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Wi! Sverige drivs genom medlemmarnas engagemang och aktiva 
deltagande. Wi! Sverige är medlem i det internationella nätverket 
WIFTI. Bli medlem: www.wi!.se   

Doris"lm vill undersöka hur man kan påverka de manliga och 
kvinnliga schabloner som presenteras på bioduken och i TV-rutan. 
Doris har under 10 år arbetat aktivt för att förändra det ojämlika 
"lmklimat som råder och stärka och synliggöra kvinnor på alla 
nivåer inom "lm och TV. www.doris"lm.se

LadyBug Festival 2010
Den engagerande festivalen med fokus  

 

Cornelia Bjurström www.bioroy.com
Aase Högfeldt www.ladybugfestival.com

Rättvisemärkta produkter "nns att avsmaka under festivalen 
 www.rattvisemarkt.se

Miraklet i Lourdes   13:00 
Drama 99 min Österrike, Frankrike, Tyskland 2008

Regi: Jessica Haussner
Språk: Svensktextad
Info: www.folketsbio.se/"lmer/"lmer/948/?searchterm=miraklet
Christine är rullstolsbunden e!er att ha drabbats av MS. 
För att bryta sin isolering ger hon sig ut på kulturella och 
religiösa resor. En morgon vaknar hon upp och känner 
sig botad.

 är regissör och manusförfattare med 
#era prisbelönta "lmer i bagaget, bl.a Lovely Rita och 
Hotel Info. 

Endast Cafébiokort gäller

Konsten att vara människa   15:30
Dokumentär 58 min Sverige 2009   
Regi: Helén Granqvist/Hampus Linder
Språk: Svenska
Info: www.good.se  
Medan vi materiellt får det allt bättre, mår #er och #er 
människor allt sämre. Är det fel på människorna eller på 
samhället? Håller något på att hända, som vi ännu inte ser.

Biljettpris 50:- Studenter 20:- Lärare gratis Wi!medlemmar gratis

 15:00
Fotoutställningen “Mellan dröm och verklighet” av Ines Sebalj

Ladyfest Göteborg är kulturaktören som - alltid med konsten, kulturen 
och jämställdheten i fokus - arrangerar spelningar, bazarer och andra 
galej, främst i Göteborg och Västra Götaland www.ladyfest.se är en del 
av www.ladyfest.org som i mer än 80 grupper världen runt arrangerar 
event för ökad jämställdhet.

ABF är Sveriges största studieförbund. ABF Göteborg genomför 
årligen ca 6400 studiecirklar. Därutöver anordnar vi cirka 500 kultur- 
arrangemang, föreläsningar och stadsvandringar. www.abf.se

Göteborg Feminist Film Festival arrangeras för att skapa utrymme för 
den "lm som inte visas på de stora biograferna. En festival skapad av, 
för och med dagens oetablerade feministiska "lmarbetare med fokus 
på kön identitet,sexualitet,etnecitet,funktion,ålder och klass.  
www.gbg$f.zzl.org 
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Regi: Hanna Sköld
Språk: Svenska
Info: www.tangram!lm.se  
Mette är nynazist. Hon är kaxig, hård och försöker aldrig 
behaga. Dessutom jobbar hon i hemtjänsten där hon möter 
hon de elaka, bittra, halta...

Hanna är den första i Sverige att använda Pirate 
Bay som distributionskanal för sin debut!lm

Moderator Anna K Eriksson 
Biljettpris 50:- Studenter 20:- Lärare gratis.  
Wi!medlemmar gratis. 

 
Ett www.doris"lm.se arrangemang
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Regi: Josephine Halbert
Språk: Engelska
Info: www.timetravelboyfriends.com
"e !lm is based on the book with the same name by 
Josephine Halbert and is a fantasy love-letter to a diverse 
collection of men where a woman remembers moments 
from her love-a#airs with famous historical !gures.

!"#$#%5/%$()%*+,"(-,%.//0

Manus & Regi: Åsa Johannisson
Språk: Svenska
Info: www.doris!lm.se
En !lm om en oväntad väg ut ur ensamheten.

 är initiativtagare till Fish som är ett 
multidisciplinärt projekt som sammanför konstformerna 
!lm och cirkus. Mer info: www.dramatiskainstitutet.se/web/FISH.aspx

!"#$#%5.8%$()%9)-:#);%.//0% " #$%&$

Regi: Andrea Arnold
Språk: Svensktextad
Info: www.!shtankmovie.com   
Mia 15 år har stängts av från 
skolan.Hon är utfrusen av sina 
vänner, lillasyster är jobbig och 
mamma bryr sig mest om sina 
pojkvänner men...
Biljettpris 70:-

%
Simone Lindsten från nätverket Allt är 
möjligt föreläser om mediabilder ur ett genus-
perspektiv. Vi ser några kort!lmer  
och samtalar. 

www.alltarmojligt.se
Bli medlem! 
Sätt in 150:- till plusgiro 28 63 61-1

'

Biljettpris 50:- Studenter 20:- Lärare gratis   
Wi!medlemmar gratis
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Drama 83 min Sverige 2009
Regi: Hanna Sköld
Språk: Svenska
Info: www.tangram"lm.se  
Mette är nynazist. Hon är kaxig, hård och försöker aldrig 
behaga. Dessutom jobbar hon i hemtjänsten där hon möter 
hon de elaka, bittra, halta...

Hanna är den första i Sverige att använda Pirate 
Bay som distributionskanal för sin debut"lm

Moderator Anna K Eriksson 
Biljettpris 50:- Studenter 20:- Lärare gratis.  
Wi!medlemmar gratis. 

 
Ett www.doris"lm.se arrangemang

Fiktion 10 min UK 2009
 

Regi: Josephine Halbert
Språk: Engelska
Info: www.timetravelboyfriends.com
%e "lm is based on the book with the same name by 
Josephine Halbert and is a fantasy love-letter to a diverse 
collection of men where a woman remembers moments 
from her love-a$airs with famous historical "gures.

Drama 10 min Sverige 2009

Manus & Regi: Åsa Johannisson
Språk: Svenska
Info: www.doris"lm.se
En "lm om en oväntad väg ut ur ensamheten.

 är initiativtagare till Fish som är ett 
multidisciplinärt projekt som sammanför konstformerna 
"lm och cirkus. Mer info: www.dramatiskainstitutet.se/web/FISH.aspx

Drama 124 min England 2009  20:30

Regi: Andrea Arnold
Språk: Svensktextad
Info: www."shtankmovie.com   
Mia 15 år har stängts av från 
skolan.Hon är utfrusen av sina 
vänner, lillasyster är jobbig och 
mamma bryr sig mest om sina 
pojkvänner men...
Biljettpris 70:-

 
Simone Lindsten från nätverket Allt är 
möjligt föreläser om mediabilder ur ett genus-
perspektiv. Vi ser några kort"lmer  
och samtalar. 

www.alltarmojligt.se
Bli medlem! 
Sätt in 150:- till plusgiro 28 63 61-1
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Biljettpris 50:- Studenter 20:- Lärare gratis   
Wi!medlemmar gratis



Kulturnatta tjuvstartar   15:00
i foajén LadyFest, mingel, musik, foto mm

Prisbelönta, tänkvärda, roliga och annorlunda animationer, 
drama och  dokumentärer från när och fjärran. 

Dokumentär 18 min Sverige 2009 

Regi: Hanna Widgren
Språk: Svenska
Om en brokig skara människor som tvättar i en tvättstuga 
i Fisksätra. 

 har studerat dokumentär"lm på 
Folkhögskolan i Angered och på Nordens dokumentär"lmskola Biskops-Arnö. 
Har bl.a. jobbat som stillbildsfotograf och ljudtekniker på "lmproduktioner. 
Läser för närvarande kon#ikthantering vid Göteborgs universitet. 

Animation 6 min UK 2010

Regi: Elliot Ashton & Gaia Predassi
Språk: Engelska
Info: www.predassi.com
%e Hav’ni race is coming to take over and destroy the 
planet Earth and their imminent defeat of the Human race 
is told from their point of view

; Liceo Artistico Caravaggio Art School in Milan, Art Diploma 
in 1991, modeller/animator at Aardman Animations in Bristol, senior animator/
Technical Director at Soho 601, high pro"led TV commercials, %e Mill and Art 
& Technical Director at BBC Television Centre. Today Gaia is very busy with 
many commercial projects as well as her own animated "lms and "ne art. 

 Fiktion 12 min Australien 2008

Regi: Emma Rozanski
Språk: Engelska
Info: www.thestorymaker.net
A dark fable about a woman who kills herself with her 
imagination. A sinister allegory of creative freedom versus 
a commercial arts industry

 is an Australian director and writer based in the UK. She likes 
to photograph sca$olding and collect other people’s memories. Her short "lms 
have won awards and played at festivals around the world.

Animation 6 min Sverige 2009 
Manus & Regi: Anna Sundström
Språk: Svenska
Statykvinnorna i Göteborg får tillbaka sina kön och en  
egen sexualitet och är inte längre bara objekt.

 är "lmaren som studerat genus-
vetenskap. http://www.genus.se/meromgenus/genus#odet/
genus#odetdetalj//-animerad-hjalte-tar-strid-for-kvinnostatyer

Drama 15 min Sverige 2009 
Regi: Lena Hanno-Clyne
Manus: Camilla Börjesson
Språk: Svenska
Info: www.doris"lm.se
En svart komedi med #era bottnar  
om en kvinna som tålt lite för mycket. 

 manusförfattare, pro-
ducent, teater och "lmregissör med prisbelönta 
produktioner i bagaget. www.gilda"lm.se  

Fritt inträde resten av kvällen och på LBFs 
medlemskortsnummer lottas i sista pausen 
ut två biljetter till "lmen Till det som är 
vackert, föreställningen Cool-Återkomsten 
på Pustervik 12-13 nov och två ex av boken 
Marja och Agneta-#e Story of True Love
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Fifty years Dokumentär 3 min UK 2009  
Regi: Vicky Lesley
Språk: Engelska
Info: www.tenner"lms.com
An intense audio experience taking the audi-
ence on a journey through 50 years of incidents 
and accidents as reported at just one nuclear 
site – Sella"eld in Cumbria, England.

 was set up by London-based 
documentary producer Vicki Lesley in 2006, an 
active campaigner on environmental and social 
justice issues. Tenner "lm is expanding beyond 
the mainstream subjects producing "lms on subjects the popular media doesn’t 
o!en cover in depth. in 2008 the company was commissioned by the UK-based 
World Development Movement to produce a short campaign "lm about 
coal-"red power stations. Vicki is particularly interested in innovative forms of 
grassroots funding and distribution and has built up an extensive network of 
supporters for Tenner Films through social media like Facebook and Twitter, 
and the crowd-funding website IndieGoGo.  

Nu jävlar Dokumentär 20 min 2009  
Regi: Linn Bleckert, Kristina Reunanen, Lovisa Nilsson
Språk: Svenska
En "lm om aktivister som försöker påverka och förän-
dra. Filmens sy!e är att inspirera och uppmuntra till 
engagemang och delaktighet och är gjord under en utbild-
ning på Färnebo Folkhögskola. www.farnebo.se

Dokumentär 1 min Sverige 2009  
Regi: Emil Holmgaard 
Språk: Svenska
En samtida, humoristisk kommentar om hållbar  
utveckling. http://www.youtube.com/watch?v=nqerCrrUu_M

började skapa "lm under en kurs på 
Kvinnofolkhögskolan 2009. Emíl gör "lm i ett politisk, 
aktivistisk sy!e och vill göra skeva "lmer, som kan bidra 
till debatt kring normer och tabun. www.kvinno.&sk.se

Experimentell dokumentär 25 min 2005  
Regi: Hannah Beadman
Språk: Engelska
Info: www.wildwestdesert.com
Wild West tells the story of the Great Basin desert 
through the eyes of the land: past, present and future, 
celebrating the natural beauty of this awe-inspiring yet 
fragile area of California, Nevada and Utah. Voice over 
is taken from interviews with the late Corbin Harney, 
Western Shoshone Spiritual Leader, water doctor and 
nuclear activist.

 is a UK "lmmaker & video installation artist. In Los Angeles 
for 8 years, working also in cinematography and shooting for other artists. Her 
work has shown at "lm festivals worldwide including the British Film Institute, 
US & UK art galleries & US TV. She is currently editing a 3-projector video 
installation, Homecoming, shot in Morocco & UK. A video diary, Aphrodykee, 
made in Cyprus (birthplace of Aphrodite) about death, gender and relationships, 
is also in post-production.

Är ett modernt drama om en ung kvinnas samtidsuppror och 
kamp. Sverigepremiär 22 oktober på Bio Roy.
Regissör: Lisa Langseth  
Producent: Helene Ahlson

 
arbetet med den:
Scenografen och konstnären  som 
under många år arbetat inom "lm, teater och tv-
produktioner, bl a prisbelönta Upp till kamp.
Chefselektriker har arbetat i "lm-
branschen sedan 1999 i produktioner såsom Snabba 
Cash och Noll Tolerans.
Smink och mask har arbetat 
med Lukas Moodysson samt gör produktioner inom 
reklam, mode, tv och "lm. 
Kostymör utbildad designer med mer 
än 15 år i "lm-, tv- och reklambranschen. 
Moderator 
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Prisbelönta, tänkvärda, roliga och annorlunda animationer, 
drama och  dokumentärer från när och fjärran. 

Dockanimation 6 min Sverige 2002  
Manus & Regi: Kajsa Karin Gustavsson
Två främlingar möts genom en tvättmaskin och hamnar  
på en #otte mitt ute på havet.
Scenogra"n är uppbyggd i en studio och dockorna 
tillverkade under praktik på dock"lmsstudion Nuku"lm i 
Tallinn, Estland. 
Kajsa Karin  utbildade sig 1999-2003 vid Folkuniversitetet i Anima- 
tion & Experiment"lm. Utbildningen "nns nu i Stockholm www.diagonalakade- 
min.se. Kajsa är även sminkör, bor på Gotland, gillar att skulptera, måla, sjunga 
och skriva låtar www.myspace.com/independentmudlovers.com

Den svarta  
Manus & Regi: Pia Tjäder
Den svarta jagar henne, vill ta henne och skada henne. En 
symbolisk "lm som rör sig mellan dröm och verklighet 

 är manusförfattare och regissör med #era 
"lmer som visats på festivaler och i TV. Pia är mycket in-
tresserad av symbolism och att skildra det undermedvetna 
och har #er "lmer under utveckling.

Boat dreams Dokumentär 8 min UK 2010

Regi: Sasha Andrews
Språk: Engelska
Info: www.sodalite"lms.co.uk
When the dream of owning your own boat turns into 
the albatross around your neck, that´s the place where 
Boat Dreams take over.

 is a freelance documentary "lm director and has a passion 
for character-driven factual stories, particularly sub-cultures that comment on 
universal human issues in unexpected ways. As a "lmmaker she has been able to 
draw on skills developed over many years working as a medical photographer in 
the NHS. www.sodalite"lms.co.uk

 
Dokumentär 11 min Sverige 2007 
Manus & Regi: Johanna Bernhardson
Språk: Svenska
En kort, mycket sevärd dokumentär som genom ett av 
många öden väcker frågor om hur vi ser på normalitet, 
minnen och samhällets försök att behandla de som betraktas som galna.

är dokumentär"lmare, scenograf och "lmpedagog. 
Hon har jobbat med "lm sedan 1996 då hon började hos Roy Andersson med 
Sånger från andra våningen. Har en magisterexamen i Design ifrån HDK. 
Johanna är nu igång med ett längre "lmprojekt. Är styrelsemedlem i WIFT.

Dokumentär 10 min Sverige 2007  
Manus & Regi: Ingela Romare
Språk: Svenska
Info: www.ingelaromare.se
I "lmen berättar Bodil Stefansson, som köpt sig en liten 
roddbåt som hon ror på havet vår, sommar, höst som 
vinter, om en av sina allra viktigaste drömmar.

 har varit verksam som dokumentär"lmare i över 40 år och är 
utbildad Jungiansk psykoanalytiker. Ingela arbetar för närvarande med ett dok-
torandprojekt på Filmhögskolan vid Göteborgs Universitet: KVINNOR OCH 
FILM: en undersökning av språk, makt och psykologi inom "lmisk gestaltning. 

A singer and songwriter who speaks with the 
angels and will make sure your imagination 
wonder places you´ve never been before
When playing she is always looking to express the divine 
within her self, the divine she belives we all have and all 
are. Vidyas voice has a way of opening up even the most 
defensive heart. 

 
www.myspace.com/vidyalise 
skype:vidyalise
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Drama 22 min Sverige 2008

Manus & Regi: Gabriela Pichler
De är unga och de får klara sig på egen hand. Ett gammalt 
fabriksområde är deras territorium. Kanske är det deras 
hem? Till#yktsort? Eller bara ett tidsfördriv? 

 är utbildad i "lmvetenskap vid Ölands Dokumentär"lm-
skola och på Filmhögskolan vid Göteborgs universitet. Skarpsår är hennes 
examens"lm och hennes drivkra! är att hitta nya sätt att berätta. Hon "nner 
gärna sina skådespelare på stan.“Jag vill bombadera med andra historier, bilder 
och karaktärer.”

Nudisten Dokumentär 15 min Sverige 2009

Manus & Regi: My Sandström
Språk: Svenska
När Kerstin blir lämnad av sin pojkvän bestämmer hon  
sig för att vara naken. För alltid. 

 studerar vid Filmhögskolan vid Göteborgs Unviersitet är otro-
ligt fascinerad av människor med starka viljor, som har drivkra!. Hon börjar då 
fundera på vad som skulle hända om hon sätter dem i andra situationer.  
På så sätt kommer historien fram. www."lm.gu.se

Fiktion 10 min Kanada 2009 
Regi: Patrice Laliberté 
Producent: Julie Groleau
Språk: Engelska
Janika a woman in her "!ies, learns one day that her 
husband is having an a$air. Janika then tries to seduce her 
husband again. Happily, she cooks for him the nicest, richest meals…

 is a young canadian producer. A graduate of Concordia 
University in Film Studies and of HEC Montreal in management of cultural 
organizations and has worked over "ve years in the cultural community  as an 
event coordinator. 

Ljuset 
 

Regi: Gustav Annerblom 
Info: www.novemberfestivalen.se
Om ett barns ensamhet och längtan e!er att bli sedd och 
älskad.

har pluggat manus för "lm och TV på IHTV. Studerar 
på Filmhögskolan vid Göteborgs Universitet och vill göra "lm som lockar, inte 
tvingar, som antyder, inte förklarar som vilsamt litar till publikens förmåga och 
vilja att vara medskapande. www."lm.gu.se  

fortsätter
William Frejd (trummor), Rasmus Lidman Cederfeldt (bas), Jon Andersson 
(sång, munspel), Ellen Andersson (sång), So"a Andersson (baryton & altsaxo-
fon), Erik Johansson (gitarr), So"a Henricsson (sång +) och Anna Henriksson 
(keyboard). Läs mer på: www.myspace.com/lrdagssabotren 

Joy Division, MC5, Ola Magnell, The Doors, Råg i Ryggen,  
Norrbottens Järn, Patti Smith, PJ Harvey och Neil Young.
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Satsningen stöds av Svenska Filminstitutet. www.folketsbio.se 

Lightland är ett oberoende ljusdesign-
företag med 30 års branscherfarenhet. 
Lightlands huvudrinriktning är 
ljusdesign för TV, show och scen samt 
uthyrning av ljusutrustning.  
Lightland är sedan några år tillbaka 
även ett produktionsbolag med fokus 
på show, "lm och TV. 
För andra året i rad samproduceras 
Ladybug Festival av Lightland och 
Bio Roy.

Bio Roy
Biografen Royal, numera Roy e!er 
"lmskaparen Roy Andersson, invigdes 
den 20 april 1940. Byggnaden var 
ritad av arkitekten Nils Olsson och 
inredningen stod den danskfödde 
inredningsarkitekten Marcus M 
Lorentsen för. Roy är idag den enda 
biograf som har klarat sig kvar på 
paradgatan Avenyn. Interiörerna är 
påkostade, med många målningar 
som pryder salongen, och direkt till 
höger om entrén "nns ett mässings-
räcke som i snirkliga bokstäver stavar RBio. Biografen invigdes på nytt den 6 
november 2008, i regi av Folkets Hus och Parker, och är den första biografen i 
Göteborg som klarar av att visa både "lmer i 3D och direktsända operor från 
Metropolitan i New York. Biografen Roy har totalt 286 platser, 174 platser på 
parkett (9 rader) och 112 platser på balkong (6 rader). De tre främsta bänkrad-
erna är borttagna till förmån för en serverings- och mingelyta om ca 60kvm där 
barservering sker vid evenemang med paus.

Dokumentär 15 min 2009 
Regi: Klara Levin
Experimentell dokumentär"lm som undrar över Sverige idag och vilka privil-
egier, normer och jargonger som medborgarskapet ger.

Drama 6 min 2007 
Regi: Linnea Widén
En morgon när Mia joggar längs älven blottar sig en man för henne. Följ med i 
Mias bearbetning och absurda och humoristiska funderingar 

Kom närmare Drama 5 min 2009 
Regi: Maria Eriksson Vinnare av ungVERA 2010 på "lmfestivalen VERA på Åland
Om kärlek och närhet, och hur lätt det kan vara att förväxla.

Dokumentär 9 min 2009 
Regi: Lucia von Horn Pagano
I Polska staden 'ód( bor Agnieszka även kallad Gaga, som tillsammans med 
sina vänner upplever den första kärleken.

Drama 10 min 
Regi: Alexandra Dahlström
Fyra livsöden snuddar vid varandra, fyra olika personer söker varandras bekräf-
telse under en ljum sommarkväll som i sina mörkaste timmar trasas sönder av 
diskoljus och öronbedövande musik.

Dokumentär 10 min 2009
Regi: RåFILM kollektiv
Två unga kubaner i husarrest ger sin version av det kubanska samhället där den 
välpolerade ytan knappast döljer sprickorna.

Marie Blomqvist, Anna-Lena Brundin, Lill-Marit Bugge, 
www.charliebykabusa.se, Michael Sevholt, Roberto Rizzo www.nyci$.com,  
Kine Boman, Lars Wiberg ABF, Ruth Torjussen www."lmdirecting4women.com, 
Torleif Ceder, Erkki Kuronen, Mio Lee Rapp, Madelen Eliasson och alla andra 
uppmuntrande själar
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