
PROGRAM

25-27 MAJ
17:30-19:30



Hösten började med klimatmarschen och våren kröntes 
av en världsomfattande pandemi. Under hela den tid-
en gjorde vi filmer på dokumentärfilmsutbildningen på 
Ölands folkhögskola. Nu när vi blickar tillbaka är de 
tidstypiska dokument över vår tid. Vi firar detta med 
att visa våra bästa produktioner i tre dagar under vår 
första online/offline-filmfestival den 25 till 27 maj.

På måndagen börjar vi med temat “gräv där du står”, och 
bjuder på en unik inblick i det som skedde på Cemen-
tas fabrik i öländska Degerhamn efter nedrustningen av 
personalstyrkan våren 2019. Vi möter Alvaret genom en 
bondes blick och det vilda Öland på nära håll, men får 
också se hur en lokal hembygdsförening gör allt för att 
hålla dåtiden vid liv. Dessutom får vi träffa personer 
som vet hur man kan leva med en fot i verkligheten och 
en i fantasivärlden. 



På tisdagen får vi färsk produktion från karantänen med 
temat “vi ska (över)leva!”. Vad händer när en filmstudent 
får corona mitt i slutproduktionen av sin film, eller 
när skammen inte längre vill vara nedtryckt och måste ut 
i hela sin fula härlighet. När livets förgänglighet slår 
oss med ett hjärtas missade slag, eller ett fällt träd? 
Miljöångest, livsångest och coronaångest - tunga ämnen, 
men hela tiden med glimten i ögat. 

Vi avrundar festivalen på onsdagen med det som räknas 
mest - våra nära och kära. Kärlek tar tid, och tid be-
hövs för att kärleken ska växa.. Att göra film om de vi 
älskar är ett utmärkt sätt att ge tid åt det viktigaste. 
Vad händer när vi öppnar vår dörr och vårt hjärta för en 
granne? Hur lär du känna din gammelmormor som blev stum 
innan du kunde prata? Vad uppstår när din mamma anfört-
ror sig till dig för första gången, eller när någon från 
en utsatt samhällsgrupp bjuder in dig till sin privata 
sfär?

Amra Heco, kursansvarig dokumentärfilmsskolan



MÅNDAG
17:30 - 19:30

GRÄV DÄR DU STÅR

Möt både unga och gamla lokalbor samt besökare som tar 
sig tid att berätta en historia om en plats på jorden

SCENER UR DET DOLDA
speltid: ca 7 minuter
av magnus djurstedt

FÖR HEMBYGDEN I TIDEN
speltid: 15 minuter
av lars leward och sofie andersson

I filmen För Hembygden i Tiden 
får vi möta människorna bakom 
Torslunda hembygdsförening och 
kliva in i deras värld. 
Tillsammans tar de hand om 
traktens kvarnar, slår ängar 
och värnar om kulturarvet. 
Samtidigt finns det ett prob-
lem som hela tiden ligger och 
skaver i bakgrunden...

En film där jag vill lyfta fram 
scener som utspelar sig där ute 
i det dolda. Den vackra öläns-
ka naturen, djuren och fåglar-
nas underbara vårsymfoni.



MELLAN VÄRLDAR
speltid: 7 minuter
av victor karlsson och nayef ghoul

Sally är en kreativ tjej som 
rollspelar och bygger fanta-
sivärldar. Hon är en av per-
sonerna som jobbar på den 
lilla spelbutiken Tärningen i 
hjärtat av Kalmar. En berät-
telse som skildrar olika värl-
dar, där Sally släpper in oss 
i sin helt egna magiska värld. 

BONDPOJK
speltid: 11 minuter
av lasmi belmar, oscar mejía och mattias törnbom

I filmen Bondpojk får vi 
chansen att blicka in i Olas 
liv. Ola vars familj har brukat 
marken vid Alvaret i flera gen-
erationer ger oss en unik bild 
av vad det egentligen innebär 
att vara bonde och dess starka 
koppling till familj och land.

UNTITLED “CEMENTA” PROJECT
speltid: 23 minuter
av norah lång, ivar jansson och joakim eggers

Lite över ett år efter att 69 per-
soner gick miste om sina jobb, ar-
betar platschef Tommy Pettersson 
och hans fem anställda vidare på 
cementfabriken Cementa i Degerhamn, 
på södra Öland. För det lilla indus-
trisamhället har en era tagit slut, 
men för de som blev kvar på fabriken
har en ny precis börjat. 



SAGAN OM SOLKULLA
speltid: 22 minuter
av ivar jansson

Det här är berättelsen om ett hus på 
norra Åland och en familj som förlo-
rade sitt hem. Om den lilla förlus-
ten i skuggan av den stora. Solkul-
la i Kvarnbo var familjen Grüssners 
hem. Efter andra världskrigets 
konfiskerades det av Sovjetunionen 
för att pappan i familjen var tysk. 
Trots en 80 år lång kamp har famil-
jen aldrig fått det tillbaka, och 
det vackra huset vid Kvarnboviken 
står och förfaller - ett historiskt 
sår som aldrig läkt.





TISDAG
17:30 - 19:30
VI SKA (ÖVER)LEVA!

Existentiella frågor och corona på film. Vi kommer till 
kärnan av det som räknas - på riktigt.

Pandemin 2020 påverkar oss 
alla på olika sätt, från in-
ställda dokumentärer till för-
lorade jobb, till familjemed-
lemmar som plötsligt förlorar 
en älskade. Karantän är en 
monoton dokumentär om hur en 
omkullkastad vardag skickar 
ner en i en bölja av uppgiven-
het.

KARANTÄN
speltid: 8,5 minuter
av larskiboyo (lars) leward

WE SHUT SHIT DOWN
speltid: 5,5 minuter
av sofie andersson

I filmen We Shut Shit Down får 
vi följa med in i miljörörels-
ens gröna sfär och lär känna 
aktivisten bakom banderollen. 
”Huset står i lågor så jag un-
drar, varför är inte alla ute 
på gatan?”



ENSAM OCH OFÖRSTÅDD
speltid: 19-20 minuter
av mattias törnbom

“En film om skam. En film där 
jag vill visa den skräck och 
förtvivlan vilket är att leva 
i ångest och depression, där 
min rannsakning är erat hel-
vete,”

DAGBOK FÖR EN PANDEMI
speltid: 9 minuter
av oscar mejía

År 2020 överraskar den globala 
pandemin oss.
De flesta av oss tar det lugnt 
och försöker utföra våra plan-
er efter bästa förmåga, utan 
rädsla men med försiktighet.

BLOMMOR PÅ GOTT & ONT
speltid: 9,5 minuter
av maria hällmar

En pitchfilm framställd av You-
tubematerial då eget material 
inte gick att införskaffa un-
der nuvarande Coronakris. Ska 
komma att bli en journalistisk 
dokumentär som visar blomster-
industrins dolda sidor och hur 
våra inköpsaval av blommor 
påverkar miljön och andra män-
niskor över hela världen.



SKOGENS TONER
speltid: 12,5 minuter
av victor karlsson

Solveig och Lars spelar folkmusik. 
Daniel lever för ravekulturen. På 
utsidan kanske deras världar är så 
långt ifrån varandra man kan komma, 
men egentligen är det kanske mer som 
knyter dem samman än som skiljer dem 
åt. ”Skogens toner” handlar om två 
generationer av dansmusik och om 
en kärlek till naturen som sträck-
er sig över generationsgränser. Om 
musiken, som oavsett om den spelas 
från fiol eller dator, för sin pub-
lik samman i melodisk trans.RÖTTER OCH GRENAR

speltid: 16,5 minuter
av joakim eggers

Med utgångspunkt i ett mycket 
speciellt träd som blev knut-
punkten för ett gäng barn-
domsvänner, utspelar sig i 
Rötter och grenar en historia 
om att växa upp och att läm-
na barndomen och lekfullheten 
bakom sig. Idag står trädet 
inte längre kvar och i filmen 
blickar vännerna tillbaka på 
en sorglös men omtumlande tid, 
och på en plats som lever kvar 
i minnet än idag.





ONSDAG
17:30 - 19:30

OM NÄRA OCH KÄRA

Vad vore vi utan de vi älskar? I brist på närhet gör vi 
en kärleksförklaring till varandra och till livet.

Det här är en film som handlar om 
en mammas berättelser med många ta-
langer, att leva i exil och sorgen 
att förlora sina nära och kära när 
man bor i ett främmande land. Fick 
hennes drömmar och kreativitet leva 
vidare i Sverige efter att hon läm-
nat Marocko för 30år sedan?

AMINA MIN MAMMA 
speltid: 20 minuter
av nayef ghoul

RAKT IN I KAKLET
speltid: 18 minuter
av norah lång

“Rakt in i kaklet” är en film om 
småstadsoriginalet Karin - min gam-
la granne på Åland som jag fick när 
jag flyttade hemifrån för första 
gången som 16-åring. Fem år senare 
knyts våra band ihop igen när jag 
får möjlighet att gräva djupare i 
vem Karin faktiskt är. 
I filmen “Rakt in i kaklet” får pub-
liken ta del av Karins värld i lilla 
Mariehamn, men också följa hur hon 
och jag - två personer i helt olika 
åldrar och livsskeden - bygger en 
värdefull vänskap.



RASUUL
speltid: 15 minuter
av lasmi belmar

Filmen kommer att följa George, i 
hans vardagliga liv så som hans per-
sonliga resa.  Vi kommer att utfor-
ska hur det är att leva som HBTQ 
samt rasifierad i nutida Stockholm. 
I en stad som för varje valår blir 
allt mer segregerat. Främlings-
fientligheten växer. Där hbtq bar-
er stängs ner och Pride paraden 
förvandlas  till ett reklam tåg. 
Vad händer då med de som har behovet 
av att finna skydd i sin kropp och 
i deras kärlek?FÖRGÄTMIGEJ

speltid: 20 minuter
av sofie andersson

“Ett foto på mig i din famn  
- och så den här gamla hemma-
videon, det är allt jag har. 
Men nog sågs vi betydligt fler 
gånger än så. Nog känner jag 
ett starkt band till dig. 
Men vem var du, gammelmormor?”

AS PALAVRAS DELAS (DERAS ORD)
speltid: 15 minuter
av lasmi belmar

Deras ord är ett utforskande av 
filmskaparens släkthistoria, om 
saknad och om den brasilianska 
kvinnan. Vad det innebär att vara 
kvinna, hustru mor och förebild. 
Vad vi ärver, minns och bevarar från 
dessa kvinnor. Under filmens gång 
utforskar även filmskaparen sin 
egna relation till sin farmor och 
vem hon var. 



Vill du veta mer om vår skola och följa 
oss i framtiden?

Vi finns på Facebook, Instagram, Vimeo 
och på Ölands folkhögskolas hemsida.

PS: Du kan också gå med i vårt nyhetsbrev 
som du hittar länkar till lite 
var som helst ;)



facebook/Olandsdokumentarfilmskola/

instagram/dokumentarfilmskolan

vimeo/dokumentarfilmskolan

olandsfolkhogskola.se/dokumentarfilmskolan




