Sveriges Kortfilmfestival 2002 på KASKAD måndag 27 juni kl 17.30-20.00
TITEL -

Genre

tid

1

ÅH HERREGUD

Spelfilm

00.00.59 Anna Fabricius &
En liten flicka möter sin största rädsla, med Crocs på fötterna.
Thomas Meldgaard

2

Pantduellen

Spelfilm

00.01.00 Lilly & Hanna
Nilsson

3

RÖST

Spelfilm

00.01.00 Fredrik Mooe, Maja En kvinna vaknar upp i en skog omringad av telefoner och med varje samtal börjar hon
& Fredrik
förstå vad som har hänt henne.

4

CRIMEN POR AGUA
Sv. VATTENBROTT

Dokumentär 00.01.00 Maria Iglesias
Peralta

Bonden och aktivisten Alfonso som odlar valnötter i Chile - där vattnet har privatiserats försöker överleva den tretton år långa torkan. Han konkurrerar med stora multinationella
företag kring rätten till vattnet och för sin överlevnad som bonde.

5

Obituary

Dokumentär 00.09.30 Simon Revilla

När kvarlevorna av en ensam fågelskådare hittas i en förortslägenhet har han redan varit
död i två år. Inga anhöriga, inget testamente, inga fotografier. Genom fem fragment
återskapas en livsberättelse om ensamhet, exil och fågelskådning

12 Tvättstugan

Spelfilm

00.14.01 Mattias Silva Piotr
Marciniak

Ett tvättstugegräl mellan en medelålders svart kvinna och en ung svensk man blottlägger
slitningarna i vårt samhälle

9

Lärarlyftet

Komedi

00.14.27 Sebastian
Johansson Micci

En grundskola har blivit tilldelade tjugo lärarlönelyft. Det är nu upp till rektor att bestämma
vilka lärare som ska få lönehöjningen. Marco, en kämpande matematiklärare, gör allt han
kan för att vara i rektorns favör

6

Edessa Inferno

Spelfilm

00.14.00 Lovisa Miljeteig

I ett försök att få hjälp med sitt trauma går Astrid med i en gruppterapicirkel, men vad som
väntar henne där kunde hon aldrig kunnat ana

7

Låt det brinna

Spelfilm

00.08.27 Adam Starsmark

Arabella och David har precis gjort slut. Omtumlade av beslutet tar de sig an nästa fråga,
hur ska de berätta det för sina klasskamrater för att undvika jobbig stämning i skolan?

8

Älskling

Spelfilm

00.12.20 André Vaara

En film om att vara ung och samtidigt förälder och att klyvas mellan sitt barns och sina egna
behov.

10 Bakom Masken

Spelfilm

00.09.03 Johanna Milerud

En ung fäktare utmanar sin tränare efter att inte blivit utvald till elitlaget.

11 Sargad

Spelfilm

00.12.00 Gustav Ahnelöv

Walle är en ishockeyspelare som lider av en hjärnskakning och som försöker att ta sig
tillbaka till sitt forna jag

13 Berry Pickers

spelfilm

00.14.29 Agnes Skonare
Karlsson

Två thailändska bröders söker efter blåbär i svenska skogar. På grund av en oväntad
värmevåg så finns det inga bär, och de hamnar snart i en desperat jakt på regn

01.52.16

regissör/er

Oneliner

Det här hände verkligen i värmländska Kil i mitten av 80-talet, och omtalas än idag av de
som blev vittnen till duellen.

