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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.
Citat ur hälsning till Exilfilmfestivalen från den legendariske latinamerikanske filmregissören Fernando
Solana, 2003.

Fakta om årets Exilfilmfestival

Årets Exilfilmfestival bjuder på filmer såväl temamässigt är aktuella
som från de delar av länder i världen som är drabbad av konflikter
och befinner i kris.

Fakta om årets Exilfilmfestival:
– Antal filmer: 74 st.
– Antal program: 15

Huvudprogram:
Exil, den globala upplevelsen
Speciella Program:

1. Kurdisk image – Kobane
2. Feminism
3. Kvinnor i krig
4. Politiska fångar
5. Hedersminne för Joe Hill
6. Hedersminne för Vincente Aranda
8. Fredspanorama

Sidprogram:
1. Brännpunkt

2. Cinema – Frihetens Odyssé
3. Experiment – Öppen Scen

Evenemang:

1. Afton till stöd för Kobane
2. Minnesafton för Joe Hill

Utställning:

Joe Hill – martyren från Gävle

Invigning

Den 12:e Exilfilmfestivalen invigs fredagen den 6:e november
kl.19:00 på biografen Draken med tal, musik samt invigningsfilmen
Jin.
Se information om filmen på sidan 16.

Obs.
Alla festivalens program är entréfria för flyktningar.
Först i kvarn!
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Programtablån

Föreställningstider finns i slutet av programhäftet. Vid filminformationen i programhäftet anges ett nummer. Detta nummer i
programtablån visar datum och tid för filmvisningar.
Med reservation för eventuella ändringar. Ändringar meddelas både
i festivalens hemsida och vid festivalens visningslokaler.

Biljettförsäljning:

Filmbiljetterna kostar 40 kronor per visningstillfälle. Medlemskort till
festivalen kostar 10 kronor. Kortet är personligt och obligatoriskt vid
alla festivalens programpunkter.
För info, biljettförfrågningar samt biljettreservation, kontaktas:
biljett@exilefilmfestival.com
Reserverade biljetter hämtas en timme innan föreställning i kassan
på respektive visningslokal.

Biograf och filmvisningslokalers adress:
Bio Draken | Järntorget
(spårvagn linje 1, 3, 6, 9 och 11 till Järntorget)
Bio Roy | Avenyn 45
(nära Götaplatsen)
Hagabion | Linnégatan 21
(spårvagn linje 1, 6 eller buss 60 hållplats Prinsgatan)
Frölunda kulturhus | Frölunda Torg
(spårvagn linje 1, 3, 7 och 8 hållplats Frölunda)
Viktoriahuset | Linnégatan 21
(spårvagn linje 1, 6 och 11 till Prinsgatan)
Blå Stället | Angered Torg 13
(spårvagn linje 4, 8 och 9, bussar 40,71,72,73,74,75,76,77,
hållplats Angered Centrum )
Kommersen Loppmarknad | Första Långgatan 27
(spårvagn linje 3, 9 och 11, hållplats Masthuggstorget)
För mer information om festivalens program var god se:
www.exilefilmfestival.com
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Aylan – En bild på en nutida flyktings Holocaust
Bilden på ”Aylan” -- den lille pojkflyktingen från Syrien som drunknade i havet -- vittnar rakt och naket på människors världssituation
i dagsläget.
Ett fullständigt barbariskt tillstånd som är en konsekvens av den
nya världsordningen och globaliseringen.
-

Att försöka förstå den här situationen är det rätta steget för att
ändra den.

-

Att stödja offer och flyktingar som befinner sig i tidens Holocaust-tillstånd är också en viktig insats för att ändra på den.
Detta är nödvändigt och kräver ansvar nerifrån, från enskilda
individer till kollektiva folkliga rörelser.

Det var från dessa tankar som vi startade Exilfilmsfestivalen för
nästan 22 år sedan, för att kasta ljus på de faktorer som tvingar
människor till landsflykt.
Detta gjorde vi och fortsätter fortfarande med via filmkonstens makt,
de rörliga bilderna ifrån exilfilmares vittnesmål. Även med hjälp av
icke exilfilmare -- de filmare som tar på sig ansvar!
Nu börjar vi igen vår lilla festival med ett stort och varmt hjärta för
flyktingar.
Vi hoppas att gemensamt kunna förändra den omänskliga situation
som pågår världen över och tar livet av oräkneliga antal människor
-- som Aylan, den lilla pojken som var värd att möta en ljus och
mänsklig värld!

Hossein Mahini

Exilfilmfestivalens Konstnärliga ledare
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Huvudprogram
Exil, den globala upplevelsen
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

Söndag 8 november | kl.16.00 | Stadsbiblioteket-Stora sal

Huvudprogram
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An Unknown Country
USA 2015 | Dokumentär | 93 min
Engelska, Spansk text
Regi: Eva Zelig
An Unknown Country berättar historien om europeiska Judars flykt från
Nazi förföljelsen och deras osannolika destination: Ecuador, en sydamerikansk republik. Filmen följer flyktingarnas farliga resa och den svåra
anpassning till vad de såg som ett exotiskt och främmande land. Genom
deras hjärtskakande vittnesmål skildrar filmen deras sökande efter ett
land som vill släppa in dem när de flesta andra länder valde att stänga
sina dörrar.
Filmen fångar och bevarar ett kollektivt minne som vittnar om en av de
mest upprörande perioderna under 1900-talet. En välgjorts dokumentär
om en tänkvärd historia.

Nr 2

Lördag 7 november | kl. 16.00 | Frölunda Kulturhus

Till varje pris | At Any Cost
Sverige 2014 | Fiction, 12 min
Svenska, Engelsk text
Regi: Alex Afshar
Till Varje Pris ska de kidnappa henne, till varje pris måste hon räddas,
och hon har bara två val, vems sida ska hon välja?

Nr 3

Söndag 8 november | Kl. 21.00 | Hagabion

Beyond the Father’s Shadow
Australien 2014 | Dokumentär | 8 min
Engelska
Regi: Saba Vasefi
Diktaturer mördar. Men för dem som har lyckats fly till ett nytt land blir
sökandet efter en egen röst ett enormt åtagande.
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Nr 4

Lördag 7 november, kl. 14.00, Stadsbiblioteket-Stora sal

Exilens trilogi | Exilic Trilogy
Canada 2014 | Fiction | 73 min
Persiska, Engelsk text.
Regi: Arsalan Baraheni
Exilens Trilogi består av tre separata dramadokumentärer, filmade av
den iransk-födda kanadensiska exilfilmaren, Arsalan Baraheni. Filmerna
är visuella, poetiska och musikaliska, och förs samman med sociala,
psykologiska, politiska och filosofiska yttringar. Det är en trilogi baserad
på fakta, dokument och subjekt som är skriptade, iscensatta och dramatiserade i en genre som håller sig mellan verklighet och illusion, dokumentär och fiktion.
En poetisk bildberättelse med fängslande foto. Vi uppmuntrar alla poeter,
konstnärer och artister att se denna film.

Nr 5

Torsdag 12 november, kl. 18.30, Hagabion sal 1

Happenings of the Eighth Day | Händelser på
den åttonde dagen
USA 2014 | Fiction | 85 min
Engelska, Bosniska, Engelsk text
Regi: Arya Ghavamian
En historia om konst i en värld som gör sitt bästa för att förstöra den.
Kämpande med censur från en mystisk organisation och en betydelsefull
kvinnas försvinnande, söker denna film att utvidga verklighet, rum och tid
för att undersöka den kreativa processens svårigheter. I hjärtskärande
bilder försöker filmskaparna skapa konst i en motspänstig värld. Istället
för att presentera en enkel berättelse för publiken, ställer filmen komplicerade frågor om censur, vad som är konst och vem som kan skapa
konst. Filmad i området kring bukten låter filmen betraktarna stiga in i
verkliga miljöer för att ge oss en sällsynt chans att begrunda de frågor
som ställs och på samma ställe som karaktärerna befinner sig i. Från
första början kräver filmen publikens uppmärksamhet och den kommer
även efter att du har sett den fortsätta behålla din uppmärksamhet och
fylla ditt huvud med fråga efter fråga.

Nr 6

Lördag 7 november, kl.16.30, Hagabion sal 1

I Am Reva
Sverige 2014 | Fiction | 30 min
Svenska, Arabiska, Engelska, Engelska text
Regi: Naures Sager
Filmen följer två parallella historier om papperslösa flyktingar. Den första
handlar om Rami i hans vardag som är fylld av obehagliga situationer. Vi
ser turbulensen omkring honom utan att någonsin få höra hans synpunkt.
Den andra historien handlar om Reva och hennes son Loei. De har fortfarande inte fått asyl efter sex år i Sverige. De har inga rättigheter och de
lever ett liv utanför samhället. Samtidigt vägrar de se sig själva som offer
och de strävar efter självständighet.
Filmen visar de papperslösa flyktingarnas kamp att leva ett värdigt liv
trots omständigheterna. En välgjord film av den begåvade unga filmaren
Naures Sager.
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Nr 7

Lördag 7 november, kl.16.00, Frölunda Kulturhus- Stora sal

In the Fog | I dimman
Sverige 2015 | Dokumentär | 16 min
Dari, Engesk text
Regi: Mahbouba Ibrahimi
Två unga afghanska skådespelare lever i Sverige. De hade båda spelat
huvudroller i var sin storfilm. Hossain var med i The Taste of Cherry
av Kiyrostami och Ahmad i The Kite Runner, en film av Mark Foster
producerad 2007. Efter att filmerna hade slagit igenom blev de båda
tvungna att emigrera till Sverige, för att finna trygghet och kunna följa sina
drömmar. Men Hossain arbetar nu som servitör i Göteborg och Ahmad
bor och går i skolan i Dalarna. De minns sina gamla liv och drömmer om
att återigen spela in filmer. En ärlig intim dokumentär.

Nr 8
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Måndag 9 november, kl. 19.00, Frölunda Kulturhus- Stora sal

Jacob Stone
USA 2015 | Fiction | 20 min
Engelska
Regi : Roya Aryanpad
Jacob Stone är skolans basketstjärna, har en ljus framtid framför sig
och en vacker flickvän som älskar honom. Men allt han byggt upp kan
raseras när hans förflutna hinner ifatt honom. Jacob måste omvärdera
allt han tror på när han konfronteras med dessa oväntade utmaningar.
Det blir en prövande men lärorik resa där han upptäcker vikten av andra
chanser och försoning.

Nr 9

Lördag 10 november, kl. 14.30, Frölunda Kulturhus- Stora sal

Just a Wish | Faghat ye arezoo
Holland 2012 | Fiction | 24 min
Persiska, Engelsk text
Regi: Omid Ahangar
En dag i en kvinnas och en mans liv.
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Nr 10

Lördag 7 november, kl.21.30,Hagabion sal 1

Kayan
Canada 2012 | Fiction | 85 min
Arabiska, Engelsk text
Regi: Maryam Najafi
Hanin är en stark kvinna med rötter i Libanon som kämpar med näbbar
och klor för sin restaurang. Hon har ett misslyckat äktenskap bakom
sig, två unga döttrar, ett krävande förhållande med en yngre man och
anställda som förlitar sig på henne. Medan hon försöker hitta nya sätt att
tjäna pengar för att ta sig ur problemen, riskerar hon att missa den kris
som håller på att skapas mitt framför ögonen på henne.

Nr 11

Lördag 7 november, Kl.21.30, Viktoriahuset

La Siberia
Colombia 2015 | Dokumentär | 86 min
Spansk, Engelsk text
Regi: Ivan Sierra and Gerrit Stollbrock
Som om de vore spöken, invaderar före detta invånare plötsligt några
häpnadsväckande ruiner som vilar mitt på heden som omringar Bogota,
Colombias huvudstad. Genom att sammanföra sina minnen väcker de
liv i Siberia igen, en övergiven industristad som uppfördes med målet att
föda upp Bogotas befolkningsexplosion på 1900-talet. När de samlas vid
ruinerna, återskapas med hjälp av minnen hundra år av nationell historia.
Några år efter dess plötsliga nedläggning, börjar skrothandlare montera
ner en av de ikoniska byggnaderna medan minnena blir allt mer spöklika
och sakta löses upp i drömmar.

Nr 12

Tisdagr 10 november, Kl.14.30, Frölunda Kulturhus-Stora sal

Last Station | Istgah akhar
Holland 2013 | Fiction | 21 min
Persiska (farsi), Engelsk text
Regi: omid ahangar
En familj som upplöses i väst.
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Nr 13

Söndag 8 november, Kl.13.30, Hagabion sal 1

Me Buddy, Muhammad
Ireland 2014 | Fiction | 13 min
Engelsk
Regi: Eleanor Walsh
Me Buddy, Muhammad är en stark film om vänskapen mellan en ung
irländsk pojke och en ung muslimsk pojke. Muhammad och Antos
vänskap startar i en skolgård och får effekter som förändrar båda deras
liv. Filmen kastar en blick på den multikulturella element som är allt mer
framträdande i dagens Irland, ett land som tidigare hade striktare idéer
kring irländsk identitet. Den belyser frågor kring multikulturalism, integration, immigration och gör det genom ett barns neutrala ögon.

Nr 14
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Onsdag 11 november, Kl. 14.30, Frölunda Kulturhus- Stora sal

Vid sidan av vägen | On the Side of the Road |
רדה ידצב
Israel, Palestina 2013 | Dokumentär | 83 min
Hebreiska, Arabiska, Engelska, Engelsk text
Regi : Lia Tarachansky
Före detta bosättare på Västbanken Lia Tarachansky sätter fokus på
israelernas kollektiva minnesförlust om de ödesdigra händelserna 1948
när staten Israel föddes och de flesta palestinier blev flyktingar. Hon följer
förvandlingen av israeliska veteraner och försöker avslöja deras förnekelse av ett krig som förändrade en region för alltid. Tarachansky vänder
sedan kameran mot sig själv och reser tillbaka till hennes bosättning och
möter en ny generation, blind och isolerad från sin omgivning. När hon
försöker kasta ljus över landets största tabu möts hon av ilska och våld.
En stark dokumentär som uppmanar till omtänkande och diskussion!

Nr 15

Måndag 9 november, Kl.19.00, Frölunda Kulturhus- Stora sal
Tisdag 10 november, Kl.19.00, Viktoriahuset

Ut ur Iran | Out of Iran | Randeh az Iran
Iran, EU 2014 | Dokumentär | 55 min
Persiska (farsi), Engelsk, Engelsk text
Regi: Farid Haerinejad
I Iran kan sexuell identitet vara en fråga om liv eller död. Makthavare,
inklusive före detta iranska presidenten Mahmoud Ahmadinejad förnekar
ständigt förekomsten av HBT-personer i Iran. Homosexualitet ses som
en sjukdom som ska botas. Diskrimineringen och lagstiftningen som
kriminaliserar Irans söner och döttrar för vilka de är har lämnat ett fruktansvärt spår av sorg efter sig, och bränt in minnen av frånstötning hos
människor. Det enda sättet för dem att överleva är att ta sig ut ut Iran.
Men att fly utomlands läker inte deras sår! Se den starka och känsliga
dokumentären.
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Nr 16

Tisdag 10 november, Kl.18.30, Hagabion sal 1

Sending Saïd Home | Le Voyage dans la Boite
France 2014 | Fiction | 27 min
Arabiska, franska, Engelsk text
Regi: Amine Sabir
När han får veta att hans vän Saïd är död, anländer Abdelkarim till
Korsika i Frankrike. Hans jobb är att föra kroppen så fort som möjligt till
Saïds familj i Marocko för begravningen.

Nr 17

Söndag 8 november, Kl. 19.00, Viktoriahuset

Singing In Exile | Choeurs en Exil
Belgium, France, Poland 2015 | Dokumentär | 77 min
Franska, Engelska,Turkiska, Armenska, Engelsk text
Regi: Nathalie Rossetti, Turi Finocchiaro
För att kunna föra vidare en nedärvd tradition tar Aram och Virginia, ett
armeniskt par från diasporan, med sig en grupp unga europeer på en
initiationsresa till platserna i Anatolien där konst en gång blomstrade.
Längs vägen blåser de liv i en utdöd kulturs rikedom med hjälp av sång
och teater.

Nr 18

Onsdag 11 november, Kl. 21.00, Hagabion sal 1

Standstill
Canada 2013 | Fiction | 104 min
Engelska, Mohawk, Arabiska, Engelsk text
Regi: Majdi El-Omari
Efter den politiska krisen i Kanesatake reservatet, skilde sig Arihote från
sin fru. Hans liv faller in i gamla hjulspår, när han bevittnar ett hämndmord som hans granne utför på en palestinsk flykting. Ovillig att hamna
i en polisundersökning börjar Arihote hjälpa sin granne att lämna brottsplatsen. Det slumpmässiga mötet mellan de båda männen gör att de
hamnar på nya banor i livet.
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Nr 19

Söndag 8 november, Kl.13.30, Hagabion sal 1

Stony Paths | Les Chemins Arides
France 2015 | Dokumentär | 60 min
Engelska
Regi: Arnaud Khayadjanian
Arnaud Khayadjanians förfäder hade överlevt det armeniska folkmordet.
Nu inleder han en vandring i Turkiet för att med hjälp av en målning,
möten med släktingar och deras berättelser utforska den föga kända
frågan om de rättfärdiga, människor som räddade liv 1915.

Nr 20
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Tisdag 10 november, Kl. 14.30, Frölunda Kulturhus- Stora sal

Symphony of Strange Waters
Australia 2014 | Fiction | 4 min
Persiska (farsi),Engelsk text
Regi : Saba Vasefi
Diktaturer mördar. Men för dem som har lyckats fly till ett nytt land blir
sökandet efter en egen röst ett enormt åtagande.

Nr 21

Måndag 9 november, Kl.19.00, Frölunda Kulturhus- Stora sal
Tisdag 10 november, Kl.19.00, Viktoriahuset

Gästen | The Guest | L‘Ospite
Italy, Afghanistan 2014 | Fiction | 19 min
Italiska, Persiska (Farsi), Engelsk text
Regi: Mohammad Amin Wahidi
Nima är en iransk asylsökande som precis har anlänt till Italien efter att
ha deporterats till Grekland tre gånger. Av en slump möter han Basir, en
annan flykting, student och flyktingrättighetsaktivist, framför Santa Luciastationen i Venedig. Basir tar Nima till sitt hem för natten, men när de
kommer fram förändras allt på några få minuter.
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Nr 22

Tisdag 10 november, Kl.18.30, Hagabion sal 1

Landet emellan | The Land Between
Australia 2014 | Dokumentär | 78 min
Franska, Bambara, Engelsk text
Regi: David Fedele
Varför är människor beredda att riskera allt, även sina liv, lämna sitt
land, sina familjer och sina vänner, i sökandet efter ett nytt och bättre
liv? Denna film ger en intim och unik inblick i de dolda liv som levs av
migranter i bergen i norra Marocko. De flesta drömmer om att komma
till Europa genom att ta sig över en välbevakad barriär in till Melilla,
en spansk enklav på den afrikanska kontinenten. Här skildras deras
vardagsliv samt det extrema våld och de ständiga övergrepp de tvingas
utstå från både de marockanska och de spanska myndigheterna.

Nr 23			
Söndag 8 november, kl. 18.30, Hagabion sal 1
Torsdag 12 november, kl. 19,Frölunda kulturhus-Stora sal

Trapporna | The Stairs | Trappan
Sweden 2015 | Fiction | 6 min
Utan dialog, Engelsk text
Regi: Adi & Mak Omanovic
En rik ung man hittar en hemlös på sitt trappsteg. Han får dåligt samvete
och beslutar sig för att agera.

Nr 24

Söndag 8 november, Kl. 14.00, Stadsbiblioteket-Stora sal

The Temptress
Norge 2013 | Animation | 36 min
Dinka, Norska, Engelsk text
Regi: David Kinsella
Efter den politiska krisen i Kanesatake reservatet, skilde sig Arihote från
sin fru. Hans liv faller in i gamla hjulspår, när han bevittnar ett hämndmord som hans granne utför på en palestinsk flykting. Ovillig att hamna
i en polisundersökning börjar Arihote hjälpa sin granne att lämna brottsplatsen. Det slumpmässiga mötet mellan de båda männen gör att de
hamnar på nya banor i livet.
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Nr 25

Lördag 7 november, kl.16, Stadsbiblioteket – Stora sal

There is a Garden
Canada 2014 | Dokumentär | 30 min
Engeska
Regi: Masoud Raouf
För att kunna kontrollera befolkningen, har Irans diktatoriska regim gjort
sitt bästa för att förstöra sitt folks minnen och fantasi. Genom att använda
animation och bilder, visar oss filmmakaren och den före detta politiska
fången Masoud Raouf, hur det visuella landskapet, konsten och kulturen
omstörtades och ersattes med regimens teokrati. När Raouf, som nu
lever i exil, delar med sig av sina erfarenheter och minnen från Iran före
och efter revolutionen är det för att återskapa det regimen vill att man
ska glömma.

Nr 26
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Tisdag 10 november, Kl. 14.30, Frölunda Kulturhus- Stora sal

Turkish Delight | Turk Lokumu
Canada, Turkey 2015 | Fiction | 9 min
Turkiska, Engelska, Engelsk text
Regi: Kemal Ersoy
Deniz tvingades till ett arrangerat äktenskap för att dölja familjeskandalen i sin hemby. Efter bröllopet flyttar Deniz till Nordamerika med sin
man Mehmet där hon lämnar allt bakom sig och blir en del av Mehmets
nordamerikanska livsstil.

Möt filmare

Under festivalens dagar har vi besök av en rad filmare vars
filmer kommer att visas under festivalen. De kommer att närvara
inför filmföreställningen och efter visning ha diskussion med
publiken om filmen.
Information om vilka filmare och vilka visningar de kommer att
närvara vid kommer att finnas på vår hemsidas ”Nyheter” eller
festivalens Facebook.
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Specialprogram | Kurdernas Image – Kobane

Den 12:e Internationella Exil Film Festival | The 12th International Exile Film Festival
6 - 10 November 2015 | Göteborg Sweden

Specialprogram
Kurdernas image – Kobane
Kurderna – en nation splittrad mellan fyra länder. Under flera decennier har kurderna kämpat mot försöken att bryta deras nationella
samhörighet. Kulmen för deras kamp, särskilt kvinnornas motstånd
såg vi i staden Kobane i Syrien, där de självständigt, med små
resurser, gjorde motstånd mot IS anfall och segrade.
Exilfilmfestivalen är stolt över att i år presentera ett specialprogram om kurderna. Vi vill ge en bild av kurderna som nation och
hedra kampen i Kobane och deras nyskapande och demokratiska
folkmaktsdelning.

Nr 27

Lördag 7 november, kl.18.00, Frölunda kulturhus – Stora sal
Torsdag 12 november, kl. 21, Hagabion sal 1

10 Seconds | 10 Cirke
Kurdistan 2012 | Fiction | 87 min
Kurdiska, Engelsk text
Regi: Aco Aziz Mirza
Filmen är ett drama om kärlek utanför äktenskap i Kurdistan/Irak. Den
unge mannen Bagi, som har fru och son, har ett förhållande med en
kvinna som också är gift. Under en kärlekskväll mördas Bagi. Efter sin
mans död börjar hans fru Sara i hemlighet träffa någon annan, något
som sätter inte bara hennes utan även hennes sons tillvaro på spel.
Kärlek och heder ställs mot varandra i ett lågmält men intensivt drama.
Fotot och skådespeleriet ger en dokumentär känsla som får det hela att
kännas skrämmande verkligt.

Nr 28

Måndag 9 november, kl. 18.30, Hagabion sal 1

22/63
Kurdistan 2013 | Fiction | 5 min
Kurdiska, Engelsk text
Regi: Azad Bastan
En film om människors lidande och krigets fasor.
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Nr 29

Söndag 8 november, kl. 14.00, Stadsbiblioteket - stora sal

Ball | Bala
Kurdistan 2014 | Fiction | 10 min
Kurdiska, Engelsk text
Regi: Brwa Kamil Attar
Det är skolavslutning och betygen delas ut. Resultaten speglas sedan på
fotbollsplanen där den högst presterande eleven blir den som bestämmer.
Det sociala maktspelet får en oväntad vändning som tvingar barnen till
samarbete och kreativitet.

Nr 30

Tisdag 10 november, kl. 14.30, Frölunda kulturhus – Stora sal

Specialprogram | Kurdernas Image – Kobane

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

Dansa för förändring | Dancing for Change
Canada 2015 | Dokumentär | 50 min
Kurdiska, Persiska, Engelsk text
Regi : Shahrzad Arshadi
Filmen följer sex kurdiska kvinnor från tre olika generationer. De lever
med sina manliga kamrater i ett läger i bergen där de har kämpat mot
Irans teokratiska regim de senaste 36 åren. I ett samhälle där våld mot
kvinnor, både från staten och i familjen, är vanligt, engagerar de sig politiskt, genomgår militär träning, läser, skriver, dansar och sjunger med en
vision om att skapa en värld fri från exploatering och förtryck. De berättar
hur och varför de har valt att med vapen i hand kämpa för att skapa en
ny värld.
Filmen öppnar för ett annat perspektiv på kvinnors kamp i den Iranska
delen av Kurdistan. Tre av de militanta kvinnorna bor numera i Sverige.
En av dem är riksdagsledamot!

Nr 31

Söndag 8 november, kl. 14.00, Stadsbiblioteket – Stora sal

First Story | Yakamin Chirok
Kurdistan 2014 | Fiction | 15 min
Kurdiska, Engelsk text
Regi: Dana Karim
Filmen skildrar en annan dimension av upproret i norra Irak (Kurdistan)
1991. Ett uppror som syftade till att separera den Kurdiska regionen från
Irak och befria den från den Irakiska regimen. Filmen innehåller tanken
att hämndmentalitet kan undvikas trots en lång diktatorisk era.
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Nr 32

Torsdag 12 november, kl. 21.00, Hagabion sal 1

Home and Key | Malw Klil
Kurdistan 2014 | Fiktion | 14 min
Kurdiska, Engelsk text
Regi: Shwan Attoof
Varför är människor beredda att riskera allt, även sina liv, lämna sitt
land, sina familjer och sina vänner, i sökandet efter ett nytt och bättre
liv? Denna film ger en intim och unik inblick i de dolda liv som levs av
migranter i bergen i norra Marocko. De flesta drömmer om att komma
till Europa genom att ta sig över en välbevakad barriär in till Melilla,
en spansk enklav på den afrikanska kontinenten. Här skildras deras
vardagsliv samt det extrema våld och de ständiga övergrepp de tvingas
utstå från både de marockanska och de spanska myndigheterna.

Nr 33				
Fredag 6 november, kl.19.00, Draken
Söndags 8 november 15.30, Frölunda kulturhus- Stora sal

Liv | Jin
Turkiet 2012 | Fiction | 122 min
Turkiska, Tyska, Engelsk text
Regi: Reha Erdem
Jin är medlem i en kurdisk organisation som kämpar för kurdernas
rättigheter i Turkiet. Men hon är också en ung flicka. Mitt i striderna
genomgår hon en existentiell kris. Hon tillbringar dagar, ensam i bergen
och skogarna, för att gömma sig både för sina kamrater och för regeringens säkerhetsstyrkor. När hon äntligen tar sig till den stora staden
upptäcker hon att slätterna för henne är farligare än bergen, mer hotfulla
och mer smärtsamma.
Jin är välskriven och välspelad med snygga bilder, ett rörande och aktuellt drama.

Nr 34

Torsdag 12 november, kl. 18.30, Blå Stället

Kebab Connection |
Vive la mariée... et la libération du Kurdistan |
Leve äktenskapet… och Kurdistans frigörelse
Kurdistan 1998 | Fiction | 100 min
Kurdiska, Franska, Engelsk text
Regi: Hiner Saleem
Cheto, en kurdisk politisk flykting som bor i Paris, har en fransk flickvän
som heter Christine. Cheto vill gifta sig, men inte med Christine. Vad han
söker är en ung, vacker kurdisk oskuld - och patriot!
Med videokameran till hands reser hans vän Misto till Kurdistan för att
leta efter den idealiska kandidaten. Efter att Misto funnit den lyckliga
skönheten arrangeras äktenskapet. Men det är inte den utvalda bruden
som dyker upp i Paris . En rolig, varm och välspelad film om politik och
feminism.
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Nr 35

Lördag 7 november, kl.18.00, Frölunda kulturhus- Stora sal

Record | Tomar
Kurdistan 2014 | Fiction | 14 min
Kurdiska, Engelsk text
Regi: Hawraz Mohammed
På nittiotalet flydde majoriteten av de unga från Kurdistan på grund av
inbördeskrig. Filmen berättar historien om ett föräldrarpar som skildrar
sitt liv genom en videokamera för att skicka till sin son som bor ensam
utomlands. Föräldrarna spelar in sitt vardagsliv och hälsningar i en video
för att skicka till sin son.

Seal of Excellence
Internationell utmärkelse för Exilfilmfestivalen

Specialprogram | Kurdernas Image – Kobane

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

Uppmärksamheten har genom åren varit stor både nationellt
och internationellt. Detta har starkt bidragit till att tidskriften
Cinema Without Borders (CWB) år 2011 tilldelade Exilfilmfestivalen det internationella hederspriset Seal of Excellence.
James Ulmer, internationell redaktör för Cinema Without
Borders och film- och konstrecenserande åt The New York
Times, skriver i sin Jurymotivation:
”En liten bit av länge behövd rättvisa har tillkommit i och
med att man skapat detta filmforum. Jag är djupt imponerad av filmerna och det mål man satt upp för Exilfilmfestivalen . Dessa outtalade berättelser om passion, livsresor och framtidens osäkerhet för världens människor i
exil – socialt, politiskt eller ekonomiskt – dessa berättelser
hörs och syns alltför sällan i filmkonstens värld, som i sig
är en slags exil. Den här festivalen ger dem en röst, ett
forum och förenar dem. Nu är det vårt ansvar som publik
att titta och lyssna – att bli berörda och reagera!”
Internationella Exilfilmfestivalen får Cinema Without Borders
(CWB) utmärkelse Seal of Excellence för arbetet med att
uppmärksamma exilfilmer och filmskapare i exil.
Chefredaktören för Cinema Without Borders (CWB) skriver:
”Den Internationella Exilfilmfestivalen är en av världens
mest extraordinära filmfestivaler, där besökare kan bevittna både den nutida och framtida potentialen i exilfilmgenren!”
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Feminism
Nr 36

Lördag 7 november,kl.16.30,Hagabion sal 1

10949 Kvinnor | 10949 Women
Frankrike, Algeriet 2014 | Dokumentär | 76 min
Franska , Arabiska, Engelsk text
Regi: Nassima Guessoum
Möt Nassima Hablal, en av algeriska revolutionens glömda kvinnliga
hjältar, och hennes vänner: Baya, den före detta sjuksköterskan i maquis
och Nelly som jobbar som socialarbetare i kåkstäderna. De berättar om
krigets fasor i kampen för Algeriets självständighet. Vi får följa filmaren
på en stark resa genom landets blodiga historia, en resa som låter henne
återskapa delar av den egna historien. En stark film som bör ses av både
ungdomar och vuxna.utstå från både de marockanska och de spanska
myndigheterna.

Nr 37

Lördag 7 november,kl.19.00, Viktoriahuset

Feminist: Stories From Women’s Liberation
USA 2013 | Dokumentär | 64 min
Engelska
Regi: Jennifer Hall Lee
Strukturerad som en personlig upptäcktsresa av filmskaparen, bringar
denna dokumentär fram den betydelsefulla andra vågens feminism till
liv. Skildringen startar 1963 med de tidigaste yttringarna och avslutar
med rörelsens fulla blomstring 1970 – från President Kommissionens
rapport om den utbreda diskrimineringen mot kvinnor och publicerandet
av Betty Friedans Feminine Mystique till den feministiska manifestationen vid Frihetsgudinnan och Friedans yrkande om en kvinnlig strejk för
jämställhet. En mångfald av arkivmaterial inkorporeras där vi tar del av
de viktiga händelser och den avgörande roll organisationer som National
Organization for Women (NOW) hade. En framstående introduktion till
Kvinnostudier och kritisk åskådning för historiker och akademiker som är
intresserade av feminism, aktivism och Kvinnorörelsen.

Nr 37

Lördag 7 november,kl. 19.00, Viktoriahuset

Feminism Inshallah: A History of Arab Feminism
France 2014 | Dokumentär | 52 min
Arabiska, Franska, Engelska, Engelsk text
Regi: Azad Bastan
Muslimska kvinnors kamp för emancipation porträtteras ofta på ett
stereotypt vis som en uppgörelse mellan västerländska och islamiska
värden, men arabisk feminism har funnits i mer än ett århundrade. Den
här banbrytande dokumentären berättar om den arabiska feminismens
okända historia, från dess tabu-skakande födelse i Egypten till unga aktivisters virala internetkampanjer under den arabiska våren. Filmskaparen
och författaren Feriel Ben Mahmoud rör sig från Tunisien till Egypten,
Algeriet, Marocko, Libanon och Saudiarabien där hon följer arabiska
kvinnors utveckling i deras långa kamp för rättigheter och egenmakt.
Feminism Inshallah är en oumbärlig resurs för Kvinnostudier, Global
Feminism, Mellanöstern- och Islamstudier.
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Specialprogram
Kvinor i krig
Nr 39

Söndag 8 november, kl. 16.00, Hagabion sal 1

Berättelsens slut | End of Story | Akhare Dastan
Afghanistan 2014 | Fiction | 13 min
Dari, Engelsk text
Regi: Ghafar Azad
Royas man greps av de amerikanska trupperna på deras bröllopsnatt.
Medan hon väntar på att hennes man ska återvända, vill hennes bror att
hon ska gifta om sig med sin svåger, något hon vägrar gå med på. En
oerhört berörande film.

Nr 40
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Fredag 6 november, kl.19.00, Deraken
Lördag 7 november, kl. 21.30, Hagabion sal 1
Onsdag 11 november, kl. 14.30, Frölunda kulturhus- Stora sal

I Am Alive
Canada 2014 | Animation | 5 min
Franska, Persiska, Engelsk text
Regi: khadija baker
En liten flicka hittas levande efter attackerna med kemiska vapen i Syrien
2013. Även om olika grupper i samhället delar en utsatthet för våld, tillhör
kvinnor och barn den mest utsatta delen av samhället som betalar det
högsta priset under krig. Det är detta som detta verk fokuserar på. En
poetisk experimentell animation som använder sig av den allra senaste
metoderna och teckningar med människohår.

Nr 41

Söndag 8 november, kl. 18.30, Hagabion sal 1

Manuela Jankovic:s krig | La guerra de Manuela
Jankovic
Mexico 2014 | Fiction | 93 min
Spansk, Engleska text
Regi: Diana Cardozo
Året är 1991 och en medelålders kvinna arbetar som kock på en otidsenlig restaurang i La Lagunilla, vars ägare liksom dess gäster är av
jugoslaviskt ursprung. Samtidigt försöker hon upprätthålla en konfliktfylld
relation med sin mormor, en serbisk immigrant som flydde till Mexiko
mitt under andra världskriget. Balkankonflikten utspelar sig elva tusen
kilometer bort och kriget återupprepas på en personlig nivå för dessa
kvinnor på andra sidan jorden. Filmen reflekterar över hur krigskonflikter
gå i arv.
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Nr 42

Söndag 8 november, kl. 16.00, Stadsbiblioteket – Stora sal

Med Gud på Vår Sida
Nederländerna 2005 | Animation | 8 min
Kurdiska, Engelsk text
Regi: Michal Pfeffer, Uri Kranot
Med inspiration från Picassos Guernica 1937, handlar den här filmen
i grund och botten om Israel-Palestina-konflikten. I Guds namn är
människor genomsyrade av hat och våldsamhet. Fruktan leder till brutalitet och hämnd följer. Rädsla leder till brutalitet och som reaktion söks
hämnd. Vilket hopp finns för barn som föds in i denna onda cirkel?
• Best Animation at the Rencontres Audiovisuelles in Lille, France
2005.
• Best Animation at Tampere International Short Film Festival in
Tampere, Finland 2005.
•

Best Direction at Lucania Film Festival in Pisticci, Italy 2006.

• Distinguished Jury Award at Platform International Animation Festival
in Portland, USA 2007.

Nr 43			

Lördag 7 november, kl. 19.00, Hagabion sal 1
Tisdag 10 november, kl. 18.30, Bio Roy

Nabat
Azerbaijan 2014 | Fiction | 105 min
Azeri (Turkis), Engelska och Fransk text
Regi: Elchin Musaoglu
Nabat och hennes man Iskender, en gammal och sjuk före detta skogsarbetare, lever i ett litet isolerat hus långt från byn. Krig har rasat en tid
och deras son har dödats vid fronten. Deras enda sätt att överleva är
försäljning av mjölk från deras enda ko som Nabat tar till byn då och då.
Medan krigets skugga lägger sig över trakten töms byn sakta på dess
invånare. Nabats man dör och nu måste Nabat klara sig själv i en tom by,
med väsen av anfallande raketer. En fascinerande och stiliserad film där
kvinnors öde vävs in i ett krigs drabbat land. En välspelad långfilm med
egen stil som blivit belönad med många priser på stora filmfestivaler runt
om i världen.

Nr 44

Söndag 8 november , kl. 16.00, Hagabion sal 1

Weapon of War
Netherlands, Congo 2009 | Dokumentär | 60 min
Fransksa, Swahili, Engelsk text
Regi: Ilse Van Velzen
I inget annat land har det sexuella våldet matchat den brutalitet som
nåddes i den ”Demokratiska Republiken Kongo (DRK)”. Under två
decennier av konflikt mellan rebeller och regeringsstyrkor, föll ungefär
150,000 kongolesiska kvinnor och flickor offer för massvåldtäkt. En siffra
som fortsätter att växa.
WEAPONS OF WAR, hyllad av Amnesty International och prisbelönad,
reser till kärnan av denna kris, där vi möter förövarna och deras chockerande vittnesmål. Trots skilda synpunkter kring orsaken avslöjar alla hur
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åratal av konflikt, såväl som diskriminering av kvinnor, har normaliserat
det brutala sexuella våldet.
En unik insyn i det strategiska användandet av våldtäkt som ett militärt
vapen.

Nr 45

Söndag 8 november, kl. 13.30, Hagabion sal 1

Wounded Night | Noche Herida
Belgium, Colombia 2015 | Dokumentär | 87 min
Spanska, Engelsk text
Regi: Nicolás Rincón Gille
Vi möter Blanca som tvingades lämna landsbygden på grund av våld och
som nyligen har flyttat till ett skjul vid utkanten av Bogota med sina tre
barnbarn. Mitt i sin tonårskris är Didier, den äldste av de tre pojkarna, på
drift mot en osäker framtid. Hon kämpar för att skydda honom, samtidigt
som hon oroar sig föra att de två yngre pojkarna, John och Camilo, ska
följa i hans fotspår.

Specialprogram | Kvinor i krig
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Festivalen flyttar ut till det fyndande folket
Människor, jäktade efter att roffa åt sig de billigaste prylarna
och de mest prisvärda kläderna på Kommersens loppmarknad,
kommer i år, för första gången, erbjudas en konstnärlig tillflyktsort. En oas av film, mitt i shoppingen.
Exilfilmfestivalen visar för första gången, under festivaldagarna
den 6-12 november, film på Kommersens loppmarknad.
Kom förbi och ta en titt. Även du som inte vill fynda.
Kommersens loppmarknad.
Lördag 7 november Kl. 10.00- 14.00
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”Politiska fångar” är ett av våra specialprogram. Via en rad dokumentärer och spelfilmer möter vi människor som har offrat sina liv,
kämpat och gjort motstånd. Människor som diktaturerna inte har
lyckats tysta.
De bryter tystnaden, för oss i film. Kom, se och hör dem!

Nr 46

Söndag 8 november, kl. 16.00, stadsbiblioteket- Stora sal

Bakom de höga murarna – Liv och död I Irans
fängelser | Behind the High Walls | Poshteh divar boland
Iran, EU 2014 | Dokumentär | 56 min
Persiska (Farsi), Engeska, Engelsk text
Regi: Farid Haerinejad
De kommer alla ihåg dagen de blev arresterade, dagen deras tortyr
började. De kommer ihåg de långa, ensamma åren i isoleringsceller
bakom de höga murarna i Irans ökända fängelser. Under åren strax efter
revolutionen 1979 fick en hel generation av unga människor med en
lovande framtid framför sig tyna bort i fängelse. De undrade hur deras
revolution kunde gå så fel – kidnappad av präster som trodde att vägen
framåt var att gå tillbaka till deras religions föråldrade fundament. Ett
starkt vittnesmål om omänskligheterna under den religiösa diktaturen i
Iran. En sevärdig och gripande dokumentär.

Nr 47

Måndag 9 november, kl. 18.30, Hagabion sal 1

Spirande sorg | Budding Grief | Javaneh Andouh
Germany, USA 2015 | Dokumentär | 100 min
Persiska, Engelsk text
Regi: PanteA Bahrami
I juli 1988 var det ingen av Irans tusentals politiska fångar som anade
att deras antal inom kort skulle minska avsevärt. Filmen ”Spirande sorg”
försöker dokumentera, steg för steg, den växande medvetenheten hos
politiska fångar om planen att utrota dem. 12 överlevare delar med sig
av sina minnen och de tankar som de brottades med med under dessa
ödesdigra veckor, när de förstod att de stod inför en dödskommitté
istället för den förväntade villkorliga domen. En stark dokumentär om en
sann historia som kommer fram genom ord, absurd dans, blickar eller en
chockerande tystnad.
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Nr 48

Tisdag 10 novemer, kl. 18.30, Blå Stället

Dawson Island 10 | Dawson Isla 10
Chile 2009 | Fiction | 117 min
Spanska, Engelsk text
Regi: Miguel Littin
Efter regimen tog över Allendes regering i Chile i Sep 1973 sändes en
grupp människor, inklusive Allendes ministrar och närmaste vänner, till
Dawson Island. En plats som ligger nästan i slutet av kontinenten. Filmen
beskriver hur de lyckades överleva och även hur de behandlades av
soldaterna och hur de flera gånger flydde från döden. Filmen är baserad
på en bok av Sergio Bitar, som fängslades där. Filmen visar ett stycke
av historia som inte får glömas bort av varken dem själva, chilenarna och de människor som kämpar för demokrati och rättvisa
världen över.

Nr 49
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Måndag 9 november, kl. 18.30, Blå Stället

El círculo
Uruguay 2008 | Dokumentär | 95 min
Spanska, Engelsk text
Regi: José Pedro Charlo och Aldo Garay
Henry Engler är en före detta ledare för det militanta gerilla partiet Tupamaro som hölls fängslad i Uruguays militärdiktatur under tretton år. På
grund av utdragen tortyr och isolering hamnade han i galenskapens
gränsland. Nu är han svensk medborgare och internationellt erkänd
läkare. I denna film beger han sig på en resa tillbaka till det förgångna.
Han möter staden där han växte upp och vännerna från fångenskapen.
Filmen skapar också en inre resa som låter oss skymta den fängslades
hallucinatoriska värld och människans strategier för att stå ut med det
omänskliga.

Nr 50

Onsdag 11 november, kl. 19.00, Viktoriahuset

Bröstkorgen | The Chest
Turkiet 2004 | Dokumentär | 50 min
Turkiska, Engelsk textn
Regi: Ahu Özturk
En turkisk kvinna, Gulistan, fängslas av poliser i Mardins säkerhetsavdelning i Turkiet, där hon upprepade gånger våldtas och förnedras under
flera års tid. Väl frisläppt kan hon inte hålla tyst om sitt fruktansvärda
öde. Hon vill befria sig genom att lufta alla sina smärtsamma minnen från
barndomen, ungdomstiden och i vuxen ålder.
Den här dokumentären förlöser minnen från en sargad bröstkorg.
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Specialprogram

Heders minne: Vincent

Den 26 Maj 2015 avled den välkända filmregissören Vincente Aranda 88 år gammal i Madrid.
Hans arv inom filmkonsten och filmkulturen
är enormt fruktbara. Han gjorde nära 30 filmer
under sitt liv. Alla dessa filmer präglas av hans
uppmaning och ansvarstagande för rättvisa i
samhället, jämlikhet och mot könsapartheid.
Han var den första filmare som bröt tystnaden
om en historia som blivit en mardröm för de flesta
spanjorer. Historien om det Spanska inbördeskriget mot fascismen. Och anarkisterna och feministernas roll i den historien.
Filmen ”Libertarias” kastar ljus på den historien med okonventionella kvinnliga
karaktärer som dramats huvudpersoner och drivkrafter.
- En kvinnlig präst
- En anarkist/kommunistkvinna
- En nunna
De går med i anarkistiska militanta grupper i Barcelona, i krigets första front. De
kämpar under lika villkor och jämlikhet i alla fronter. En praktisk feministisk handling.
Filmen gjordes 1996 och egentligen var ”Libertarias” den första filmen som utmanade den här delen av Spaniens historia.
Vincente som ung deltog själv med sin familj i den spanska frihetskampen och stred
för republikanerna mot Franco-diktaturen och fascisterna 1936-39.
Vincente Aranda var en av Spaniens stora filmare. Han var radikal, progressiv och
modern, inom politiken, kampen för rättvisa, jämlikhet, mot könsapartheid och emot
tabubeläggningen av sex och hbtq.
Inom filmkonst och kultur var han banbrytande och en av de som inledde den spanska
nya filmvågen.
Med Vincente Arandas bortgång förlorar filmkonsten en av samtidens stora politiska
och ansvarstagande filmare. Exilfilmfestivalen vill för att hedra hans minne visa den
berömda filmen ”Libertarias” som präglas av en feministisk och anarkistisk utopi.

Nr 51

Lördag 7 november, kl. 14.00, Hagabion sal 1

Freedom fighters | Libertarias
Spain, Italy, Belgium 1996 | Fiction | 125 min
Spanska, Engelsk text
Regi: Vicente Aranda
Vid utbrottet av det spanska inbördeskriget blir nunnan Maria tvingad att
fly sitt kloster. Hon tar sin tillflykt på en bordell, tills den blir befriad av en
anarkistisk – militanta kvinnogrupp. Maria går med i gruppen och hamnar
slutligen vid kampens front. Kvinnogruppen ställs inför problem med att
bekämpa inte bara nationalisterna och fascisterna utan även vänsterfraktioner som försöker att införa en mer traditionell militär struktur.
En betydande och banbrytande politisk film.
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Specialprogram
Minnesafton för
världsmedborgaren Joe Hill
Under dagarna som Exilfilmfestivalen pågår är det 100 år sedan
Joe Hill avrättades i USA för sin kamp för rättvisa.
Joe Hill - tillsammans med miljontals andra fattiga människor - tvingades på grund av fattigdom fly Sverige för att söka ett värdigt liv i
USA. I det nya landet möttes de av en hård orättvisa och exploatering. Invandrade arbetare betraktades som det moderna industrialiserade samhällets slavar.
Joe Hill förvandlade sin och kamraternas smärta till sång och
musik. Men för honom räckte det inte att bara sjunga och spela.
Han utgick från att den enda utvägen för att ändra systemet var
kollektiv handling av arbetarna själva. Då började han aktivt organisera arbetarna. Snart blev Joe Hill en av de mest framträdande
fackliga organisatörerna i USA. De politiska makthavarna och
industriägarna svartlistade honom och efter en skådeprocess 1915
dömde de honom till döden. Joe Hill identifierade sig själv som en
världsmedborgare. På hans begravning tågade mer än 30 000
arbetare för att hedra hans minne.

Specialprogram | Heders minne: Joe Hill

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

Exilfilmfestivalen firar Joe Hills minne -- den legendariska fackföreningsaktivisten -- med film, musik och utställning, under parollen
som var hans testamente:
”Sörj inte, organisera er!”
Program:
Torsdag 12 november
Bio Roy kl. 18.30
- Sång och musik. Medverkande artisterna: Lovisa Samuelsson
och Kristian Svensson.
Utställning: Joe Hill - Martyren från Gävle
I samband med Joe Hills program hålls en utställning om Joe Hills
liv, kamp, sång, musik i samarbete med Anders Wesslén, antikvarie
och utställningsansvarige för ”Joe Hill – martyren från Gävle”.

Nr 52

Törsdag 12 november, kl.18.30, Bio Roy

Joe Hill
Sverige 1971 | Fiction | 120 min
Svenska
Regi: Bo Widerberg
Under det tidiga 1900-talet emigrerar den legendariske Joe Hill med sin
bror till Amerika. Men efter en kort period förlorar han kontakten med
sin bror. Joe får ett par jobb men är fast i den utbreda orättvisan som
härskar. Han blir aktiv i den förbjudna arbetarnas union ”IWW”. När det
blev förbjudet att demonstrera och tala offentligt kom Joe runt det genom
att sjunga sitt manifest med Frälsningsarmén. Han lyckades uppmana
många människor till strejk men fick också många fiender. Han blev
misstänkt för ett mord och valde att representera sig själv i domstolen.
En starkt hjärtevärmande film på flera plan som belönades med Juri
priset i Cans festival 1971.
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Specialprogram
Fredspanorama
Lördags 7 November kl.10 - 15 Kommersen Loppmarknad - Sal 1
Lördags 7 November kl.12 - 14 Stadsbiblioteket-trappan, Götaplatsen

Det är viktigt att förstärka folkbildningen om nödvändigheten för
fred i dagsläget som världen och mänskligheten befinner sig i. I
samband med det här visar Exilfilmfestivalen i ett extra speciellt
program en rad fantastiska animerade filmer med tema ”fred”.
Filmerna visas tillsammans som en samlingsvisning.
Filmerna är:
Nr 53

A Conversation With Haris |
Ett samtal med Haris
USA | 16 min
Regi: Sheila M. Sofian
Nr 54

Chromophobia | Färgfobi Chromophobia
Belgien | 10 min
Regi: Raoul Servais
Nr 55

Dimenssions of Dialogue |
Dialogens dimensioner
Tjeckien | 12 min
Regi: Jan Svankmajer
Nr 56

Manifeld Péter Emlékére |
Till minne av Péter Mansfeld
Ungern | 7 min
Regi: Zoltán Szilágyi Varga
Nr 57

Krek
Serbien | 10 min
Regi: Borivoj Dovnikovic
Nr 58

Lycanthropy
Polen | 5 min
Regi: Piotr Dumala
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Nr 59

Pica Don
Japan | 10 min
Regi: Renzo Kinoshita
Nr 60

The Day of Glory | Ärarnas dag
Frankrike | 7 min
Regi: Bruno Collet

Specialprogram | Fred
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Nr 61

Toleranti
Bosnien Herzegovina | 7 min
Regi: Ivan Ramadan
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Specialprogram
Brännpunkt
Ett öppet program om de delar av världen som befinner sig i kris,
vilket leder till flyktingströmmar.
Nr 62

Lördag 7 november, kl. 16.00, Frölunda kulturhus – Stora sal
Tisdag 10 november, kl. 19.00, Viktoriahuset

Darya‘s Dream | Royaye Darya
Afghanistan 2014 | Fiction | 19 min
Dari, Engelsk text
Regi: Shahla Rashidi
Filmen följer två systrar, Roya och Darya, som drömmer om att åka till
havet där de ska starta ett nytt liv tillsammans. En dag , Roya som är
äldre anklagas för stöld av sin chef, som dessutom trakasserar henne
sexuellt. Hon återvänder hem bara för att se sina drömmar krossas när
hennes far attackerar henne och säljer henne för att betala av en spelskuld. En gripande film som väcker känslor.

Nr 63

Torsdag 12 november, kl. 19.00, Frölunda kulturhus- Stora sal

Mellan två världar | Inbetween Worlds
Tyskland 2014 | Fiction | 98 min
Tyska, Engelska, Pashto, Dari, Engelsk text
Regi: Feo Aladag
Den tyske soldaten Jesper anmäler sig till tjänst i Afghanistan, trots att
han har förlorat sin bror i det krigshärjade landet. Jesper och hans patrull
får i uppgift att skydda en by från talibanernas växande inflytande. Med
hjälp av den unge och oerfarne översättaren Tarik försöker Jesper vinna
lokalsamhällets och den allierade milisens förtroende. Här upptäcker
han den enorma skillnaden mellan de två världarna. När Tarik hotas till
livet av talibanerna slits Jesper mellan sina militära förpliktelser och sitt
samvete. En välspelad och stämningsfull film.

Nr 64

Lördag 7 november, kl. 16.00, Frölunda kulturhuset-Stora sal

Detta är Kabul | This is Kabul | Dette er Kabul
Norge 2014 | Dokumentär | 21 min
Dari,Engelsk text
Regi: Sadaf Fetrat, Sahar Fetrat, Nargis Azaryun, Anders Sømme Hammer, Christoffer Næss
I Kabul, Afghanistan, kämpar en liten grupp unga kvinnor för jämställdhet. De är pionjärer i ett av de mest konservativa länderna i världen.
Genom att spela in allt själva, ger de oss ett närgånget porträtt av unga
afghanska kvinnor som försöker förändra det samhälle de lever i. De
visar att det fortfarande finns hopp, samtidigt som de vittnar om krigets
påverkan på deras liv och deras oro inför framtiden. En enkel och intim
film av unga Afghanska tjejer. En varm och känslig videodagbok som
berör.
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Sidoprogram
Cinema Odyssé–frihetens Odyssé
Ett öppet program för filmer som handlar om kampen för frihet, solidaritet och för mänskliga rättigheter.
Nr 65

Måndag 9 november, kl.21.00,Hagabion sal 1

Children of Memory | Niños de la Memoria
USA 2013 | Dokumentär | 64 min
Spanska, Engelsk text
Regi: Maria Teresa Rodriguez
Hundratals barn försvann utan ett spår under inbördeskriget i El Salvador.
Många var överlevare av den massaker som utfördes av den USAtränade salvadorianska armen. Bortförda av soldater från platserna för
massakerna växte somliga upp i barnhem eller blev ”sålda” för adoption
utomlands, utan att veta deras sanna historia eller identitet. Filmen följer
Margarita Zamora, en utredare för organisationen Pro-Búsqueda som
arbetar för mänskliga rättigheter, i sitt sökande efter svar.
Children of Memory väver samman separata men sammanflätade resor
i ett sökande efter familj, identitet och rättvisa i El Salvador. En fängslande dokumentär som bör ses av särskilt ungdomar.

Nr 66

Onsdag 11 november, kl. 18.30, Hagabion sal 2

Sidoprogram | Cinema Odyssé–frihetens Odyssé
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Svarta diamanter | Diamantes Negros
Portugal 2013 | Fiction | 98 min
Spanska, Engelsk text
Regi: Miguel Alcantud
Två Afrikanska pojkar hoppas på att få möjlighet att uppfylla sin dröm: att
bli berömda fotbollsspelare i Europa. Få sina föräldrar att bli stolta över
dem och kunna ge sina mammor ett enormt hus där det inte ska fattas
dem något. Detta är deras mål och de ser ett gyllene tillfälle öppna sig
när en talangscout erbjuder dem ett sportkontrakt. Pojkarna reser till
Spanien, där de blir medlemmar i ett fotbollslag. Det de drömmer om
förefaller att slå in, men snart upptäcker de att deras planer förvandlas till
en mardröm; en hård kollision mellan ynglingarnas drömmar att få ägna
sig åt det de älskar och verklighetens korrumperade sport där girigheten
styr.

Nr 67

Måndag 9 november, kl. 18.30, Hagabion sal 1

Jimmy‘s Hall
UK 2014 | Fiction | 109 min
Engleska, Svensk text
Regi: Ken Loach
Det är 30-tal på Irland och byns hjälte, Jimmy, har precis återvänt efter tio
år i USA. ”Hedarna” är djupgröna och befolkningen fattig i en by präglad
av inbördeskrig och religiöst förtryck. Men än brinner den revolutionära
lågan, och får folket inte dansa i församlingslokalen, så gör det de på
backen.
”Jimmys hall” bygger på den sanna berättelsen om James, en irländsk
kommunistledare och tillika eldsjälen bakom en sammankomstlokal i lilla
Effrinagh där byborna erbjöds möjligheten att delta i exempelvis måleri-,
dans- eller boxningslektioner. Jimmys hall blir en älskad samlingspunkt,
men både kyrkoherden och andra politiskt konservativa krafter, kommer
att göra allt för att stoppa en verksamhet fylld av syndig jazzmusik och
gungande höftrörelser.
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Nr 68			

Måndag 9 november , kl. 21.00, Hagabion
Onsdag 11 november, kl. 19.00, Viktoriahuset

Silenced Voices | Tystade roster
Norge 2012 | Dokumentär | 59 min
Norsk, Engelsk text
Regi: Beate Arnestad
Filmen berättas som ett personligt möte med landsflyktiga journalister
från Sri Lanka vilka har ”tystats” och nästan blivit dödade i sitt hemland.
Eftersom lyft de fram krigsbrott, korruption och massakrer på civila i Sri
Lanka, vilka de hävdar att dessa brott har begåtts av staten. En fri press
och oberoende journalistik är en grundläggande del av ett demokratiskt
samhälle. Men blir det restriktioner på en fri press någonstans i världen
inskränkningar överallt i världen.
En vass dokumentär film.

Nr 69			

Söndag 8 novmber, kl. 21.00, Hagabion sal 1

Zenaida | Cape Verde
Greece 2015 | Fiction | 66 min
Portgoliska, Engelska, Grekiska, Englesk text
Regi: Yannis Fotou, Alexis Tsafas
19 år gammal har Zenaida upplevt den europeska drömmens baksida
i all dess grymhet. Offer för människohandel, född i Afrika och fast i en
europeisk stad tvingas hon att arbeta i en bordell. Hennes liv har gradvis
reducerats till meningslösa rutiner och serier av droghallucinationer - en
tillfällig flykt från nuet som väcker till liv mardrömmar från det förflutna.
Hon slungas mellan bilder av fattigdomen i slummen i Afrika och misären
i en skoningslös europeisk stad. Det absoluta dödläget.
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Sidoprogram
Experiment
Nr 70

Söndag 8 november , kl.21.30, Viktoriahuset

Empire of Silence | Empire du Silence
Iran, Netherlands 2015 | Experimental | 93 min
Utan dialog
Regi: Massoud Memar
En kvinna letar efter rättvisa, respekt och jämlikhet men tas tillfånga
och förs till ett fängelse i ett land i öst. Där får hon lyssna på ljud och
musik som aldrig tar slut. Själv tvingas hon vara tyst. Hennes handleder
är fastbundna men hon gör musik med fingrarna. Fängelsevakterna hör
musiken och börjar tortera henne. Senare, i ett västerländskt fängelse blir
samma kvinna torterad. Och återigen gör hon musik med sina bundna
händer. Denna gång reagerar fängelsevakten på ett till synes modernt
sätt, men i grunden hanteras hennes uppror likadant.

Nr 71

Sidoprogram | Experiment
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Torsdag 12 november , kl.18.30, Hagabion sal 1

Four and a Half Hours | Rbee Saat V Nesf
Lebanon 2015 | Experimental | 17 min
Utan dialog
Regi: Samara Sallam
Detta är videokonst om upplevelser av krig och senare exil, där bär filmaren över axeln en stor väska av frågor och en omarbetning av livets
främsta axiom: ägande, förlust, nation och hem.

Nr 72

Onsdag 11 november, kl. 21.00, Hagabion sal 1

Mångfaldig | Multiple
Canada 2012 | Experimental | 2 min
Utan dialog
Regi: Kemal Ersoy
En kvinna söker sin identitet genom att känna på sig själv klädd i två
distinkt olika klädstilar: en burqa och en klänning. Genom att representera en kvinna från två olika samhällen, visar hon att vem som helst kan
ha samma drifter, insikter eller känslor oavsett vad de har på sig eller
vilken kultur de föddes in i.
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Nr 73		

Torsdag 12 november, kl. 19.00, Viktoriahuset

On Nation (and other dogmas)
Spain 2015 | Experiment | 59 min
Engleska, Englesk text
Regi: Zavan Films
Medan jag skriver, flyger högt civiliserade människor över mig och
försöker döda mig. De känner ingen fiendskap gentemot mig som en
individ, och inte heller jag gentemot dem. De gör ”bara sin plikt”, som
man säger. De flesta av dem, det betvivlar jag inte, är god-hjärtade laglydiga män som aldrig skulle drömma om att mörda i privatlivet. Å den
andra sidan, om en av dem lyckas med att spränga mig i bitar med en
välplacerad bomb, kommer han inte förlora någon sömn över det. Han
tjänar sitt land, som har makten att frikänna honom från ondska.”
George Orwell, ”England Your England”

Nr 74		

Torsdag 12 november , kl.19.00, Viktoriahuset

People on the Bridge
USA 2014 | Animation | 5 min
Engelska
Regi: Beata Pozniak
En experimentell film baserad på en dikt, People on the Bridge, skriven
av Nobelprisade Wislawa Szymborska. Filmen fokuserar på diktens
ursprungliga inspiration, ett verk av den japanske konstnären Hiroshige
Utagawa med samma titel. Detta mästerverk fick ett sådant genomslag
att det inspirerade Vincent Van Gogh att måla en kopia till sig själv.
Motivet är enkelt. Sex figurer är fast mitt i en gammal träbro under en
plötslig regnstorm. Medan människorna springer för att söka skydd
fångas stundens dramatik i poesin som frusen i tid och samtidigt evigt
flytande. Beata Pozniak spelar med tidens symbolism och bron som en
kraftfull länk mellan platser, historiska perioder och kulturer.
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Visningar
Film

Filmtitel

Biograf

Sal

Draken
Draken

1
1

06 november, fredag
19.00-21.30
40
33

I Am Alive
Jin
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07 november, lördag
10.00- 14.00
54
60
56
59
55
58
57
53

Chromophobia
The day of Glory
In Memoriam Peter Mansfeld
Pica Don
Dimensions of Dialog
Lycanthropy
Krek
A conversation with Haris

Kommersen Loppmarknad
Kommersen Loppmarknad
Kommersen Loppmarknad
Kommersen Loppmarknad
Kommersen Loppmarknad
Kommersen Loppmarknad
Kommersen Loppmarknad
Kommersen Loppmarknad

12.00 -14.00
55
53
57
58
59
56
60
54

Dimensions of Dialog
A conversation with Haris
Krek
Lycanthropy
Pica Don
In Memoriam Peter Mansfeld
The day of Glory
Chromophobia

Stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket

Trappan
Trappan
Trappan
Trappan
Trappan
Trappan
Trappan
Trappan

Hagabion
Stadsbiblioteket

1
Stora salen

Frölunda kulturhus
Frölunda kulturhus
Frölunda kulturhus
Frölunda kulturhus
Frölunda kulturhus
Stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket

Stora salen
Stora salen
Stora salen
Stora salen
Stora salen
Stora salen
Stora salen

Hagabion
Hagabion

1
1

Frölunda kulturhus
Frölunda kulturhus

Stora salen
Stora salen

14.00 -16.00
51
4

Libertarias
Exilic Trilogy

16.00 -18.00
21
7
62
2
64
25
46

The Guest
In the fog
Darya‘s Dream
At Any Cost
This is Kabul
There is a Garden
Behind the High Walls...

16.30 -18.30
6
36

I Am Reva
10949 women

18.00 -20.00
35
27

Record
10 Seconds

19.00 -21.00
43
Nabat
Hagabion
38
Feminists Insha‘allah
Viktoriahuset
37
Feminist Stories From Women’s Liberation
huset

1
Viktoria-

21.30- 23.30
40
10

I Am Alive
Kayan

Hagabion
Hagabion

1
1
33
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Film

Filmtitel

Biograf

Sal

07 november, lördag
21.30- 23.30
11
65

La Siberia
Children of Memory

Viktoriahuset
Viktoriahuset

08 november, söndag
13.30 -15.30
45
13

Wounded Night
Me Buddy, Muhammad

Hagabion
Hagabion

1
1

Stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket

Stora salen
Stora salen
Stora salen

Frölunda kulturhus

Stora salen

Hagabion
Hagabion
Stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket

1
1
Stora sal
Stora sal

Hagabion
Hagabion

1
1

14.00 -16.00
29
19
31

Ball
Stony Paths
First Story

15.30 -17.30
33

Jin

16.00 -18.00
39
44
1
42

End of Story
Weapon of War
An Unknown Country
Med Gud på vår sida

18.30 -20.30
23
41

The Stairs
La guerra de Manuela Jankovic

19.00 -21.00
64
17

This is Kabul
Singing in Exile

Viktoriahuset
Viktoriahuset

21.00 -23.00
26
3
69

Turkish Delight
Beyond the Father’s Shadow
Zenaida

Hagabion
Hagabion
Hagabion

1
1
1

21.30 -23.30
70

Empire of Silence

Viktoriahuset

09 november, måndag
18.30 -20.30
49
67
28

El Círculo
Jimmy‘s hall
22/63

Blå Stället
Hagabion
Hagabion

1
1
1

Viktoriahuset
Viktoriahuset
Frölunda kulturhus
Frölunda kulturhus

Stora salen
Stora salen

Hagabion
Hagabion

1
1

Frölunda kulturhus

Stora salen

19.00 -21.00
4
25
15
8

Exilic Trilogy
There is a Garden
Out of Iran
Jacob Stone

21.00 -23.00
65
68

Children of Memory
Silenced Voices

10 november, tisdag
14.30 -16.30
12
34

Last Station

Film

Filmtitel

Biograf

Sal

Frölunda kulturhus
Frölunda kulturhus
Frölunda kulturhus

Stora salen
Stora salen
Stora salen

Blå Stället
Bio Roy
Hagabion
Hagabion

1

10 november, tisdag
14.30 -16.30
30
20
9

Dancing for Change
Symphony of Strange Waters
Just a Wish

18.30 -20.30
48
43
16
22

Dawson Isla 10
Nabat
Sending Saïd Home
The Land Between
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1
1

19.00 -21.00
15
7
62
6

Out of Iran
In the Fog
Darya‘s Dream
I Am Reva

Viktoriahuset
Viktoriahuset
Viktoriahuset
Viktoriahuset

21.00 -23.00
24
The Temptress
10
Kayan
11 november, onsdag

Hagabion
Hagabion

1
1

Frölunda kulturhus
Frölunda kulturhus

Stora salen
Stora salen

Blå Stället
Hagabion
Hagabion

1
2
2

14.30 -16.30
40
14

I Am Alive
On the side of the road

18.30 -20.30
47
66
61

Budding Grief
Diamantes Negros
Tolerantia

19.00 -21.00
50
68

The Chest
Silenced Voices

Viktoriahuset
Viktoriahuset

21.00 -23.00
18
72

Standstill
Multiple

Hagbion
Hagabion

1
1

Blå Stället
Hagabion
Hagabion

1
1
1

12 november, torsdag
18.30 -20.30
34
5
71

Kebab Connection
Happenings of the Eighth Day
Four and a Half Hours

18.30 -21.30
52

Joe Hill

Bio Roy

19.00 -21.00
63
23
74
73

Inbetween Worlds
The Stairs
People on the Bridge
On Nation (and other dogmas)

Frölunda kulturhus
Frölunda kulturhus
Viktoriahuset
Viktoriahuset

Stora salen
Stora salen

Hagabion
Hagabion

1
1

21.00 -23.00
27
32

10 Seconds
Home and Key
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Filmregister

Film
10 Seconds | 10 Cirke

14

22/63

14

10949 Kvinnor | 10949 Women

18

A Conversation With Haris | Ett samtal med Haris

26

An Unknown Country

5

Behind the High Walls | Poshteh divar boland

22

Ball | Bala

15

Berättelsens slut | End of Story | Akhare Dastan

19

Beyond the Father’s Shadow

5

Bröstkorgen | The Chest

23

Children of Memory | Niños de la Memoria

29

Chromophobia | Färgfobi Chromophobia

26

Dansa för förändring | Dancing for Change

15

Darya‘s Dream | Royaye Darya

28

Dawson Island 10 | Dawson Isla 10

23

Detta är Kabul | This is Kabul | Dette er Kabul

28

Dimenssions of Dialogue | Dialogens dimensioner

26

El círculo

23

Empire of Silence | Empire du Silence

31

Exilens trilogi | Exilic Trilogy

6

Feminism Inshallah: A History of Arab Feminism

18

Feminist: Stories From Women’s Liberation

18

First Story | Yakamin Chirok

15

Four and a Half Hours | Rbee Saat V Nesf

31

Freedom fighters | Libertarias

24

Gästen | The Guest | L‘Ospite

11

Happenings of the Eighth Day | Händelser på den åttonde dagen

36

Sida

6

Home and Key | Malw Klil

16

I Am Alive

19

I Am Reva

6

In the Fog | I dimman

7

Jacob Stone

7

Jimmy‘s Hall

29

Joe Hill

25

Just a Wish | Faghat ye arezoo

7

Kayan

8

Kebab Connection | Leve äktenskapet... och Kurdistans frigörelse

16

Krek

26

Landet emellan | The Land Between

12

La Siberia

8

Last Station | Istgah akhar

8

Filmregister

Film

Sida

Liv | Jin

16

Lycanthropy

26

Mångfaldig | Multiple

31

Manifeld Péter Emlékére | Till minne av Péter Mansfeld

26

Manuela Jankovic:s krig | La guerra de Manuela Jankovic

19

Me Buddy, Muhammad

9

Med Gud på Vår Sida

20

Mellan två världar | Inbetween Worlds

28

Nabat

20

On Nation (and other dogmas)

32

People on the Bridge

32

Pica Don

27

Record | Tomar

17

Sending Saïd Home | Le Voyage dans la Boite

10

Silenced Voices | Tystade roster

30

Singing In Exile | Choeurs en Exil

10

Spirande sorg | Budding Grief | Javaneh Andouh

22

Standstill

10

Stony Paths | Les Chemins Arides

11

Svarta diamanter | Diamantes Negros

29

Symphony of Strange Waters

11

The Day of Glory | Ärarnas dag

27

There is a Garden

13

The Temptress

12

Till varje pris | At Any Cost

Filmregister
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5

Toleranti

27

Trapporna | The Stairs | Trappan

12

Turkish Delight | Turk Lokumu

13

Ut ur Iran | Out of Iran | Randeh az Iran

9

Vid sidan av vägen | On the Side of the Road | רדה ידצב

9

Weapon of War

20

Wounded Night | Noche Herida

21

Zenaida | Cape Verde

30
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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 människans
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 trött att festivalen ska vara en exotiserande
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.

Tack till alla de som ställde upp och förverkligade den 12:e Internationella Exilfilmfestivalen:
Akbar Sayah, Ali Fayyaz, Amir Khataei, Andrei Trifoi, Anders Wesslèn,
Armaghan Romiani, Asghar Rajabi, Ben Mowbray, Caesar Björn Flinck,
Bo Mellin, Carl Wahlgren, Catherine Holt, Claes Göran Bengtsson, Claudio
Mc Conell, Dan Peterson, Darioush Shirvani, Davey Hammarsten, Dilshad
Hasttyar, Farhang Romiani, Fariborz Fallah, Fariborz Karami, Hamed
Imani lasaki, Hassan Mahini, Hassan Shahraki, HassanTamjidi, Hossein
Davoodi, Hossein Mahini, Hossein Sehatlu, Hugo De souza, Iren Faradji,
Johan Berström,Jafar Salehzadeh,Jalal Sharaf Zadeh, Johnny Lindholm, Jonatan Scott Svensson kummel, Khulud Shaban ,Karim Noori,
Karin Ramark, Kasper Knapton, Korosh Aryan, Kristian Svensson, Linus
Ohlsson, Majid Modir, Marina Ferhatovic, Mehrzad Ehsanju, Nader Jafari,
Nader Nazari, Nelida Becerra, Nikolaos Fetsis, Parisa Heidari, Sedi Fathi,
Shahla Noori, Sirwan Ahmadi, Sorya Kennet, Toumaj Imani lasaki, Valentin
Farrokhi, Vida Ezzatpoor.
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Tack till:

ABF – Göteborg

Huvud sponsrar:

Chiles General Konsulat, Göteborg
Cine en espanol - Hagabion
Film Centrum-Väst
Folkets Bio
Folkets Hus- Göteborg
Frölunda Kulturhus
Goethe Institutet
Göteborg Stad - Kulturnämnden
Hagabion
Instituto Cervantes de Estocolmo
Internationella Sköna Konster
Karavan Musikförening

I samarbete med:

Lasse- Kurators Ungdomsfond
Stadsbibliotek
Uruguayanska Rådet i Göteborg D20
Viktoriahuset
Women Make Movies
Västra Götalands Regionen, Kulturnämnden
Öppna Kanalen-Göteborg
Café Frid & Fröjd - Göteborg
Kommersen Loppmarknad
Majstudio
Restaurang Alonak - Göteborg
Scanprint
Slottskogens Vandrarhem
Sorrento - Restaurang och Bar
Vasa Booden
Zygomatic Animation Studios AB
Samt de filmare, filminstitutioner, filmbolagen som med sina fantastiska filmer
bidragit till festivalens program.

Programhäfte november 2015
Ansvarige utgivare: Hossein Mahini
Texter och översättningar: Andrei Trifoi | Catherine Holt | Hassan Mahini | Hossein
Davoodi | Hossein Mahini | Johan Bergström | Johnny Lindholm | Marina Ferhatovic |
Soraya Kennet
Festivalens officiella affischer: Majid Modir (omslag) | Jonatan Scott Svensson kummel (baksidan- Back Cover)
Programhäfte – design & layout: Ben Mowbray
@The internationella Exilfilmfestivalen
Box 7308
402 36 Göteborg
Info@ exilefilmfestivalen.com
www. exilefilmfestivalen.com
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TA CHNSEN ATT SE BORTOM GRÄNSER OCH FÅ HÖRA DE SÄLLAN
HÖRDA RÖSTERNA ! EN INTERNATIONELL FILMFEST PÅ:

Hagabion | Frölunda kulturhus | Blå Stället | Bio Roy |
Bio Draken | Viktoriahuset | Kommersen Loppmarknad

