
FILMBAR #24 
 
FILMBAR är äntligen tillbaka! Vi möter novembermörkret med glimrande skånsk kortfilm plus 
mingel och bar innan, mellan och efter filmerna. 
 
Vår 24:e FILMBAR i ordningen kommer bjuda på två block med kortfilmer och det blir som 
vanligt en blandning av fiktion, animerat, dokumentärt, komedi, musikvideor med mera! 
Efter varje block bjuds filmskaparna upp på scen för en kort q&a. 
 
Se program längre ned i texten -  
 
Insläpp: kl 18.30  
Filmblock 1 + q&a: kl 19.00 
Filmblock 2 + q&a: ca kl 20.30 
Sluttid: 22.00 
 
Entré: 50 kr  
 
 
Presentatör: Magnus Rutberg, frilansande filmskapare och medarbetare på Folkets Bio Lund. 
 
 
FILMBLOCK 1: 19.00 
 
 
GRÖT - MALMÖPREMIÄR 
Kim Sundbeck, 07.42 min, 2021, Svenskt tal & Engelsk text   
 
Två främlingar möts på en busshållplats. En påstår att han kan se framtiden. Den andra 
bestämmer sig för att utmana honom. 
 
 
LURAD - MALMÖPREMIÄR 
Toste Severin, 5.30 min, 2021, Svenskt tal & Engelsk text        
 
En relativiserande essäfilm om konsten att känna sig lurad. 
 
 
FOLKVETT - PREMIÄR PÅ DUK 
Andreas Nyberg, 3.30 min, 2018, Svenskt tal      
 
Två inbrottstjuvar försöker övervinna vardagshinder då det visar sig att det både finns 
allergiframkallande katt och konkurrens på arbetsplatsen.  
 
 
VI SKA HA EN FILM - MALMÖPREMIÄR 
Mikael K Nilsson, 15 min, 2020, Svenskt & grekiskt tal, Svensk text    
 
Som tonåring åker Mikael till sin pappas hemstad i norra Grekland och träffar den man han har 



mött en gång tidigare i livet. Efter några trevande år och även ett mångårigt avbrott bestämmer sig 
Mikael för att närma sig pappan på riktigt. 
När de båda möts för sjunde gången enas de om ett gemensamt projekt: en film om det förflutna 
och förlorade. 
 
 
LUSSEVAKA - PREMIÄR PÅ DUK 
Johanna Sutherland, 8.30 min, 2020, Ingen dialog.  
 
En ung flicka känner sig utesluten och uttråkad runt vuxna gäster på en Luciafest. Hon upptäcker en 
äldre dam tvärs över middagsbordet i en liknande situation. Genom blygsamma gester bildas en 
tyst och förstående vänskap som väcker övernaturliga krafter. 
 
 
OM FÅGLARS IVÄGFLYGNINGAR  - SVERIGEPREMIÄR              
Andreas Thörn, 7 min, 2020, Svenskt tal & Engelsk text 
 
En naturdokumentär "baserad på verkliga möten, snarare än lögner hämtade ur faktaböcker" enligt 
den okände upphovsmannen, vars material hittas på en omärkt videokassett. Bakom funderingar 
kring hur fåglar flyger iväg för evigt, anas en annan historia.  
 
 
EN LÅNG UTDRAGEN OLYCKSHÄNDELSE 
Lars Henrik Andersson & Lisa Rydberg, 14 min, 2021, Svenskt tal & Engelsk text 
 
Henrik 10 år får ett hedersuppdrag av pappa. Håll koll på mamma när jag är borta. Det försöker 
Henrik göra. Men vad menar pappa. En dag hittar Henrik ett brev på köksbordet. Jag vill inte leva 
längre står det med mammas handstil. En lång utdragen olyckshändelse handlar om ett barns 
utsatthet när en familj spårar ur. 
 
 
 
FILMBLOCK 2: ca kl 20.30 
 
 
PLIKT - MALMÖPREMIÄR 
Daniel Permbo, 9 min, 2021, Ingen dialog       
 
Att bli pappa rymmer många känslor. En känsla som det inte pratas så mycket om, men som 
många upplever, är skräck. "Plikt" tar avstamp i denna känsla - det är en surrealistisk betraktelse 
av det överväldigande ansvar som föräldraskapet för med sig. 
 
 
 
ELSIE 
Elsa Lovisa Mårtenson, 20 min, 2021, Svenskt tal & Engelsk text 
 
Alberts fru Elsie går plötsligt bort efter ett helt liv tillsammans.  
Då han vägrar acceptera detta får vi följa honom i hans förnekelse där han fortsätter vardagen 
tillsammans med Elsie som om ingenting har hänt. 
 



 
IRON MAIDEN: STRATEGO 
Gustaf Holtenäs, 5 min, 2021, Ingen dialog     
 
Den officiella musikvideon för Iron Maiden’s ”Stratego” som utspelar sig i det feodala Japan 
centrerat kring ett par stridande klaner - där de levande möter de döda.  
Berättelsen följer en skelettsoldat som i tidigt skede i berättelsen dör men återupplivas till 
människa. 
 
 
EN MAMMAS KROPP 
Jonelle Twum, 9 min, 2020, Svenskt tal & Svensk text 
 
Ett intimt porträtt av två hotellstäderskor utifrån en dotters perspektiv. Samtidigt som kvinnorna 
genomför sina dagliga arbetsrutiner reflekterar dottern över hur kvinnornas yrke påverkar deras 
kroppar och relation till tid. 
 
 
 
TURISTFÄLLAN - VÄRLDSPREMIÄR 
Bengt Larsson Heppling, 4,30 min, 2020, Svenskt tal    
 
Två inbrottstjuvar slits mellan sina semesterplaner och sitt arbete i ett radhusområde. Det är dåligt 
väder också. 
 
 
 
DET ÄR ENKELT ATT VARA MÄNNISKA - PREMIÄR PÅ DUK 
Klara Bond, 10 min, 2020, Svenskt tal & Engelsk text                                          
 
 
Vi får möta en grupp människor där alla hör ihop med varandra. Men tankar och hemligheter syns 
sällan utåt. En film om hur svårt det är att vara människa. 
 
 
 
 
 
------ 
 
FILMBAR är ett visningsfönster för skånsk kortfilm som turnerar runt på olika platser i Malmö. 
Varje FILMBAR innehåller två visningsblock med skånska kortfilmer och oftast även ett tredje 
filmblock med ett särskilt tema. Innan första filmblocket samt i pauserna blir det mingel och bar. 
 
Läs mer eller skicka in dina filmer för framtida FILMBAR:er på filmcentrumsyd.se/filmbar. 
 
FILMBAR arrangeras av FilmCentrum Syd & Folkets Bio Malmö med stöd av ABF Malmö & Malmö 
Stad.  
 
 

http://filmcentrumsyd.se/filmbar?fbclid=IwAR37-ZLAnVSy9NiWmoYatvhS8pvCLI9pVwvEgrwJDoGYqVxtjkois7aapCc


 
 


