Fredag 23 Augusti

16.00 - 22.30
Fisksätra museum
Kortfilmsblock 1
16.00- 17.30
Turkkiosken av Bahar Pars (7 min)
Körlärare sökes av Mitra Sohrabian
(15 min)

Martyren av Ahmed Abdullahi (30 min)
Knaster av Neil Wigardt (15 min)
Rinkebysvenska av BaharPars (10 min)
Fisksätra Museum
Kortfilmsblock 2
18.00 -19.00
Arvet av Valentina Chamorro Westergårdh
(15 min)
Är jag svensk? av Anna-My Novotny
(14 min)

Mellanförskap av Hermalla Kidane,
Rachel Borromeo, Fatima Alhashemy,
Fereshta Gholami (9 min)

Samtal med regissörer
BRAXENPARKEN

20.00 - 22.30
Amatörer
av Gabriela Pichler
(1h 50 min)
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Lördag 24 augusti

Kl. 16.00 - 22.30
Fisksätra museum
Kortfilmsblock 3
16.00- 17.30
Mitt liv med cricket av Faseeh Tariq
Choudhary (3 min)
Körlärare sökes av Mitra Sohrabian (15 min)
Arvet av Valentina Chamorro Westergårdh
(15 min)
Mellanförskap av Hermalla Kidane, Rachel
Borromeo, Fatima Alhashemy, Fereshta
Gholami (9 min)
Avundsjukan av Gloria, Poul, Rohey, Rayan,
Haddy (6 min)
Vuxna som är orättvisa mot barn av Abbe
K, Abbe M, Ali, Berat, Malik, Ibbe och Ahmed
(9 min)

BRAXENPARKEN

20.00 - 22.30
Spirited Away av Hayao Miyazaki (2h)

Om Fisksätra filmfestival
Efter förra årets stora succe
anordnar Fisksätra museum,
tillsammans med sommarjobbare
från Nacka kommun, återigen en
gratis filmfestival i Fisksätra. Under
fredagen den 23 och lördagen den
24 augusti kommer vi att visa film i
Braxenparken och inne på museet,
Fisksätra torg 13. Vi har ett brett
utbud av filmer som riktar sig till alla
åldrar, allt från hyllade svenska
dokumentärfilmer (bland annat
Arvet av Valentina Chamorro
Westergårdh och Körlärare sökes av
Mitra Sohrabian) till internationella
storfilmer (Spirited Away, av Kirk
Wise och Hayao Miyasaki). Vi
kommer även visa filmer gjorda av
barn och unga där de tar upp en rad
viktiga frågor t ex identitet (filmen
Mellanförskap). Vi kommer också ha
samtal med några av filmernas
regissörer.
VÄLKOMNA!
Sommarjobbsprojektet stöds av
Nacka kommun och Statens
kulturråd/Kreativa platser.
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TACK TILL
Tempo dokumentärfestival är Sveriges
största festival för dokumentära uttryck. Sedan
g rundandet 1998 presenteras dokumentäre r
från hela världen som annars inte skulle nå en
svensk publik. Tempo utgör ett unikt forum för
att samlat presentera dokumentära verk över
genregränser- film, radio, foto, transmedia och
mer experimentella uttrycksformer.
FANZINGO Föreningen Fanzingo bildades 2005
med iden och syftet att skapa praktiska och
ekonomiska möjligheter för unga berättare
inom film, TV, radio, scen och andra former av
kultur och media att förverkliga sina ideer.
Föreningen har från början också arbetat för de
olika mediernas och uttrycksformernas
utveckling.

Film Capita! Stockholm är den regionala
filmfonden i Mälardalen, på Gotland och Åland.
Och är huvudstadsregionens
samarbetsorganisation inom de kreativa och
kulturella näringarna med fokus på film, TV
och rörlig bild.
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