somalia ansikte mot ansikte. 
Fjärran från romantiserande krigsskildringar och hjältesagor strider 
här barn och vuxna på båda sidor i den svårlösta och utdragna 
kampen om herraväldet över Afrikas horn. Vi får följa en burundisk 
FN-styrka samt en grupp soldater ur den somaliska armen, och får 
ta del av deras tankar och vardag - en vardag där dödandet har 
blivit ett naturligt inslag och där ingen fred är i sikte.”

Soraya Kent & Johan Bergström

Somalierna är ett förtryckt folk som till följd av konflikter,    
kolonialism och globalisering flyr sitt hemland för att erhålla 
skydd och få möjlighet att leva i fred och lugn. 

Detta program fokuserar på somaliernas situation, både i sitt 
hemland och på flykt



20

Den 13:e Internationella Exil Film Festival | The 13th International Exile Film Festival
17 - 23 November 2017 | Göteborg Sweden

Sp
ec

ia
lp

ro
gr

am
|F

ör
or

te
r

 

Nr 34   Söndag 19 november, kl. 18.30, Viktoriahuset - Viktoriasal

Fransk förort, ett särskilt utsatt område?               
Une France Malade de sa Banlieue?                      
French suburb, A No-Go Zone?
Schweiz 2017 / Dokumentär / 52 min

Franska, engelsk text

Regi: Alexandre Stern 

I oktober förra året försatte ett obeskrivligt brutalt angrepp Frankrike 
i fullständig kris: ett femtontal ungdomar attackerade två polisbilar 
med molotovcocktails i bostadsområdet Grande Borne söder om 
Paris. Incidenten är en del av en serie våldsamma angrepp som har 
skett i de franska förorterna i mer än 30 år, kravaller, vendettor och 
polisiära misstag. När den franska presidentkampanjen var i full gång 
betecknade en del kandidater dessa områden som särskilt utsatta 
områden. En rapport från hjärtat av dessa områden där de flesta är 
födda utanför Europa och kommit som flyktingar eller migranter till 
Frankrike.

”Dokumentär om en fransk förort med svåra kriminella problem, och 
om konsekvenserna för de som bor där: fysisk fara, stigmatisering 
och disillusion. Undersöker sociologiskt underbyggda lösningar till 
problemet med experter och boende - som alternativ till hårdare polis-
närvaro. Välgjord och ganska innehållsrik” Kasper Knapton.

Specialprogram
                                    Förorter 

 
Nr 35   Onsdag 22 november, kl. 19.00, Viktoriahuset - Viktoriasal

Kalla kyssar / Besos Frios / Cold Kisses
Belgien, Colombia 2015 / Dokumentär / 15 min

Spanska, engelsk text

Regi: Nicolas Rincon Gille

I Bogotas utkanter ekar unga röster överallt. Leonardo, Omar, Jaime, 
Estiven, Diego och så många andra lever fortfarande där, fastän de 
mördades av armén för 6 eller 7 år sedan. De kallar på sina mödrar 
och kysser dem; deras läppar är kalla som is. De är välsignade själar 
som ser efter dem som de älskar mest.

”Sorglig, enkel och dramatisk kortfilm om unga män i Colombia som 
blivit skjutna för att visas upp som gerillasoldater. Även om det är fina 
porträtt av sörjande mödrar.” Lena Torquato Lidén

En öppen scen för filmer om livet i de bostadsområden 
där sammansättningen av folkgrupper är polariserad, och 
problem uppstår till följd av utanförskap, segregation, religiös 
fobi och rasism. Scenen är särskilt inriktad på unga invand-
rare som befinner sig i en utsatt situation och deras margina-
lisering innebär en dubbel utmaning.

Programmet visar filmer om ungdomar som lever i förorterna.



VÄRLDEN ÄR MITT HEM | THE WORLD IS MY HOME
www.exilefilmfestival.com

21

Sp
ec

ia
lp

ro
gr

am
|F

ör
or

te
r 

Nr 36          Onsdag 22 november, kl. 19.00, Ungdomens hus 1200 
kvadrat

Nocturama
Frankrike, Tyskland, Belgien 2016 / Spelfilm / 130 min

Franska, 

Regi: Bertrand Bonello

Det började en morgon i Paris. En handfull ungdomar från olika 
bakgrunder rör sig genom stadens labyrintiska gator och tunnelbane-
system, en och en men synkroniserat. De verkar följa någon 
sorts plan och sluter upp på samma ställe. Vid ett varuhus under 
stängningstid bryter det ut. Upploppet har börjat.

Ett socialrealistiskt och actionspäckat drama om ungdomar från olika 
samhällsklasser som revolterar och dras in i en våg av terrorism. 
Utan ett direkt uttalat syfte. 

”Upprörande, mästerligt, modernt och samtida. En stark filmupple-
velse”. Cinema Teaser.
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Specialprogram
                                          Förbjudna porträtt 

 
Nr 37      Lördag 18 november, kl. 14.00, Hammarkullen kulturhus 

Onsdag 22 november, kl. 21.00, Hagabion sal 1

Brutna gränsen / Broken border /                    
Marze Shekaste
Iran 2012 / Dokumentär / I8 mini

Persiska, engelsk text

Regi : Keywan Karimi

En liten stad vid nollpunktsgränsen mellan två länder. Det kan vara 
ett intressant ställe att visa de förändringar som under årens gång 
sker i ett område. De infödda människorna som lever i området får 
utan beredskap ändra sitt sätt att leva på. Ett sätt av deras arbete för 
att överleva är att börja med smuggling, istället för att tolerera svåri-
gheterna av dessa förändringar är det lättare för dem att tjäna pengar 
på att smuggla, bla bensin. En tyst berättelse om människor, vars 
tidigare liv gått förlorad. Vi följer dem längs smugglingens väg, bland 
bergen, byarna och gränsvägarna. De pratade inte, de arbetade bara. 
Jag som filmare pratade inte heller.

 
Nr 38                       Lördag 18 november, kl. 21.00, Hagabion sal 1

Det gifta parets äventyr /                                    
The Adventure of a Married Couple
Iran 2013 / Spelfilm / 11 min

Persiska, engelsk text 

Regi : Keywan Karimi

De är fångade i vardagslivets dagliga upprepningar. Frun arbetar vid 
en glasflaskers bana i en fabrik, och mannen arbetar som vakt på ett 
lager fyllt med nakna skyltdockor. Varje dag möts det unga paret på 
kvällarna. De äter utan att titta på varandra och utan att tala.

Keywan Karimi – den unge iranska filmregissören. Själv upplevde 
han inte den stora folkliga iranska revolutionen 1979, då han inte var 
född ännu. Men han har vuxit upp under revolutionens efterskalv. 
Han upplevde den smärtsamma konfrontationen mellan det jordnära 
folkets drömmar under revolutionen och ett himmelskt rättfärdigt 
styre. Teologer hade stulit folkets revolution och deras utopi om frihet, 
jämlikhet och broderskap.

Keywan upplevde det åttaåriga kriget mot Irak, massarrresteringar 
och massavrättningar av unga frihetskämpar, massaker på politiska 
flyktingar under sommaren 1987, förtryck, censur. Han såg alla dessa 
företeelser som det iranska folket drabbades av genom kamera ögat. 
Han betraktade den pågående mänskliga tragedin och kunde inte 
sluta med sina kamera tagningar. Hans filmer blev till vittnesmål om 
den samtida iranska situationen och därför dömdes han till fängelse 
och piskrapp av makthavarna.

I programmet visar vi ett retrospektiv över denna kontroversiella 
filmregissörs filmer, vilka är sevärda både för det estetiska sättet att 
berätta med film och innehållet. Vi rekommenderar vår publik, cineas-
ter och alla frihetskämpar att se dessa filmer.
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Nr 39                      Onsdag 22 november, kl. 21.00, Hagabion sal 1

Djupets barn / Kodakane Amagh /                    
The Children of Depth
Iran 2012 / Dokumentär / 20 min

Persiska,engelsk text

Regi : Keywan Karimi

Ungdomskriminalitet är ett utbrett socialt problem i många samhällen. 
Kriminaliteten bland tonåringar växer snabbt och sociala experter 
spekulerar olika orsaker till detta sociala problem. Ett sätt att undvika 
ungdomar från olaglig verksamhet är att straffa dem baserat på deras 
felaktiga åtgärder. Iran har utsett är en särskild domstol för ungdomar 
utsedd för att hantera detta problem. Den här filmen försöker kolla 
upp de rättsliga förfarandena i denna domstol.

En intressant sökande och stark dokumentär.

Nr 40                      Onsdag 22 november, kl. 21.00, Hagabion sal 1

Skriva på staden / Neveshtan bar shahr /          
Writing on the City 
Iran 2015 / Dokumentär / 60 min

Persiska, engelsk text

Regi: Keywan Karimi

Väggar är kritiska platser. De växer upp med städer och frammanar 
ansikten, namn och det skrivna ordet; starka och svaga, paroller, 
dikter och hymner. Vi läser väggarna för att upptäcka invånarnas 
drömmar, vilka de anser vara härskare och vilka det är som tror på 
att förändra det rådande tillståndet. Vi inser hur missnöjda människor 
kommer ut ur sina gömställen för att i mörkret skriva någonting 
på väggen, blicka fram emot framtiden och vända ryggen mot det 
förflutna. 

En sökande dokumentär som blev förbjuden, och regissören dömdes 
till 6 års fängelse och 236 piskrapp. En mycket sevärd film.

Nr 41                       Lördag 18 november, kl. 21.00, Hagabion sal 1

Trumma / Tabl / Drum
Frankrike, Iran 2016 / Spelfilm/ 60 min

Persiska, engelsk text

Regi: Keywan Karimi

En medelålders advokat arbetar och bor ensam i en trist lägenhet. 
En kall och regnig dag bryter en rufsig man sig in och ger honom 
ett litet paket. Efter det fortsätter advokaten att plågas av inbrott 
och ovälkomna besökare. När så en dag hans flickvän knivhuggs till 
döds beger sig advokaten ut för att hämnas. Trumma är en störande 
dyster, drömlik och Kafka liknande bild av livet i det samtida Teheran.

En sanslöst välgjord svart/vit filmatisering,  en lysande och estetisk 
visuell berättelse. Filmälskare, filmcineaster och filmstudenter bör se 
denna pärla. 
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                                                 Brännpunkter

 
Nr 42   Söndag 19 november, kl. 21.00, Viktoriahuset - Viktoriasal

Dödliga skottlossningar, svarta amerikaner i polisens 
skjutlinje / USA, les noirs dans le viseur de la police /
Fatal shootings, black Americans in the police firing 
line
Schweiz 2016 / Dokumentär / 53 min

Engelska, franska, engelsk text

Regi: Steven Artels

Den schweiz-franska basketspelaren Thabo Sefolosha som är en 
NBA stjärna i USA av blandad härkomst. Han blir trakasserad av 
New York - polisen och får upprättelse, något som är en exceptionell 
händelse. Men svarta amerikaners dagliga upplevelse tyder på ett 
strukturerat trakasseri som polisen utövar emot dom. Till exempel 
i Dallas den 7 juli 2016 sköt en svart armé reservist fem represen-
tanter för polisstyrkan i utkanten av en demonstration mot polisen i 
ett försök att hämnas döden för alla sina afroamerikanska bröder som 
blivit offer för polisens aggression och våld. Amerika var i chock. 

Nr 43              Tisdag 21 november, kl. 18.00, Världskultur Museet

Talibans olja / Taliban oil
Norge 2017 / Dokumentär / 58 min

Engelska, norska, pashto, engelsk text

Regi: Ola Flyum

Västerländska ledare har insisterat på att vi bekämpar al-Qaida i 
Afghanistan, så vi behöver inte slåss mot dem hemma. På jakt efter 
ett annat svar har vi undersökt en mer okänd och skamlös historia. 
Det handlar om de hemliga förhandlingarna mellan Talibaner och 
USA om rätten att transportera gas från Turkmenistan via afghanskt 
territorium och att borra efter de stora oljeresurserna i norra Afgha-
nistan.

En gripande och avslöjande film om den ekonomiska marknadens 
dubbel moral, dess intresse går före etik och mänskliga rättigheter. 
Absolut ett måste att se.

I denna del har vi ett öppet program för filmer som fokuserar 
på områden i världen som utsätts för krig, konflikt, ockupation 
eller inbördeskrig.
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              Filmens odyssé – frihetens odyssé 

Nr 44 Lördag 18 november, kl. 15.00, Viktoriahuset - Viktoriasal

Bask. amerikas uppenbarelse / Bask. objawienie 
ameryki / Bask. the revelation of America
Polen 2017 / Dokumentär / 43 min

Polska, engelska, engelsk text

Regi: Hanna L. Cegliska-Lenodorska

En unik och fascinerande berättelsen om den arabiska hästen Bask. 
Det är en vacker, men också tragisk historia; en fascinerande saga 
om en häst som har överlevt det allra värsta tack vare dess käns-
liga relation till människan. Bask kämpade för att uppnå framgång i 
Amerika genom att korsa Atlanten och överleva en storm och många 
fasor på vägen. I Amerika kallades hästen för Amerikas uppenba-
relse. En berättelse om vägen till framgång för den arabiska hästen 
Bask. En annorlunda film om relationen mellan människa och djur, 
vilket är sevärt.

 
Nr 45                     Torsdag 23 november, kl. 21.00, Hagabion sal 1

De eviga / The eternals 
Belgien, Frankrike 2015 / Dokumentär / 75 min

Armeniska, engelsk text

Regi: Pierre-Yves Vandeweerd

Denna film är en berättelse om att vandra och fly, om saknad & sorg. 

Den utspelas på gränsen till Nagorno-Karabach, en armenisk enklav 
i Azerbajdzjan. Besatta av folkmordets spöken och av kriget som har 
rasat där i över tjugo år, bär de karaktärer som passerar genom den 
här filmen i sig själva de ständigt vandrande, flyende människornas 
melankoli och längtan.

Ett öppet program för filmer som förespråkar strävanden efter 
solidaritet, mänskliga rättigheter, demokrati, rättvisa och frihet.
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Nr 46                       Söndag 19 november, kl. 16.00, Hagabion sal1 

Måndag 20 november, kl. 19.00, Ungdomens hus 1200 kvadrat 
Onsdag 22 november, kl.13.00, Blå Stället

De upplystas land / The land of the enlighted  
Belgien 2016 / Dokumentär, spelfilm / 87 min

Franska, engelsk text

Regi: Pieter-Jan De Pue

Ett gäng av afghanska barn gräver ut gamla sovjetiska minor och 
säljer sprängämnena till barnen som arbetar i gruvan. När de inte 
drömmer om den tid då amerikanska trupper äntligen drar sig ur 
deras land, håller en annan grupp kontroll över husvagnarna som 
smugglar de blå ädelstenarna genom de torra bergen i Pamir.

I den här sömnlösa blandning av spelfilm och dokumentär, upplever 
vi en fantastisk filmisk resa till skönheten i krigets Afghanistan. 
Regissören har arbetat över sju år med den här filmen. En film med 
en mångsidig men jakande blick på situationen för Afghanistan. 
Regissörens skildring av Afghanistan med denna underbart utformad 
film visar den viscerala skönheten och grovheten av överlevnad, som 
tjänar som ett testamente till barndoms sinnets innovationer och den 
extrema motståndskraften hos ett folk och ett land.

Ett mästerverk, en annorlunda film om Afghanistan. Med denna film 
får du en ny syn på Afghanistan.

 
Nr 47   Söndag 19 november, kl. 21.00, Viktoriahuset - Viktoriasal

Det arameniska folkets återkomst /                                                                
The return of the Aramenian people
Tyskland 2012 / Dokumentär / 60 min

Arameiska, tyska, arabiska, engelsk text

Regi: Anja Reiss

Tur Abdin är namnet på de Arameiska kristnas moderland i sydöstra 
Turkiet, inte långt från den syriska gränsen. Det brukade vara ett av 
de kristnas första bosättningsområde, men nu är de kristna en liten 
minoritet här. De flesta Arameiska kristna flydde också till Tyskland 
från krig, våld och förtryck. Nu vill några armenier i exil återvända 
till sitt hemland för att rädda sitt kulturarv och återuppbygga de 
förstörda byarna. Filmen följer dem på deras väg till moderlandet. En 
dokumentär om kampen för att rädda sina tusenåriga gemensamma 
identiteter.

 
Nr48               Tisdag 21 november, kl.19.00, Ungdomens hus 1200 kvadrat

Django / Django / Django
Frankrike 2017 / Fiction / 117 min

Franska, tyska, engelska, romani / Svensk text

Regissör: Etienne Comar

Under det ockuperade Paris i 1943 spelar den briljanta och bekym-
merslösa Django Reinhardt sin swing-jazz på stadens bästa arenor 
och konsertställen – Django är på toppen av sin karriär. Inom kort tar 
hans liv en ny vändning när det nazistiska propagandadepartementet 
vill skicka honom på turné i Tyskland. Men han tillhör också det 
romska folket som förföljs av nazisterna i Tyskland, och hela Europa. 
Han står inför ett ödesval, förrädare eller förintelse.



VÄRLDEN ÄR MITT HEM | THE WORLD IS MY HOME
www.exilefilmfestival.com

27

Si
do

pr
og

ra
m

|F
ilm

en
s 

od
ys

sé
 –

 fr
ih

et
en

s 
od

ys
sé

 Nr 49        Söndag 18 november, kl. 18.30, Viktoriahuset - Viktoriasal

Europa 2015, krigets första år /                            
Comment la guerre est arrive en Europé /                                                                       
Europe 2015, the first year of the war 
Schweiz 2015 / Dokumentär / 48 min

Engelska, arabiska, engelsk text

Regi: Jean-Bernard Menoud

Från den Arabiska våren till terroristattackerna i Paris: aldrig sedan 
andra världskriget har Europa utsatts för sådana vålds cykler och 
migrationsvågor. Den geopolitiska situationen har förändrats drama-
tiskt under de senaste fem åren och turbulensen i Mellanöstern har 
försatt Europa på krigsfot. Genom en rikedom av arkivmaterial och 
skakande vittnesmål från överlevande migranter, är detta en rapport 
om den historiska och dramatiska vändning som Europa upplever 
idag. 

 
Nr 50     Tisdag 21 november, kl. 19.00, Viktoriahuset - Viktoriasal

Framtid: Öppen / Future: Open
Slovenien 2017 / Spelfilm / 99 min

Slovenska, engelska, engelsk text

Regi: Rudi Uran

I PADRE, första mannen, skaparen och diktaturernas diktator, 
reglerar framtiden, där kycklingfolk, med minnet av en fisk, följer 
instinkten. När Eva, den första kvinnan, utför en coup d‘etat, är oppo-
sitionens seger framförallt en möjlighet att göra bort sig igen! Vad mer 
kan du förvänta dig?

”Svartvit burlesque konstfilm. Abstrakt allegori över diktaturens natur 
iscensatt på ett övergivet dårhus i comedia del arte stil. Påminner om 
Fellini och Godard fast gjord av glada nya filmare. Vacker och poetisk.” 
Kasper Knapton .

 

 
Nr 51                      Söndag 19 november, kl. 21.00, Hagabion sal 1 

Förlovade territorier / Promised lands 
Frankrike, Equador 2017 / Dokumentär / 79 min

Spanska, engelsk text

Regi: Thomas Correa och Magali Dumond 

Fyrtio år efter de första bosätta böndernas ankomst i den här delen 
av Ecuadorianska Amazonas berättar Luis Granda, medgrundare 
av byn Pacayacu om hur koloniseringen av detta territorium genom-
fördes i förbindelse med utvecklingen av petroleumsindustrin. Denna 
film är en vittnesbörd om vad människor gjorde med dessa landom-
råden och hur de idag lever i ett territorium som är förorenat av oljein-
dustrin med sina sorger och förhoppningar.
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Nr 52                       Lördag 18 november, kl. 16.00, Hagabion sal 1

I framtiden åt de från finaste porslin /                       
In the future they ate from the finest porcelain
Palestina, UK, Danmark, Qatar 2015 / Dokumentär / 70 min

Arabiska, engelsk text

Regi: Larissa Sansour och Sören Lind 

Den här filmen befinner sig i tvärsnittet mellan science-fiction, arkeo-
logi och mellanösternpolitik. Genom att kombinera levande rörelser, 
datorgenererade bilder och historiska fotografier, utforskar filmen 
mytens roll för historia, fakta och nationell identitet. En berättande 
motståndsgrupp gör underjordiska placeringar av utsökt porslin som 
antyds att tillhöra en helt fiktiv civilisation. Deras mål är att påverka 
historien och stödja framtida anspråk på sina försvinnande länder.

”Filmen är ganska abstrakt, men den är väldigt konstnärligt välgjord 
och säger mycket intressant om krig och civilisation - så jag tycker 
definitivt att den är värd att visas.” Linus Ohlsson

 
 
Nr 53      Lördag 18 november, kl. 19.00, Hammarkullen kulturhus                                                                                              

Tisdag 21 november, kl. 13.00, Blå Stället                             
Torsdag 23 november, kl. 21.00, Hagabion sal 1

Kayayo – de levande shoppingkorgarna /                    
Kayayo – The living shopping baskets
Norge 2016 / Dokumentär / 32 min

Dagbani, engelsk text

Regi: Mari Bakke Riise  

I Ghanas huvudstad Accra arbetar 10000 flickor från 6 års ålder som 
levande shoppingkorgar, kallade Kayayo. Denna dokumentär handlar 
om Bamunu, en 8-årig tjej som inte har sett sin familj sedan hon 
skickades hemifrån för två år sedan för att stödja sin familj. Vi följer 
hennes oupphörliga längtan efter att komma undan de hårda markna-
derna, hennes resa hem och vad som väntar där.

 

Nr 54                       Lördag 18 november, kl. 13.30, Hagabion sal 1

Krigare / Guerrero / Warrior
Chile 2016 / Dokumentär / 67 min

Spanska, engelsk text

Regi: Sebastián Moreno

I mars 1985 mördades Manuel Guerrero Ceballos, José Manuel 
Parada och Santiago Nattino. Mordet på tre politiska aktivisterna var 
ett av de allra mest avgörande politiska brotten som begicks under 
militärdiktaturen i Chile. Den dagen ändras livet för Manuel Guerrero, 
sonen till ett av offren. Då var Manuel 14 år och väldigt arg. Sedan 
den dagen har Manuel Guerrero jr. ägnat sin tid åt att söka efter och 
förklara händelserna som resulterade i hans fars död. Han blir en 
ikon för kampen mot diktaturen. 

En historisk dokumentärfilm som vittnesmål för det folkmord chilenska 
juntan genomförde under Pinochets styre. 
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Nr 55    Lördag 18 november, kl. 15.00, Viktoriahuset - Viktoriasal

Rastplatsen / Des jours et des nuits sur L‘aire /  
Highway rest stop  
Frankrike 2016 / Dokumentär / 80 min

Kinesiska, franska, engelsk text

Regi: Isabelle Ingold

Filmen utspelar sig på en rastplats vid en motorväg på landet i norra 
Frankrike. Den ser ut som en dröm, fylld med viskande tankar och 
liven hos dem som arbetar där, liksom dem som bara passerar 
förbi. Det är också en mycket konkret plats, här kan man observera 
ett dagens Europa. De uppryckta liven och all den ensamhet som 
uppstår i den moderna världen.

 

Nr 56                      Söndag 19 november, kl. 19.00, Hagabion sal 1

Sandfästningar / Fighting sand castles  
Israel 2017 / Dokumentär / 23 min

Hebreiska, furiska, engelsk text

Regi: Adi Ornai and Hila Mutayn

Omar är en asylsökande från Darfur, Sudan, som bor i Israel för 
tillfället. Medan Israel fortfarande vägrar att acceptera människor som 
flyr från Darfur som flyktingar, behöver Omar ta itu med verkligheten 
i Israel och bli en aktivist för de asylsökande. Konflikten mellan hans 
yttre värld, hans dagliga liv som en krigare som tar på sig en hel 
nations kamp, och hans inre värld, som återspeglas i en animerad 
studiomiljö, tar sig bakom kulisserna hos Omar’s personlighet och 
avbildar de händelser och de människor som har påverkat honom.

”Filmen är en bra dokumentär som belyser en viktig fråga, flykting  
frågan, och den debatt som pågår på många håll i Europa och runt 
om i världen. Just att det handlar om konflikten i Sudan (något som 
rapporteras om i en liten utsträckning i Sverige) och hur staten Israel 
(med tanke på landet och judarnas egen historia gällande förföljelse 
etc.) vägrar att ge Sudaneser flykting status. Var mycket intressant.”  
Kamran Hosseini Rahimi

 

Nr 57                      Söndag 19 november, kl. 21.00, Hagabion sal 1

Så lätt / Mesle abeh khordan / So easy  
Iran 2017 / Dokumentär, spelfilm / 2 min

Engelska, farsi, engelsk text

Regi: Majid Amiri

Medan en politiker dricker ett glas vatten under sitt tal om omänskliga 
katastrofer som pågår över världen. Lätt som att dricka vatten fort-
sätter dessa tragiska händelser, oavsett vad han än påstår. En kort 
argsint blick på nutiden.
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Nr 58   Söndag 19 november, kl. 18.30, Viktoriahuset - Viktoriasal

Vägen hem / The road to home  
UK 2015 / Dokumentär / 53 min

Engelska, engelsk text

Regi : Dominic Brown

En prisbelönt dokumentär som berättar om Benny Wenda, den nobel-
pris nominerade västpapuanske oberoende ledaren i sin pågående 
kamp för att befria sitt folk från Indonesiskt kolonialt styre. Sedan 
sin dramatiska flykt från ett Indonesiskt fängelse 2002, där han var 
isolerad och torterad som en politisk fånge har Benny varit en oupp-
hörlig korsfarare på den internationella scenen och kampanjat för 
att få ett slut på sitt folks lidande i händerna på Indonesiens brutala 
koloniala regim. Den brittiska filmregissören Dominic Brown fick ett 
exklusivt tillträde över en tvåårs period för att följa den nobelpris 
nominerade frihetskämpen och dokumentera hans inspirerande resa.

” Varmt porträtt av Benny Wenda, den mycket välartikulerade,ödmjuke 
och starke frihetskämpen,som från sin exil i Storbrittanien leder 
arbetet för sitt folks rätt att överleva och leva.”  Soraya Kent & Johan 
Bergström

 

Om Exilfilmfestivalen

Exilfilmfestivalen startade 1993 i Göteborg. Med festivalen ville vi 
skapa ett forum för att filmare i landsflykt och utanför sitt hemland 
skulle få fritt fram att yttra sig och nå sin publik. Denna festival givit 
i sin tur röst åt alla de filmare vars röster tystades av diktaturer 
eller av censur. 

Exilfilmare som med ytterst begränsade resurser lyckas skapa 
fantastiska verk: filmer som tar ställning för den lilla männis-
kans kamp för frihet och rättvisa, både på hemmaplan och i ute i 
världen.  

Exilfilmfestivalen i Göteborg har genom åren överträffat filmarnas 
förväntningar. De som hade trott att festivalen ska vara en exoti-
serande festival med kolorerade vykortsfilmer fick snart möta en annan 
verklighet.

Exilfilmfestivalen, genom visningen av dessa filmer, skapar möjlighet 
att fördjupa kunskapen om flyktingar och invandrare, vilket gagnar 
integrationsprocessen och mångfalden.

Exilfilmfestivalen har genomförts vartannat år och både vuxit och 
utvecklats i varje ny upplaga.

Den har fått stor uppmärksamhet bland såväl festivalbesökare 
som verksamma regissörer. 

I Sverige har festivalen arrangerats i Stockholm, Borås, Alingsås, 
Uddevalla och Malmö.

Dessutom har Exilfilmfestivalen fått flera efterföljare i andra länder 
och genomförs numera i Köln, Hamburg, Hannover, München, 
Heidelberg, Haag, Paris, Toronto.

Samtliga festivaler arrangeras i samarbete med Exilfilmfestivalen i 
Göteborg. Officiella representanter finns också i USA, Kanada och 
Frankrike.
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                                                 En annan syn

Nr 59 Tisdag 21 november, kl. 18.30, Hagabion sal 1

Ambulans / Ambulance 
Norge 2016 / Spelfilm / 15 min
Norska, engelsk text

Regi: Sebastian Torngren Wartin

Två norska kvinnliga ambulanssjukvårdare hamnar i konflikt med en 
grupp rumänska invandrare. Eftersom de kallas till en adress där 
ingen bor. Sanne, en av sjukvårdarna måste göra ett svårt val för att 
lösa situationen. Valet hon fattar har dödliga konsekvenser för alla 
inblandade. Hon måste leva med det valet under resten av sitt liv.

 

Obs! På grund av brist på utrymme i programhäftet publicerar vi bara 
några få recensioner av filmurvals Kommittén.Ytterligare recensioner 
kommer publiceras på Facebook och hemsidan. 

Slutligen presenterar festivalen filmer gjorda av filmare som inte 
befinner sig i exil om invandrare och människor som lever utanför 
sina hemländer, i ett försök att se utifrån en annan synvinkel: en 
blick utifrån.
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Tetra
TETRA består av fyra sångerskor från Göteborg: Ingrid Brännström, 
Sanna Källman, Anna Ottertun och Maria Stellas. De har samma 
lust att dela sånger med varandra. Alla har de mångårig erfarenhet 
av att sjunga musik från olika folkmusikaliska traditioner. Möt arabisk 
och grekisk ornamenterad sångstil, Haitipuls och nordiskt gung. Allt 
i TETRA:s egna arrangemang, som bygger på rytmiska vokalkomp, 
olika röstklanger och slagverk.

TETRA reser, leker och dansar med sina röster i världens sångtra-
ditioner. Resultatet får en alldeles egen Tetranyans, med trummor, 
stämmor, improvisation och dans.

Följ med in i TETRA:s magiska musikvärld på festivalens invigning. De 
kommer att presentera ett program, där vackra instrument och sånger 
på språk från olika väderstreck möts.

 

I love TV
Söndag 19 november kl.15.00, Lundby gymnasium

Gästteater från USA med den folkkära och kontroversiella iranska 
filmregissören, dramatikern och skådespelaren Parviz Sayyad:                 
”I love TV”. Föreställningen är en satirisk självbiografi och svart 
komedi om att leva och arbeta i en kaotisk, apokalyptisk konstvärld 
både i hemlandet och i exil. 

Parviz Sayyad är en välkänd och folkkär artist i Iran. Nästan alla 
iranska familjer har sett hans särskilda komedier ”Samad” – obek-
väma, jordnära, från landet, i en konfrontation mellan industrialism, 
modernism och traditionella värderingar. Senare följer även en 
konfrontation med Irans styrande religiösa makt och dess lagar. Hans 
karriär inom iransk film och teater följer en lång linje från kommersiella 
och marknadsbaserade filmer till nya banbrytande kulturella filmer. 
Han är filmregissör, dramatiker, skådespelare och producent. Under 
de religiösa makthavarnas styre tvingades han att lämna sitt älskade 
land och folk. Trots alla begränsningar och svårigheter inom film och 
teater lyckas han i sin exil med att oavbrutet fortsätta sitt professi-
onella konstskapande. Han gör flera långfilmer och sätter upp flera 
teaterpjäser. Hans första film gjord i exil var filmen ”Uppdraget” som 
belönades på Locarno festivalen.  Av västvärldens konst och filmkri-
tiker kallas han för ”Irans Orson Welles”. Nu, vid den 13:e Exilfilmfe-
stivalen, gästar Parviz Sayyad med sin nya komediteater: I love TV. 
Denna sträcker sig över hans egen film- och teaterbiografi. Han tar 
med sig konfrontation!

För information och biljetter för detta program vänligen kontakta tel: 
0736375621
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Söndag 19 november, kl. 10.00 -15.00, Kommersens loppmarknad.       

Filmvisning, film och fotografi prylar.

I Kommersens loppmarknad visar Exilfilmfestivalen en rad mycket 
korta animerade filmer under temat Fred. Dessa filmer är ett urval av 
en rad animerade mästerverks filmer, full av fantasi och vision för fred 
i världen.

Det blir fantastiskt att träffas, medan man kastar en blick på underbara 
ca: 2 – 3 minuter långa världsberömda animationer, med sugen att 
kanske köpa någon fin pryl. 

Kom och se film och fynda!

 

Träff
Måndag 20 november kl. 18.30, Hammarkullens kulturhus       

Besök med den folkkära ”Parviz Sayyad”, den älskade stora stjärnan.

Ni kommer nu att för första gången efter mer än 20 år få möjlighet 
att träffa Parviz Sayyad. I en intim och öppen träff. Han kommer att 
uppträda med ett kort satiriskt filmiskt inslag om relationen mellan 
Oscars Akademin och Mullorna i Iran.

Efter filmen följs programmet av en diskussion om film, teater, politik 
och en frågestund. 

 

Möt Göteborgs unga filmare
Måndag 19 november kl.20.30, Viktoriahuset- Viktoria salen

Filmvisning på Hagabion där Exilfilmfestivalen i årets program, 
måndag 19 november kl. 18.30, på Hagabion visar en kollektion av 
filmer från den unga generationens filmare i Göteborg med utländsk 
bakgrund. 

Efter filmvisningen, Kl.20.30 hålls mingel med filmarna i Viktoriahuset 
– Viktoriasalen. 

En trevlig träffpunkt för vänskap och för att lära känna vår unga gene-
rations filmare. 

Välkomna alla filmälskare! 
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 Datum
 Tid 
  Nr Filmtitel     Biograf
 
 17 november, fredag

 18:30
  15 Skenet bedrar    Bio Draken
 
 18 november, lördag
 
 13:30 
  54 Krigare     Hagabion sal1
 
 14:00
  31 Splittring     Hammarkullen kulturhus
  37 Brutna gränsen    Hammarkullen kulturhus
  28 Håll tyst för evigt    Hammarkullen kulturhus
  32 Syndafloden    Hammarkullen kulturhus
 
 15:00
  55 Rastplatsen    Viktoria huset - Viktoria sal
  44 Bask     Viktoria huset - Viktoriasal
 
 16:00
  20 Dansa med Monica   Hagabion sal1
  52 I framtiden åt de från finaste porslin  Hagabion sal1
 
 16:30
  26 Gulistan, rosornas Land   Hammarkullen kulturhus
  30 Pärlön     Hammarkullen kulturhus
  
 18:30
  49 Europa 2015, krigets första år  Viktoria huset - Viktoria sal
  8 Hägring     Viktoria huset - Viktoria sal
   
 19:00
  13 Målningens skrik   Hagabion sal1
  1 Alla oss eller ingen   Hagabion sal1
  53 Kayayo     Hammarkullen kulturhus
  33 Soldat i Mogadishu   Hammarkullen kulturhus
 
 21:00
  38 Det gifta parets äventyr   Hagabion sal1
  41 Trumma    Hagabion sal1

         19 november, söndag
 
 13:30
  7 Förlorat paradis    Hagabion sal1
  23 Parlıka     Hagabion sal1
  9 Intighetens medborgare   Hagabion sal1  
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 19 november, söndag
 
 16:00
  46 De upplystas land    Hagabion sal1
  16 Strålande    Hagabion sal1
 
 18:30
  34 Fransk förort, ett särskilt utsatt område? Viktoria huset - Viktoria sal
  58 Vägen hem    Viktoria huset - Viktoria sal
 
 19:00
  56 Sandfästningar    Hagabion sal1
  18 3000 Nätter    Hagabion sal1
 
 21:00
  51 Förlovade territorier   Hagabion sal1
  57 Så Lätt     Hagabion sal1  
  47 Det arameiska folkets återkomst  Viktoria huset - Viktoria sal
  42 Dödliga skottlossningar, svarta   Viktoria huset - Viktoria sal
 
 20 november, måndag
 
 13:00
  19 Blåskäggs berättelse i nutid  Blå stället
  24 Schahrazads dröm   Blå stället
 
 18:30
  5 En gång i tiden    Hagabion sal1
  6 Fristad     Hagabion sal1
  11 Klockan 14:36 den 22 augusti  Hagabion sal1
  10 Jag är Akif    Hagabion sal1
  3 Den levande skogen   Hagabion sal1
 
 19:00
  19 Blåskäggs berättelse i nutid  Ungdomens hus 1200 kvadrat
  46 De upplystas land    Ungdomens hus 1200 kvadrat
 
 21:00
  27 Hus utan tak    Hagabion sal1
  22 Ocean     Hagabion sal1
 
 21 november, tisdag
 
 13:00
  53 Kayayo     Blå stället
  33 Soldat i Mogadishu   Blå stället
 
 18:00
  29 Norr     Bio Roy
  43 Talibansk olja    Världskulturmuseet
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 21 november, tisdag 
   
 18:30
  14 Sju städer, en labyrint   Hagabion sal1
  17 2 Flickor     Hagabion sal1
  21 Det där har stört mig hela tiden  Hagabion sal1
  59 Ambulans    Hagabion sal1
 
 19:00
  48 Django     Ungdomens hus 1200 kvadrat
 
 21:00
  12 Lachek, Jag är elak   Hagabion sal1
  24 Schahrazads dröm   Hagabion sal1
 
      22 november, onsdag
 
 13:00
  46 De upplystas land    Blå stället
  10 Jag är Akif    Blå stället
 
 14:00
  2 Barn     Hammarkullen kulturhus
 
 18:30
  1 Alla oss eller ingen   Hagabion sal2
  19 Blåskäggs berättelse i nutid  Hagabion sal2
 
 19:00
  36 Nocturama    Ungdomens hus 1200 kvadrat
  35 Kalla kyssar    Viktoria huset - Viktoria sal
  4 Dialoger i exil    Viktoria huset - Viktoria sal
 
 21:00
  39 Djupets barn    Hagabion sal1
  40 Skriva på staden    Hagabion sal1
  37 Brutna gränsen    Hagabion sal1
 
 23 november, torsdag
 
 18:30
  26 Gulistan, rosornas Land   Hagabion sal1
  30 Pärlön     Hagabion sal1
 
 19:00
  15 Skenet bedrar    Bio Roy
  50 Framtid öppen    Viktoria huset - Viktoria sal
  33 Soldat i Mogadishu   Viktoria huset - Viktoria sal
 
 21:00
  45 De eviga     Hagabion sal1
  53 Kayayo     Hagabion sal1
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Vi som ställde upp och förverkligade den 13:e  
internationella Exilfilmfestivalen
Festivalens konstnärliga ledare
Hossein Mahini

Arrangemang & programkommitté
Ali Fayyaz, Hossein Davoodi, Fariborz Fallah, Hassan Mahini, Hossein 
Mahini, Jonnhy Lindholm, Nader Nazari, Nader Jafari, 

Filmurvals Kommitté
Hossein Mahini, Kamran Rahimi Hosseini, Kasper Knapton, Lars Wiberg.
Lena Lidén, Linus Ohlsson, Johan Bergström, Soraya Knet, 

Festivals administration
Hossein Mahini, Karin Ramark, Royner Norén, 

Grafikgrupp
Ali Ranjbaran, Hamed Iman Lasaki, Shamin Sokrian, 

Toumaj Iman Lasaki

Social Media grupp
Dariush Rahmati , Cathrine Hagström, Hamed Sadra, Roozbeh Chehrazi

Teknikgrupp
Davey Hammarsten, Cesar Björn Flinck, Kasper Knapton, Salar Hessami 

Samarbetsgrupp
Ahmed Nuur, Ali Agiri, Anna Ottertun, Apo Devchi , Asghar Rajabi,      
Christian Melo, Claudio Mc Conell, Farhang Romiani, Harald Holst, Ingrid 
Brännström, Iraj Jafari, Kamran Pajamani, Karim Savalan Nori, Maria 
Stellas, Mariana Ferhatovic, Mikael Sanndström, Mogan Binalod, Pervis 
Sayyad, Simin Mahini, Sanna Källman

Volontärgrupp
Armaghan Romiany, Iren Faradjy, Jalal Sharafzadeh, Korosh Ayan, 
Maryam Azad Fallah, Parvaneh Azad fallah, Sara Berg, Sara Mhani, Sedi 
Fathy, Valentin Farrokhy, Valentina Bäckerstam, Cathrine Hagström
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Tack till:
ABF - Göteborg

Bio Roy

Göteborgs Bildverkstad

Biston Föreningen Göteborg

Infoglob Ek. förening

Filmcentrum -Väst

Folkets Hus - Göteborg

Goethe Institut

Göteborgs Bildverkstad

Göteborg Stad - Kulturnämnden

Hagabion

Hammarkullens kulturhus

Internationella Sköna Konster

Kommersen Loppmarknad

Kulturhuset Blå Stället

Kurdisk demokratiska kulturcenter i Göteborg 
(NCDK) 

Radio FBW (Radio för en bättre värld)

Slottsskogens vandrarhem

Svenska Afghanistankommittén (SAK)

Tetra - Musikgruppen

Ungdomens hus 1200 kvadrat

Viktoriahuset 

Världskulturmuseet 

Västra Götalands Region - Kulturnämnden

Café Frid & Fröjd
Restaurang Sorento
Sophie Restaurang 
Vasaboden
Scanprint (Stibo Graphic A/S)

Samt de filmare, filminstitutioner och 
filmbolag som med sina fantastiska 
filmer bidragit till festivalens program.

Huvud sponsorer:

I samarbete med:

Kulturhuset 
i Angered

Blå Stället

Programhäfte 2017
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