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BÄSTA KORTFILMSÄLSKARE, ÅRETS TEMA: TILLSAMMANS

TULSA JANSSON

ordförande i Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis, SSFP

Ett av de största hoten mot vår hälsa i samhället, lär vara ofrivillig
ensamhet. Åren som präglades av pandemin försatte även de mest
sociala i påtvingad ensamhet.

Många påhittiga lösningar med evenemang över nätet skapades...
Men något saknades trots att vi såg och hörde varandra på skärmen.

Så vad är det egentligen som fattas när vi kommunicerar utan att vara
tillsammans i rummet?

Vad sker med oss när vi är tillsammans fysiskt på samma plats?

Vad är dessa social vågor av påverkan som är så ogripbara men ändå så
kraftfulla?

Dessa nästan osynliga skiftningar i kroppsspråk, röstläge, blick,
som ordlöst kommunicerar lastbilsflak med information, inspiration,
och frammanar känslor av tillhörighet, samhörighet, delaktighet.
Eller kanske irritation. I vilket fall; reaktion!

Att träffas ”i verkliga livet” och att vara tillsammans med andra påverkar
oss både psykiskt och fysiskt. Inte bara via språk utan med hela våra
väsen och med alla våra sinnen.

Att skapa tillsammans med andra, att lyssna på andra och att bli
lyssnad på, är att pollinera sina egna tankar och ge de egna
föreställningarna nya färger, nya dimensioner ... och nya utmaningar.

AASE HÖGFELDT

Konstnärlig ledare och festivalproducent

Tillsammans med festivalteamet.

Varje år samlas vi i biosalongen för att hylla kortfilmen på landets
äldsta filmfestival, Sveriges Kortfilmfestival! Det som började 1957
som tävlingen Svensk Smalfilm, har sedan dess genomgått ett antal
namnbyten - vad som inte har förändrats genom åren är vår passion
för film, speciellt i det korta formatet.

Sedan ett flertal år tillbaka har vi använt ett tema för att utveckla
arbetet kring festivalen och belysa något som ligger i tiden, men även
kan tolkas på många olika sätt. Årets tema är Tillsammans vilket vi kom
fram till efter diskussioner om vad vi uppskattat under förra årets
festival. Alla i festivalgruppen uppskattade att efter två hemmasittande
pandemiår, återigen få träffas och vara tillsammans i biosalongen.

Förra året inledde vi ett samarbete med Svenska Sällskapet för
Filosofisk Praxis (SSFP) som skrev årets tematext åt oss, vilket glädjer
oss att de gör även i år. Utöver detta skall vi dessutom anordna
Filmosofievent tillsammans, där första datum är 27e april på Zita.

Just nu är det däremot dags för en helg full av uppskattande och
firande av kortfilm. Årets jury har valt ut ca 13 timmar kortfilm, vi har
över en timme minutfilmer att visa på SM i Minutfilm, Sveriges Unga
Akademi kommer och diskuterar film med forskare, Film Stockholm AB
visar ett paket med deras samproducerade kortfilmer, det visas filmer
ur Sfilms arkiv och succén filmsoffan tillbaka med samtal kring film.

Välkommen till årets upplaga av Sveriges Kortfilmfestival!
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SVERIGES FILMFÖRBUND
Sveriges Filmförbund (Sfilm) grundades 1940 som Riksförbundet
Sveriges Filmamatörer (RSFA), där greve Lennart Bernadotte var
ordförande fram till 1948. Sfilm är en riksorganisation för icke-
kommersiell film, som stöder sina medlemmar och Sveriges alla
filmskapare. Vi arbetar för mångfald, jämställdhet och en breddad
representation.

Vi vill att film ska göras av alla, ses av alla och handla om alla. Sveriges
Kortfilmfestival är Sfilms flaggskepp som Sfilm har arrangerat sedan
1957. Tillsammans med våra samarbetspartners hjälper vi filmskapare
att sprida sina filmer både nationellt och internationellt.

Utöver festivalen innebär det flera visningar varje år lokalt, regionalt,
nationellt och internationellt, alltifrån LadyBug Festival i Göteborg till
VM i kortfilm UNICA där Sfilm är ett av 35 medlemsländer.

Läs mer och bli medlem på Sfilm.se

Den första internationella amatörfilmtävlingen gick av stapeln 1931 i
Bryssel där fem länder deltog. Sju år senare på Världsutställningen i
Paris bildades Union Internationale du Cinéma d´Amateur (UNICA).

UNICA är en del av UNESCO

”In a spirit of peaceful co-operation and friendship between peoples,
UNICA promotes international understanding and cooperation, in
particular in the field of art, culture, education and science, in
accordance with the principles of UNESCO.”

Läs mer på unica-web.one

UNICA

SVERIGES KORTFILMFESTIVAL
Sveriges Kortfilmfestival, SKFF, är Sveriges äldsta filmfestival och
arrangeras årligen i Stockholm av Sfilm.

SKFF skapar möjligheter för alla att visa sina filmer och tävla, gå på
seminarium och föreläsningar. Inom tävlingen finns tre tävlingsklasser;
Individuella-, Filmskole- och Minutfilmsklassen.

Vår målsättning är att hylla Sveriges bästa icke-kommersiella
kortfilmer med ett nationellt intag. Vi lyfter film som främst görs i
konstnärligt och icke kommersiellt syfte, samt initiera dialog och
stimulerar utbyte mellan filmintresserade oavsett nivå.

Viktigt för oss är även att skapa band mellan alla filmskapare, oavsett
bakgrund för att tillsammans visa på mångfalden inom filmkulturen.

Läs mer på sverigeskortfilmfestival.se

Sedan 17 år samarbetar Sveriges
Kortfilmfestival med Beckmans
Designhögskolas Kvällskurs med
att eleverna varje år tävlar om att
designa en festivalaffisch med
årets tema.

Alla affischer ställs ut i en
vernissage i november där en jury,
bestående av lärare och festival-
teamet, offentliggör vinnande
bidrag..

Årets vinnande festivalaffisch är
designad av Hanna Hedberg.

Läs mer på beckmans.se

BECKMANS DESIGNSKOLA
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sverigeskortfilmfestival.se/biljetter
Affischdesign:HannaHedberg

Tema"Tillsammans"
24-26mars - IndioHornstulls Strand3

SVERIGESKORTFILMFESTIVAL2023

SverigesFilmförbundpresenterar



SvSv, En

Kajsa och Viktor är två snowboardåkare från
Vassijaure i norra Sverige. På senare tid har
vintern inte varit sig lik. De tar hjälp av en
forskare för att förstå vad som händer.

Forskaren tar sig ur filmen in i biosalongen.

Kajsa Määttä och Viktor Björnström

D
o
ku
m
en
tä
r

23m 09sTracks3

EnSv

Lo som är stum får kontakt med sin granne
Lars och de blir vänner. En dag då Lars far
illa ut måste Lo hitta ett sätt att rädda sin
vän.

Forskare inom sociologi kommenterar och
vi samtalar med filmens regissör.

Linda Lövgren

D
ra
m
a

14m 56sVägg i Vägg2

EnSv

Arash vill komma in på arbetsmarknaden
men det är svårare än vad han tror.

Forskare inom migration kommenterar och
vi samtalar med filmens regissör.

Willy Fermelin

D
ra
m
a

13m 47sMina Sköra Händer1

Vårt populära film och forskarsamtal, är ett samarbete med Sveriges
Unga Akademi (SUA). I år ser vi tre prisbelönta kortfilmer från 2022 års
festival, pratar med filmskaparna, har Q&Amed publiken och forskare
kommenterar och svarar på frågor. Årets festivaltema är Tillsammans.
Anmälda skolklasser får i förväg frågor kring de ämnen som filmerna
tar upp.
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ALLT ÄRMÖJLIGTEN BÄTTREMORGONDAG

Efter succén förra året, med kreativt snack i
Filmsoffan - drar regissören och skådespelaren
Marina Nyström fram soffan i rampljuset igen!

I år bjuderMarina in Anders Rune, prisbelönt
filmskapare, som hon gjort två långfilmer med.
Nu arbetar de tillsammans på Stockholms
Filmskola, vald av SKFF till Årets Filmskola.

Samtalet rör sig
kring filmskapandets utmaningar, regi,
casting, och att våga långfilmsdebutera
och avslutas med publikfrågor.

Läs mer påmarinanystrom.se
stockholmsfilmskola.com

FILMSOFFANMEDMARINA NYSTRÖM
FREDAG 24/3, 16:30-17.15

Göran Du Rées professor emeritus i filmregi och
Johan Brisinger filmregissör och manusförfattare
samtalar om filmskapande och visar Johans kortfilm
Theodor som belönades med Guld 1984 på Sveriges
Kortfilmfestival när Johan var 18 år.
Denna filmsoffa är ett samarbete med Kulturens.

FILMSOFFANMED GÖRAN DU RÉES
FREDAG 24/3, 13:30-14:15

FILM OCH FORSKARSAMTAL
FREDAG 24/3, 10.00-11:30

-Sv

Johan Brisinger

D
ra
m
a

9m 46sTheodorF

Göran Du Rées
Foto: Ola Kjelbye

Johan Brisinger
Foto: Mattias Edwall

Anders Rune, foto: Jörgen Brennicke

Marina Nyström
Foto: Anders Sjöberg
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SVERIGES KORTFILMFESTIVAL 2023FILM STOCKHOLMS
SAMPRODUKTIONER –
KORTFILMER 2023
Film Stockholm AB är en regional filmfond, vars uppdrag är att skapa
förutsättningar för film- och tv-produktion i huvudstadsregionen
genom samproduktion, filmkommissionär verksamhet och
talangutveckling.

Film Stockholm presenterar, i samarbete med Sveriges
kortfilmsfestival, kortfilmer som Film Stockholm samproducerat och
som hade premiär under årets upplaga av Göteborg filmfestival.

I samband med visningarna kommer bland annat regissörer och
skådespelare vara på plats för samtal och Q&A.

Film Stockholm och Sveriges kortfilmsfestival välkomnar er till en
spännande mötesplats för Stockholms kortfilmsscen.

Evenemanget har fri entré men för att säkra en plats finns
bokningsbara biljetter på festivalens hemsida.

Moderator: Sophie Vuković
Varmt välkomna!

När den framgångsrika skådespelerskan och
okonventionella mamman Ingrid oväntat
dyker upp på sin dotters födelsedagsfest
tvingas hon inse konsekvenserna av sina
livsval

Surprise

D
ra
m
a

Laerke Herthoni
15:00FS

Sv

En

Det har regnat I fyrtio dagar. I huset planeras
det för ännu en köksrenovering, med
bekymmer kring färgval, klickgolv och
försenade leveranser. Allt medan verkligheten
forsar in i källaren.

Skitväder

A
n
im
at
io
n
/S
at
ir Jessica Laurén

09:06FS
Sv
En

En

Inför släppet av folkhögskolan Fläderholmens
nya reklamfilm hålls ett sista feedbackmöte.
Alla är nöjda, men så väcks tanken huruvida
reklamfilmen kan uppfattas för vit.

Filmen känns för vit

D
ra
m
ak
o
m
ed

i Sebastian Johansson Micci
13:37FS

Sv

En

Simon och Siváns liv är perfekt. Deras noga
regisserade vardag är planerad i minsta detalj, från
hur de har sex till valet av parterapeut. En kväll
tvingas Simon konfronteras med en insikt han
tidigare ignorerat

Vernissage

D
ra
m
a

Arvin Kananian
14:52FS

Sv

En

Filmen om en ung flickas möte med sjukdom,
död och monster utgår från poeten Helen
Adams skrämmande och mystiska dikt At the
Window.

At theWindow

D
ra
m
a

Peter Larsson, Tomas Stark
07:43FS

En

En

Det är helgen då pappa John och hans dotter
Jenny åker till Motala för en basketmatch som
Jenny ska spela. Det är helgen då allting i
John och Jennys förhållande ska förändras

Sista helgen med Jenny och John

Sp
el
fi
lm

Jimmy Olsson
16:43FS

Sv

En

Indra utsätts i sin vardag för mikro-
aggressioner. Hennes väg korsas med Isa som
frispråkigt sätter ord på omgivningens
förutfattade meningar och Indras oro

Åsnelandet
D
ra
m
ak
o
m
ed

i Bahar Pars
11:14FS

Sv

En



1110

Klara blir kär i Ellie som inte är lika livsglad
som hon trott.

Blommor Utan Vatten

Sp
el
fi
lm

Fina Höglund
05:463

Sv

En

En ung kvinna slits mellan att följa sina
drömmar och att ta hand om sin
missbrukande mamma

Cleo

Sp
el
fi
lm

Julia Ohlsen
15:002

Sv

En

En filmare reser till Spanien för att hitta de
osynliggjorda människorna i skuggan av
fruktindustrin

Där vår frukt kommer ifrån

D
o
ku
m
en
tä
r Leandro Netzell Cerón

10:217
?

En

En grupp ungdomar som är övertygade om
att de är vuxna ställs inför vuxenvärldens
hårda verklighet

En bra sommar trots allt

D
o
ku
m
en
tä
r Olivia Wikström

04:085
Sv

En

Ett band kör mot sin sista spelning och tar en
rökpaus i skogen. Där bubblar ett bråk upp till
ytan.

Fuck My Band
D
ra
m
ak
o
m
ed

i Tora Wideryd
05:021

Sv

En

Sommaren kryper sig allt närmare och det
som behövs sägas blir för jobbigt att sätt ord
på.

Apelsiner & Flaskpost

Sp
el
fi
lm

Manna Bergström, Ida Stegeby,
Oscar Mehtälä, Valdemar Simonsson

05:161
Sv

En

Alla utvalda filmer presenteras i bokstavsordning med Titel, längd,
talspråk, regi, logline, undertextspråk och i vilket filmpass filmen visas.

Filmskoleklassens filmer är gjorda på olika filmutbildningar såsom
gymnasier, folkhögskolor och högskolor. En jury på tre personer väljer
ut de filmer som visas och vilka som får pris. Mångfald, jämställdhet
och en breddad representation tas hänsyn till i urvalet.
Läs mer om juryn på sverigeskortfilmfestival.se/2023-jury

Årets jury för filmskoleklassen är:

Grace Maharaj är född på Fiji, uppvuxen i
Australien och på Nya Zeeland, men bor sedan 30 år i
Stockholm och arbetar som manusförfattare och
producent. Grace driver bolaget Arvet Agency.

arvetagency.se

Katja Härkönen växte upp i en liten by
i mellersta Finland och blev förtjust i rörligt berättande

på universitetet i Åbo. Hon har en bred bakgrund
inom film och tv. Sedan åtta år är Katja konsulent på

Filmpool Nord för kort fiktion & dokumentärfilm.
filmpool-nord.se

Mattias Olsson bor i Kristianstad och är en av alla
”struggling filmmakers”, filmnörd och youtuber. Han
jobbar som regissör, klippare och har gjort ett flertal
nollbudget kortfilmer - den senaste, Besöket, har tagits ut
till festivaler världen över.
youtube.com/@svenusling
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1312

När cementfabriken i Slite på Gotland hamnar
i hetluften ställs arbetarnas intressen mot
miljöns.

För Slite!

D
o
ku
m
en
tä
r Ivar Jansson

14:546
Sv

En

Tre syskon ska dela upp ett arv. Ovisshet och
svek leder till en ny sanning

Gamla lögner, nya sanningar

Sp
el
fi
lm

Mirelle Gustavsson, AntonWinqvist,
Amanda Engström, Emmely Kalvik,
Yves Ochoa Villarroel, Anton Karlsson

09:301
Sv

En

En fridykare, en surfare och en vinterbadares
historier flätas samman i en dokumentärfilm
om havets lugnande kraft.

Havet min tröst

D
o
ku
m
en
tä
r Linnéa Ekström, Hugo Carlsund
19:412

Sv

En

I en Stockholmsförort möter vi Claudia, som
arbetar på krogen men drömmer om få att
göra musik.

Här, där drömmarna lever

Sp
el
fi
lm

Julia Ammouri
14:273

Sv

En

En ung tjej kommer tillbaka till skolan efter en
traumatisk upplevelse.

Inside a brain

Sp
el
fi
lm

Ella Engström
03:003

Sv

En

Ett samtal om, och ett sökande efter det
gemensamma arvet hos en mormor och ett
barnbarn

Jag minns / jag försöker minnas

D
o
ku
m
en
tä
r Katja Kristola

07:494
Sv

En

Astrid har valt ett liv i ensamhet, men när
hennes mamma ringer tränger sig utsidan in i
hennes lyckliga bubbla.

Jag sitter hellre här

M
o
ku
m
en
tä
r Tuva Lantz

12:072
Sv

En

Ett besök i minnen av intensiv förälskelse, i en
tid då förälskelse påstås bli allt mer sällsynt.

Kärlek i en kärlekslös tid

D
o
ku
m
en
tä
r Veronica Nielsen

14:418
Sv

En

Det är en ljummen sommarnatt och mitt i ett
sovande Stockholm följer vi Lola i desperat
jakt efter sin försvunna pojkvän.

Lilla Lola

Sp
el
fi
lm

Clara Vida
13:549

Sv

En

På en vind i Sigtuna hittas en kamera och 280
glasplåtar som legat gömda sedan 1911.
Nannas värld.

Nannas värld
D
o
ku
m
en
tä
r Sara Heine

07:051
Sv

En
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1514

Nuur får sin värld vänd upp och ned när
hennes nattskift förvandlas till en mardröm.

Nattskift

Sp
el
fi
lm

Love Ahlström Killgren
13:207

Sv

En

Konrad trivs inte med vuxenlivet och finner
därför en gemenskap för att lösa detta.

Peter Pan-Syndromet

M
o
ku
m
en
tä
r Oliver Lindståhl

15:002
Sv

En

Två gudsgestalter sätter ett ungt, nyförälskat
par och deras relation på prov.

Puppets

Sp
el
fi
lm

Markus Bustad Taube
14:516

Sv

En

På ett galleri i Stockholm förbereder Fanny en
minnesstund för hennes framlidna mor, men
ingenting går riktigt som planerat.

Rum för avsked

Sp
el
fi
lm

Love von Hauswolff
22:267

Sv

En

Vad händer när en ensam man annonserar
efter sällskap och efterfrågar något väldigt ...
speciellt?

The Dress Code

K
o
m
ed

i

RikardWestman
03:146

Sv

En

En möglande stad står i centrum för denna
film, där hoppet för människorna bleknat.

The Last Picture Show

K
o
n
st
/H
yb
ri
d Matilda Friman

11:589
Sv

En

I en källare i Göteborg packas 100 matkassar/
vecka till människor som inte får ihop
ekonomin. I takt med att allting stramas åt,
ökar behovet av hjälp.

Tuffa tider

D
o
ku
m
en
tä
r Astrid Askberger

04:159
Sv

En

Ett kärleksbrev till ett hem i Aleppo och en
film om att befinna sig mellan minnen och
platser.

Tzakerni

D
o
ku
m
en
tä
r Ebba Gustafsson

11:026
Sv

En

Födelsedagsbarnet är sen till sitt eget kalas
och blir rasande när gästerna massakrerat
hennes tårta.

Tårtkalas

K
o
m
ed

i

Perla Heiefort
14:305

Sv

En

En kvinna kämpar med att navigera sig i sin
lägenhet. Saker försvinner och flyttar på sig
samtidigt som hennes tillvaro blir allt mer
förvirrad.

Övervänt
Sp

el
fi
lm

Joel Engberg
12:003

Sv

En

14 15

FILMSKOLEKLASSENFILMSKOLEKLASSEN



fredag 24 mars lördag 25 mars söndag 26 mars

09:45 DÖRRARNA ÖPPNAS 09:45
10:00

10.00 - 11.30
"A Better Tomorrow"
Film & forskarsamtal
med SUA, (s.6)

10.00-12.00
Filmpass 3

10.00-12.00
Filmpass 7

10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

11.45 - 13.15
Filmpass 1

12:00 12:00

12.15-13.45
Filmpass 4

12.15-13.45
Filmpass 8

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13.30 - 14.15
“Allt är möjligt” (s.7)

13:30

14:00
14.00-15.15
SM i Minutfilm
Alla filmer (s.27)

14.00-15.40
SM i Minutfilm
MinutCupen
(s.26)

14:00

14:30 14:30

14.45-16.15
Filmpass 2

15:00 15:00

15:30 15:30

15.45-17.15
Filmpass 5

16:00

16.00-17.35
Filmpass 9

16:00

16:30 16.30-17.15
“Filmsoffan” (s.7)

16:30

17:00 17:00

17:30
17.30 - 19.30
Film Stockholm AB
Samproduktioner
- kortfilmer 2023
(s.8-9)

17.30-19:30
Filmpass 6

17:30

18:00
18.00-19.30
Prisceremoni
(S.28-29)

18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 MINGEL I BAREN 19:30

Information om varje film hittar du på sidorna innan eller efter detta
mittuppslag beroende på om filmen är i Filmskoleklassen (FSK) eller
Individuella Klassen (IND). Vissa filmpass har även filmer ur Arkivet.
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SVERIGES KORTFILMFESTIVAL 2023FESTIVALPROGRAM

Filmpass 9
ARK Äpplet

FSK Tuffa tider

FSK The Last Picture Show

FSK Lilla Lola

IND En cirkel på två

IND Bilskådaren

IND Emerich - Ingen föds till fascist

Filmpass 8
IND Nivins nya kamera

IND Om Du Visste

IND Gränsen till Galenskap

IND Nummer 11

IND Kakafoni

FSK Kärlek i en kärlekslös tid

Filmpass 7
FSK Rum för avsked

IND TOMRUMMET

FSK Där vår frukt kommer ifrån

IND Va e en människa?

IND Svartmåla

FSK Nattskift

IND Nattvandrarna

Filmpass 6
ARK Hästen

FSK Tzakerni

IND Courage

FSK För Slite!

IND What A Lovely Day ...

IND Du sökte en kvinna

FSK The Dress Code

IND Avfall

IND UNDER BORDET

FSK Puppets

Filmpass 5
ARK Fem i halv

IND RE-MEMBERING: Meditation ...

FSK En bra sommar trots allt

IND Paris, Tumba

FSK Tårtkalas

IND Peptalk

IND 2gether

Filmpass 4
ARK Flickan och Havet

IND Luften Lyfter

IND En dag på Store mosse

IND Den som hör träden falla

IND Minns Mig

FSK Jag minns- Jag försöker minnas

IND Inte redo

IND Lucky Jew

Filmpass 3
ARK Hatten

IND Majry & Olof

FSK Övervänt / Belated

IND Det Nya & Det Gamla

FSK Här, där drömmarna lever

FSK Inside a brain

FSK Blommor utan Vatten

IND Tidvatten

IND Emolunch

Filmpass 2
ARK Tyrannosarier

IND En Dröm om Havet

FSK Havet min tröst

FSK Cleo

FSK Peter Pan-Syndromet

FSK Jag sitter hellre här

Filmpass 1
IND Hunden Pennys Äventyr

FSK Apelsiner & Flaskpost

IND Evergreen

FSK Gamla lögner, nya sanningar

FSK Nannas värld

IND Just because you didn't film me...

FSK Fuck My Band

IND Nadish



1918

Om att bära eller inte bära. En kostymklädd
man bär en väska. Länge. Kanske flera år.

Avfall

D
ra
m
a

Mikael Bengtson Högman
08:076

-

-

Peo älskar att titta på bilar. En hobby som
hotar att förstöra det viktigaste han har i livet.

Bilskådaren

Sp
el
fil
m

Martin Sandin
13:309

Sv

En

We were created out of love, but something
has been taken away from us. J and M took
the courage to break free from a life of
despair in prostitution.

Courage

D
ok
um

en
tä
r Star Bazancir och Jasmina Pusök

15:356
Sv
En

En
Sv

Två barn hittar något i skogen och märkliga
saker sker.

Den som hör träden falla

Sp
el
fil
m

Alexander Vikström
07:414

Sv

En

Medan en deprimerad man i dagens Berlin
röker cigaretter vid sitt fönster väntar två
servitörer i 1800-talets Göteborg på att deras
sista gäst ska gå.

Det Nya & Det Gamla
K
on
st

Elsa Rosengren
11:193

Sv

En
En poetisk metaberättelse om kärlek och
uppbrott inspelad på 16 mm.

2gether

Sp
el
fil
m

Kim Ekberg
14:305

Sv

En

Alla utvalda filmer presenteras i bokstavsordning med Titel, längd,
talspråk, regi, logline, undertextspråk och i vilket filmpass filmen visas.

Filmer i den Individuella klassens är gjorda av filmskapare i alla åldrar
och med olika erfarenheter av filmskapande. En jury på tre personer
väljer ut de filmer som visas och vilka som får pris. Mångfald,
jämställdhet och en breddad representation tas hänsyn till i urvalet.
Läs mer om juryn på sverigeskortfilmfestival.se/2023-jury

Årets jury för individuell klassen är:

Anna Sunna - Skuvluga Biete Juhana Jovsseha
Anna, bor och verkar i Luleå som producent och
dokumentärfilmsregissör med en lång bakgrund som
journalist på bland annat SVT och SR.

Christina Olofson bor i Stockholm och är född i
Kristinehamn. Hon startade som filmklippare och är idag

en av Sveriges mest uppmärksammade filmskapare.
Numera verkar hon som regissör, producent och driver

produktionsbolaget CO.FILM AB sedan 1974.
co-film.se

Sebastian Johansson Micci är regissör,
manusförfattare och klippare. Han har gjort ett flertal
kortfilmer som visats på festivaler runt om i världen. Just
nu håller han på att utveckla sin debutlångfilm Tvestjärten
tillsammans med Grand Slam AB.
sebastianmicci.com
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Klara går på dejt med en jättetråkig kille. Trots
det har hon svårt att hantera hans avvisande

Du sökte en kvinna

K
om

ed
i Maria Vallin

14:516
Sv

En

En hyllning till Emerich Roth, en av våra sista
överlevare från Förintelsen - med fokus på
den dialog han startade med unga efter sin
pension.

Emerich - Ingen föds till fascist

D
ok
um

en
tä
r Maria Bolme

10:349
Sv

En

Året är 2008. Vänskapen mellan tre tjejer sätts
på prov när de skolkar och stöter på en snygg
gitarrkille.

Emolunch

K
om

ed
i Viking Almquist
12:043

Sv

En

Sonja & Per träffas för att utforska sidor av sig
själva som inte kommer till utlopp i deras
vardag.

En cirkel på två

K
om

ed
i Victor Nyåker

15:209
Sv

En

En dag på Store mosse mellan de stora
rovfåglarna. Who is the good guy and who is
the bad guy? Or are there any bad guys in the
nature?

En dag på Store mosse

D
ok
um

en
tä
r Alin Popescu

04:264
-

En

Tygdelfinen Malte drömmer om att besöka
havet där dom riktiga Delfinerna simmar
bland vågorna.

En Dröm om Havet

Fa
nt
as
y

Ron Andersson
07:202

-

-

Mia upplever stressrelaterad paranoia när hon
går på intervju för ett Amerikanskt Greencard
och gränsen mellan verklighet och dröm
suddas ut.

Evergreen

Sp
el
fil
m

Malin Barr
07:201

En

Sv

Konflikten när någon inkräktar på ens fiktivt
berättigande plats och hur man försvarar den.

Gränsen till Galenskap

K
om

ed
i Arvid Jungner

04:048
-

-

Hunden Penny blir inlåst av sin känslokalla
moster men rymmer utomlands för att leva
livet

Hunden Pennys Äventyr

M
us
ik
vi
de
o Emma Nordenstam

03:541
-

-

En trettonårig flicka slits mellan skolan och sitt
sociala liv. Med dagens ständiga närvaro
online kan en känna sig både sedd och
osynlig på samma gång

Inte redo
Sp
el
fil
m

Polly Blagov
15:004

En

En
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En dokumentärfilmare med moraliska kval
och kreativt motstånd börjar gråta bakom
kameran

Just because you didn't film me while I was crying it doesn't
mean you're not a filmmaker

D
ok
um

en
tä
r

Astrid Askberger

05:111
-

Sv

En kvinna reser ut på landsbygden för att
finna lugn och distraktion - men något följer
henne dit.

Kakafoni

Sp
el
fil
m

Truls Svenningsson
15:008

-

En

En "Lucky Jew" är en souvenir som just nu är
mycket populär i Polen. Den föreställer en
judisk stereotyp, en liten ortodox jude som
håller i ett stort mynt.

Lucky Jew

A
ni
m
at
io
n Sarah Gampel
01:514

Sv

En

Stig Dahlström ser gärna sitt vackra Dalarna
från ovan genom ett lyft av luft..

Luften Lyfter

D
ok
um

en
tä
r Claes Enwall

06:374
Sv

En

Ett barnbarns utforskande av berättelsen om
hur hennes morföräldrar blev tillsammans.

Majry & Olof

D
ok
um

en
tä
r Rebecca Sigfridsson

20:063
Sv

En

En kvinna som varit sjuk i anorexi flyr från sig
själv men påminns om att hon är värd att
älskas.

Minns Mig

Sp
el
fil
m

Aila Stefansdotter-Franck, Linnéa
Duran, Elin Örneholm

14:214
Sv

En

En lek körs i omklädningsrummet i klassen.
Edy förstår inte leken men ser nu sin chans att
inkluderas

Nadish

Sp
el
fil
m

Willy Fermelin
12:001

Sv

En

Gängkriminaliteten får den oroliga
medelklassmamman Ida att börja nattvandra-
och hon överraskas positivt.

Nattvandrarna

D
ok
um

en
tä
r Sara Långvik, Ebba Ahlström Killgren,

Carl Nyman, Fabian Genell

24:267
Sv

En

Nivin, 8 år, har fått en kamera och nu filmar
hon för första gången på gården där hon bor.

Nivins nya kamera

A
ni
m
at
io
n Matheiu Thibaut, Sophia Wester

03:008
Sv

En

Maryam sitter på 11:ans spårvagn. Snart får vi
veta om vad skiljer hennes liv från de andra.

Nummer 11
Sp
el
fil
m

Azad Larki
13:148

Sv

En
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En ung finlandssvensk man tvingas möta sin
förträngda barndom då värnplikten kallar.

Om Du Visste

Sp
el
fil
m

Viktor Wiberg, Christoffer Tambour
20:538

Sv

En

Saga tvingas lämna livet i Paris och återvända
hem för att styra upp det liv hon trodde sig
lämnat.

Paris, Tumba

Sp
el
fil
m

Matti Johansson
12:055

Sv

En

En kvinnas försök att hantera en vardag
präglad av hennes största fiende.

Peptalk

K
om

ed
i Lucia Haag
03:425

Sv

En

Filmaren ser sin morfar i upphittat
arkivmaterial från 1983 och blir påmind om
livet innan kriget.

RE-MEMBERING: Meditation on a Triptych

D
ok
um

en
tä
r Amra Heco

10:235
Sv

En

Du kan bara se stjärnorna på natten. Om hur
färgen svart används för att beskriva olika
saker.

Svartmåla / Paint Black

D
ra
m
a
/S
at
ir Benjamin Zemui

11:367
Sv

En

Två tjejer är ute en sommarkväll, under
kvällens gång får vi sakta reda på mer om
deras relation

Tidvatten

Sp
el
fil
m

Lova Moqvist Nygren
08:353

Sv

En

Edvin, en ung dansare kämpar med sorgen
efter sin pappas bortgång

TOMRUMMET

Sp
el
fil
m

Alvin Lindblom
11:307

Sv

En

Om du känner dig obekväm på
middagsbjudningen, kanske av dina egna
åsikter, vart tar du vägen?

UNDER BORDET

D
ra
m
ak
om

ed
i Sanne Bornesten

04:226
Sv

En

En tjej omvärderar sina insikter när krig bryter
ut i världen.

Va e en människa?

K
on
st

Daniel Langegård
04:327

Sv

En

Tidigt på morgonen vaknar voyeuren, och
smyger till stranden för att se damen han
beundrar bada naken

What A Lovely Day (A Silent Film)
K
om

ed
i Alexandra Elofsson

03:576
-

-

24 25

INDIVIDUELLA KLASSENINDIVIDUELLA KLASSEN



26 27

SM I MINUTFILM - ALLA FILMERSM I MINUTFILM - MINUTCUPEN
01 A day at the office
02 AI_2
03 ALMA_Exclusive_Rutiner
04 Apply for job during covid
05 Aslag på en minut
06 Att gifta sig i fel stad
07 Bachelor
08 Bara ett leende
09 Beklämd
10 Blessed Union
11 Blommas Blad
12 Blue Stones
13 Början till slutet scen 10
14 C/2022 E3 (ZTF)
15 Conqueror
16 Dance troop in exile
17 Din digitala livscoach
18 Dory Candy Wrapper
19 Du, Hasse
20 Elbasen
21 Fransis in the tub
22 Game Over
23 God natt
24 Hangry
25 Havsgraven
26 Heart Emoji
27 I NÖD UTAN LUST
28 Isär
29 Jag kan segla förutan vind
30 Johan & Anna
31 Krux
32 Le Vol
33 LEYLA
34 life the Ultimate Short
35 Lilla Mamma
36 limerence
37 Little Elon's first invention

38 Längtan & bekräftelse
39 Odd Cutlery
40 Om du inte fanns
41 Poodle Pop
42 Potatismos
43 Profetissa
44 Retromania
45 RödaTårar
46 SIRI & JAG
47 Sisten Kvar
48 Skulle inte du iva ̈g
49 Snälla ta ner mig på jorden igen
50 Synesthesia
51 Synliggör det osynliga
52 Tajmade skotten
53 The Final Countdown
54 The Last Laughter
55 The Magic Scissors
56 The Shower
57 The Waiting Room
58 Though of it
59 Till min dotter (min Docka)
60 Tillbakablick
61 Tillsammans
62 Tillsammans
63 Tjugoåtta
64 To the moon
65 Toalettkön
66 Trashfågel
67 Tåg som aldrig väntar
68 V g sitt
69 Vad blir det för tårta?
70 Vår stund på jorden
71 Woman Life Freedom
72 Äntligen
73 Örebro Svampen runt

Året 1985 startades SM i Minutfilm av förbundets
dåvarande ordförande Bjölrn Andreasson, och har sedan
dess blivit en populär del av festivalen.

Alla anmälda minutfilmer visas på lördagen och en jury
väljer ut 16 filmer. Dessa går vidare till söndagens
Minutcup.

Juryn röstar och publiken avgör vid oavgjort.
GULD, SILVER & två BRONS utses.

GULD vinner 2000kr och en tävlingsplats i UNICAs
World Minute Movie Cup 2023, torsdag 14e september i
Comacchio, Italien.

Vår festivalproducent Aase Högfeldt vid Minutcupen 2022

Årets SM i Minutfilm är ett samarbete mellan Sveriges
Filmförbund of Kulturens bildningsverksamhet.



LadyBug Festival är en film- och kulturfestival med fokus på jämlikhet,
miljö och mänskliga rättigheter. LadyBug Awards syfte är att lyfta fram
en filmskapare och en film som berör, spelar roll och gör avtryck i
någon av de delar som LadyBug Festival står för. LadyBugFestival.com

Wift är ett internationellt nätverk som synliggör och lyfter kvinnliga
filmskapare. På årets prisceremoni delar WIFT ut ett stipendium på
2000kr, mentorskap och 1 års medlemskap. Läs mer wift.se/om-oss

Varje år tävlar 35 medlemsländer med sina filmprogram på UNICA.
Av de filmer som visas på Sveriges Kortfilmfestival går några vidare att
tävla och vinnaren i SM i Minutfilm tävlar i World Minute Movie Cup.

WIFT

UNICA

LADYBUG FESTIVAL

FILMTECH/FYRA K

CAMERA NORDIC

DAGSLJUS
Sedan starten 1991 har Dagsljus erbjudit uthyrning av professionell
filmutrustning inom Film, Reklam och TV branschen. Dagsljus belönar
Guld, Silver, Brons i Individuella Klassen och Årets Temamed
värdecheck att ta ut i material för filmproduktion.

Filmtech/FYRA KMedia erbjuder tjänster inom Digitalisering och
DCP-Mastering och har sponsrat festivalen med att göra DCP av alla
utvalda filmer.

Med 100 års sammanlagd erfarenhet inom alla områden av rörlig bild,
erbjuder Camera Nordic professionell service, bland annat som
leverantör för Arri och RED. Tre pristagare i Bästa Foto belönas med var
sin ”goodie”-kameraväska.

Sedan festivalens tredje år, 1959, har det delats ut pris till
deltagande filmskapare. Då delade förbundet ut ett pris, ”Den
Vita Hinden”, till den vinnande filmskaparen.

Numera delar årets jury ut priser i flera kategorier, till
filmskapare i både Individuella Klassen och Filmskoleklassen,
för att hylla fler roller i filmteamet.

Förbundet ger även ut ett pris till en film som passar Årets Tema.

Sveriges Kortfilmfestival och Sveriges Filmförbund samarbetar
även med andra organisationer som ger pris utifrån sina fokus.

Prisceremonin går av stapeln kl. 18:00, söndagen 26e mars.

Filmskoleklassen

Guld
Silver
Brons
Bästa Manus
Bästa Regi
Bästa Foto (Dokumentär)
Bästa Foto (Spelfilm)
Bästa Klipp
Bästa Dokumentär
Bästa Hybrid-Animation
Bästa Kvinnliga Huvudroll
Bästa Manliga Huvudroll
Bästa Ljudbild
Bästa Casting
Bästa Production Design
Hedersomnämnande
Hedersomnämnande

Individuella Klassen

Guld
Silver
Brons
Bästa Manus
Bästa Regi
Bästa Foto
Bästa Klipp
Bästa Dokumentär
Bästa Animation
Bästa Huvudroll
Bästa Originalmusik
Bästa Ljudbild
Bästa Cast
Bästa Design
Hedersomnämnande
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TACK

AASE & ADA

I SAMARBETE MED:

ANORDNAS AV:

Tack alla fantastiska filmare, medarbetare, och hela publiken för att ni
gjort Sveriges Kortfilmfestival 2023 möjlig. Vi vill även tacka Sveriges
Filmförbund och festivalgruppen.

Ett speciellt tack till juryn för det fantastiska arbete ni gjort.

Tack för stöd från Region Stockholm och Stockholm Stad.

Vi vill även tacka Camera Nordic och Dagsljus för stöd till vinnande
filmskapare. Tack till Henric på Pixelspace. Ett väldans stort tack till
Thomas på Fyra K Media för all hjälp och stöd med teknik och DCPer.

Tack även till Film Stockholm, Sveriges Unga Akademi, Kulturens och
Beckmans Designskola för samarbeten innan och under festivalen.

Tack Indio Studios och Täbykopia för ännu ett trevligt samarbete.

Tack till Birk för den digitala delen av festivalen. Tack till Lovisa och
Elliot för hjälp med marknadsföringen. Tack till Magnus för ett ständigt
gott humör. Tack till Alexander för hjälp med server. Tack Patric,
Mattias, Benjamin, Kristina, och alla volontärer på plats under
festivaldagarna.

Ett stort tack till Pelle på LD Sweden för ljuset.

Sist men inteminst, tack till alla er som fortsätter göra film. Vi ser fram
emot att träffas igen tillsammans i biosalongen!



tryckt hos Täbykopia AB tabykopia.se


