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BIFF GJØR DAGEN!
- Go ahead. Make my day! sa “Dirty”
Harry Callahan i Clint Eastwoods skikkelse.

Det er nettopp det BIFF gjør.
Vi går videre, gjør dagen for
alle de filminteresserte, og
tilbyr nok en BIFF med god
film å fråtse i. Som vanlig har
vi internasjonale førpremi-
erer på programmet, men
BIFF skal først og fremst
være alt det flotte og
originale som ikke kommer
fra Hollywood. Med en sam-

funnskritisk profil ønsker vi at filmene våre vekker
følelser, provoserer og blir gjenstand for debatt. 

BIFF går i år av stabelen for sjette gang og vi vil
også i år boltre oss i Bergen Kinos nye og flotte
Magnus Barfot. Det er en krevende jobb å lage en
stor festival med en liten stab. Arbeidspresset er
stort, og oppgavene mange og uendelig oppsikts-
vekkende. Bak programmet du nå holder i hånden
ligger det et hardt arbeid de siste 12 måneder.

BIFF har dessuten vokst seg større, og er blitt mer
enn kun en festival med filmer på programmet. En
av våre oppgaver er å stimulere filminteressen og
evnen til refleksjon hos våre barn og unge. Derfor
er vi svært glade for at vi i samarbeid med Spare-
banken Vests allmennyttige fond Visjonvest kan
invitere 1500 elever fra de videregående skolene i
Bergensregionen til en egen dokumentarfilm-
festival med integrert prosjektarbeid. Bergen kino i
samarbeid med BIFF, Mediaverkstedet i Bergen og
Den kulturelle skolesekken inviterer også 10.
klasser til filmkurs og egne filmvisninger høsten
2005 og våren 2006.

BIFF er et heleid datterselskap av Bergen kino, og
uten dens støtte hadde ikke BIFF latt seg arrangere.
Uten våre mange andre gode samarbeidspartnere,
hadde heller ikke festivalen vært en realitet. Takk
til dere alle!

Harald Schjelderup
Styreleder

FILM I 100
Vi har gleden av å servere deg årets film-
utpakning av førpremierer og filmer du ellers
ikke får se, av hardtslående dokumentarfilmer
og flotte kunstnerportretter, av musikalske
høydepunkt og filmer som gir deg dypere
innsikt i den verden som omgir oss.

I løpet av en uke kan du få
med deg et stort oppbud
av filmer som er ukjente
for vanlige kinogjengere.
Mange av dem har vært
vist på de mest tone-
angivende filmfestivaler, så
som Cannes, Berlin,
Toronto, Karlsbad og
Venezia. Andre filmer er

små perler vi har fanget opp utenfor allfarvei. Til
sammen utgjør disse filmene programmet du
holder i hånden og som vi er stolte over å kunne
tilby deg. 

Det er nå en gang slik at vi aldri vet hva pro-
grammet kommer til å dreie seg om når forrige
festival er over. Eventyret starter om igjen hvert år
i november, da den første festivalen vi besøker
starter opp i Amsterdam. Her får vi en viss an-
tydning om hva dokumentarfilmskaperne er
opptatt av for tiden. Og så bærer det av sted til
kanskje den viktigste festivalen for vår del — i
Berlin i februar. Og siden går det slag i slag frem
mot Cannes i mai og Venezia i august. Da har det
utkrystallisert seg hovedtrekk i filmlandskapet, vi
vet med stor grad av sikkerhet hvordan årgangs-
filmen vil smake. I år snakker vi om dypdykk i
enkeltskjebner som gir en relativt kraftig etter-
smak, en bouquet av stormaktspolitikk, og ikke
minst en fruktighet hva gjelder musikalske inn-
slag. Vi håper at du kjenner din besøkelsestid.

Festforestilling søndag 23. oktober
Kåringen av Norsk film i 100 er årets store filmfest.
Det blir kåret i følgende kategorier: Beste norske
film gjennom hundre år, beste norske filmskaper
og beste kvinnelige og mannlige filmskuespiller.
Kåringen vil foretas på festforestillingen søndag
23. oktober på Den Nationale Scene. Du kan være
med du også. Billettene koster kr. 200. Etterpå blir
det stort nachspiel på Logen. Film & Kino og Norsk
filminstitutt er vertskap sammen med BIFF og
Bergen Kino —  alle institusjoner som er trofaste
støttespillere. 

Dataspill og film
På årets BIFF-utpakning presenterer vi det unge
mediet dataspill og setter dette i kontekst med
film, både spillefilmen og den nærere beslektede
animasjonsfilmen. Vi vier lørdag den 22. oktober
til dette og ser frem til et yrende liv på Magnus
Barfot. Blant annet får vi besøk av den anerkjente
3D-animatøren Kyle Balda mens utålmodige
gamere kan, for første gang i Norden, ta
Microsofts Xbox 360 i nærmere øyesyn.

Paneldebatter som går i dybden
Ikke mindre enn fire paneldebatter kan du få med
deg i år. Slike debatter er blitt et av BIFFs mer
særegne arrangementer. De fleste filmfestivaler
opererer gjerne med paneldebatter, men de
handler stort sett alltid om film. Våre handler om
alt annet enn film. I år blant annet om konse-
kvenser av norsk internasjonal politikk og Norge
som krigsnasjon. Vi takker Institusjonen Fritt Ord
for støtten. 

Gode samarbeidspartnere
I fjor hadde festivalen nærmere 34 000 besøkende.
Vi håper og tror at vi skal slå den rekorden. Det
bestemmer blant annet du. Uten vår eier Bergen
Kino og alle våre samarbeidspartnere hadde det
ikke blitt noe av denne store satsingen på film. Vi
er særdeles glade for at Sparebanken Vest er inne
med både sponsorstøtte så vel som fondsstøtte til
dokumentarsatsingen i videregående skoler. Og vi
har stor tro på samarbeidet mellom banken og
BankAxept på årets festival. Ikke minst er vi for-
nøyd med  at TV2 nå er inne som hovedsponsor og
sågar som bidragsyter på programsiden: Anne Kari
Moes og Øystein Bogens bidrag, henholdsvis
TAMBURINMANNEN og A PRAYER FOR BESLAN.

At DHL fortsatt er våre venner som partner på
filmfrakt er vi særlig glade for, da dette er en
veldig viktig forutsetning for at festivalen skal gå
knirkefritt. DHL er en svært effektiv og vel-
fungerende godsspeditører. Radisson SAS Hotel
Norge er heldigvis BIFFs festivalhotell, i år som før.
At Heineken er vår partner er vi også svært
fornøyde med. I år er også Verdens Gang en
støttespiller sammen med Bergens Tidende. Dette
kan bli begynnelsen på et langvarig forhold. 

I år blir det langt lettere å kjøpe billetter på inter-
nett med vårt nye rabattkort som kan brukes over
alt. Kjøper du rabattkortet i billettlukene, unngår
du køer senere i festivalen, og du kan i ro og mak
kjøpe de filmene du vil se. Og da gjenstår det som
vanlig å si:

Bon cinéma!
Tor Fosse
Festivalleder



DOMINO
Med: Keira Knightley, Mickey Rourke,

Lucy Liu, Christopher Walken
PREMIERE: NOVEMBER

DA VINCI KODEN (The Da Vinci Code)
Med: Tom Hanks, Audrey Tatou, Ian
McKellen, Jean Reno, Paul Bettany

PREMIERE: 19. MAI 2006

GHOST RIDER
Med: Nicolas Cage, Wes Bentley, Peter

Fonda, Sam Elliott

PREMIERE: HØST 2006

THE EXORCISM OF EMILY ROSE
Med: Tom Wilkinson, Laura Linney,

Jennifer Carpenter
PREMIERE: NOVEMBER

UNDERWORLD: EVOLUTION
Med: Kate Beckinsale, Scott Speedman,

Bill Nighy
PREMIERE: JANUAR 2006

BANDIDAS
Med: Penelope Cruz, Salma Hayek,

Steve Zahn
PREMIERE: APRIL 2006

FUN WITH DICK AND JANE
Med: Jim Carrey, Téa Leoni, Alec Baldwin

PREMIERE: JANUAR 2006

FORBANNELSEN - THE GRUDGE 2
Med: Sarah Michelle Gellar
PREMIERE: OKTOBER 2006

THE PRODUCERS
Med: Nathan Lane, Matthew Broderick,

Uma Thurman, Will Ferrell
PREMIERE: MARS 2006

GEISHA (Memoirs Of A Geisha)
Med: Ziyi Zhang, Ken Watanabe,

Michelle Yeoh, Li Gong
PREMIERE: DESEMBER

THE LEGEND OF ZORRO
Med: Antonio Banderas, Catherine Zeta

Jones, Rufus Sewell
PREMIERE: 28. OKTOBER

ZATHURA
Med: John Hutcherson, Jonah Bobo, Dax

Shepard, Tim Robbins
PREMERE: MARS 2006

Kommer på kino fra Columbia TriStar Nordisk Film

A
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Amerikanske bilder
Hvem er den typiske Bush-velgeren og hvem er det ikke?
Abel Raises Cain ..................................................................108
Be Here to Love Me: A Film About Townes Van Zandt .........109
Bob Smith, U.S.A. .................................................................111
Cycles of Porn: Sex/Life in L.A., Part 2..................................147
The Education of Shelby Knox .............................................119
Frozen Angels.......................................................................122
Learning to Swallow ............................................................128
Me and You and Everyone We Know .....................................68
A Perfect Fake ......................................................................142
The  Power of Nightmares: The Rise of the Politics of Fear..143
Sex/Life in L.A. .....................................................................147

Animasjon
BIFF byr på et knippe animasjonsfilmer av høy kvalitet
Appleseed ..............................................................................25
The District.............................................................................37
Tim Burton’s Corpse Bride .....................................................90

BergArt — Film, spill og animasjon
BergArt (Bergen Art Festival) er den årlige festivalen for
tverrkunstnerlig samtidsuttrykk i Bergen.
Se annonse side ....................................................................16 
Doom .....................................................................................40
Dataspilldagen.......................................................................18

Cinema Extraordinaire
Under denne overskriften har vi plassert en rekke filmer som
utmerker seg på forskjellige måter. De er blant annet hentet fra
mange internasjonale filmfestivaler. Alle er importert spesielt
for anledningen — dette er filmer du ellers ikke får sett på
kino.
Antistoff.................................................................................24
Appleseed ..............................................................................25
C.R.A.Z.Y. ...............................................................................20
The District.............................................................................37
Last Days ...............................................................................64
One Nite in Mongkok ............................................................75
Prey for Rock & Roll...............................................................79
Remote Access .......................................................................80
Stoned....................................................................................87
Zim & Co................................................................................99
Et år uten kjærlighet............................................................100

Dokumentar
BIFF skiller seg ut blant norske festivaler som den mest
samfunnsengasjerte og politiserende — ikke minst takket
være det omfavnsrike og høyaktuelle dokumentarprogrammet,
hvor de viktigste av årets produksjoner presenteres.
Abel Raises Cain ..................................................................108
Be Here to Love Me: A Film About Townes Van Zandt .........109
Bearing Witness ...................................................................110
Bob Smith, U.S.A. .................................................................111

The Boys of Baraka ..............................................................112
The Brooklyn Connection.....................................................113
Crash Landing......................................................................114
Crossing the Bridge — The Sound of Istanbul.....................115
Cycles of Porn: Sex/Life in L.A., Part 2..................................147
The Damned and the Sacred................................................116
Darwin’s Nightmare.............................................................117
Duften av paradis ................................................................118
The Education of Shelby Knox .............................................119
Faces of Change...................................................................120
Favela Rising........................................................................121
Frozen Angels.......................................................................122
Fuglemennesker...................................................................123
Goebbels-eksperimentet ......................................................124
Grizzly Man..........................................................................125
Gunnar Goes Comfortable ...................................................126
Hvite ravner — det tsjetsjenske mareritt.............................127
Learning to Swallow ............................................................128
Liberia: An Uncivil War.........................................................129
Lost Children........................................................................130
Mad Hot Ballroom ...............................................................131
Medicine Under the Influence..............................................132
Melankoliens tre rom...........................................................133
Metal: A Headbanger’s Journey ...........................................134
Midnight Movies: From the Margin to the Mainstream.......135
Murderball ...........................................................................136
Den neste krigen: radikale sionister i det hellige land .........137
No Direction Home: Bob Dylan 
— A Martin Scorsese Picture...............................................138
Nord-Korea: En dag i livet....................................................139
Our Brand is Crisis ...............................................................140
The Peacekeepers.................................................................141
A Perfect Fake ......................................................................142
The Power of Nightmares: The Rise of the Politics of Fear ...143
A Prayer for Beslan + kortfilmer: Suka + 14 Episodes ........144
Punk: Attitude ......................................................................145
Screaming Masterpiece........................................................146
Sex/Life in L.A. .....................................................................147
Shake Hands with the Devil: The Journey of Roméo Dallaire148
Shape of the Moon ..............................................................149
Tamburinmannen .................................................................150
That Man: Peter Berlin .........................................................151
To eller tre ting jeg vet om ham ..........................................152
The Women of Mount Ararat ...............................................153

Filmpoolen
Disse filmene er en del av Filmpoolen, et samarbeid mellom
Film fra Sør, Bergen internasjonale filmfestival, Tromsø
Internasjonale filmfestival, Arthaus og NRK. Målet er å gi gode
filmer fra sørlige kontinenter et langt liv i Norge, med
festivalvisning, kinodistribusjon og TV-visning.
Nordeste ................................................................................72
Paradis nå ..............................................................................76
Skilpadder kan fly ..................................................................85

Førpremierer
Som alltid gir BIFF deg mange fine nye kinofilmer fra
distributørene — filmer som kommer på kino senhøstes, til jul
eller sågar på nyåret. Som den første i Norge ser du disse!
Barnet ....................................................................................26
Bin Jip — Tomme hus............................................................28
Brokeback Mountain..............................................................30
Brødrene Grimm ....................................................................31
The Constant Gardener..........................................................34
Dead Man’s Shoes .................................................................35
Domino ..................................................................................38
Doom .....................................................................................40
Down in the Valley.................................................................42
Drapet....................................................................................43
Elizabethtown........................................................................44
The Exorcism of Emily Rose ...................................................46
Flightplan...............................................................................50
Gudenes kamp.......................................................................54
A History of Violence .............................................................56
I dine sko ...............................................................................60
Into the Blue ..........................................................................61
Lazarescus død ......................................................................65
Et manglende hjerteslag ........................................................66
Me and You and Everyone We Know .....................................68
Mørke ....................................................................................70
Night Watch...........................................................................71
Nordeste ................................................................................72
Paradis nå ..............................................................................76
Pitbullterje .............................................................................78
Romance and Cigarettes........................................................81
Screaming Masterpiece........................................................146
Serenity..................................................................................82
Sirkel ......................................................................................84
Strings....................................................................................88
Syv sverd................................................................................89
Tim Burton’s Corpse Bride .....................................................90
Tjenare kungen ......................................................................91
The Wayward Cloud ...............................................................98

Gay Propaganda Night
Brokeback Mountain..............................................................30
C.R.A.Z.Y. ...............................................................................20
Cycles of Porn: Sex/Life in L.A., Part 2..................................147
Elven ......................................................................................97
The Eductation of Shelby Knox ............................................119
Last Days ...............................................................................64
Leve Kjærligheten!.................................................................97
Prey For Rock’n Roll ...............................................................79
Punk: Attitude ......................................................................145
Sex/Life in L.A. .....................................................................147
Simon.....................................................................................83
That Man: Peter Berlin .........................................................151
Et år uten kjærlighet............................................................100

PROGRAMOVERSIKT se lommeprogram for visningstider
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Internasjonalt konkurranseprogram
Under denne vignetten vises 15 filmer som burde komme på
kino, men som ikke er blitt kjøpt av norske filmdistributører…
ennå. En jury skal finne en verdig vinner som med prisen på kr.
75.000, gitt av Norsk Filminstitutt (NFI), kan få norsk
distribusjon.
13 ..........................................................................................22
4 ............................................................................................23
Falsk forklaring ......................................................................48
A Family .................................................................................49
For levende og døde ..............................................................52
Hjerteflimmer.........................................................................58
Hundevakten..........................................................................59
Johanna .................................................................................62
Kekexili...................................................................................63
Mars.......................................................................................67
Mitterand: Den siste presidenten...........................................69
Når tidevannet kommer .........................................................74
Permafrost .............................................................................77
Simon.....................................................................................83
Up and Down.........................................................................93

Konflikter og traumer
Ved konflikter og krigshandlinger er traumatiske senskader en
utbredt sykdom blant sivilbefolkningen — og hos tidligere
soldater og humanitærarbeidere.
Bearing Witness ...................................................................110
Crash Landing......................................................................114
The Damned and the Sacred................................................116
Hvite ravner — det tsjetsjenske mareritt.............................127
Liberia: An Uncivil War.........................................................129
Lost Children........................................................................130
Melankoliens tre rom...........................................................133
Paradis nå ..............................................................................76
The Peacekeepers.................................................................141
A Prayer for Beslan + kortfilmer: Suka + 14 Episodes ........144
Shake Hands with the Devil: The Journey of Roméo Dallaire148
Skilpadder kan fly ..................................................................85
Sometimes in April.................................................................86
To eller tre ting jeg vet om ham ..........................................152

Lesbian Propaganda Night
Prey for Rock & Roll...............................................................79
Tjenare kungen ......................................................................91

Med kultur som redningsbøye
En rekke dokumentarfilmer som viser hvordan forskjellige
kulturuttrykk kan fungere som en frihavn for barn og unge
som lever under vanskelige forhold
The Boys of Baraka ..............................................................112
The Damned and the Sacred................................................116
Favela Rising........................................................................121
Mad Hot Ballroom ...............................................................131

Medisinsk etikk
Legevitenskapen gjør stadig nye fremskritt — men til hvilken
pris?
Frozen Angels.......................................................................122
Lazarescus død ......................................................................65
Medicine Under the Influence..............................................132

Midnight Craze
Noen filmer gjør seg best etter mørkets frembrudd...
Antistoff.................................................................................24
Domino ..................................................................................38
Doom .....................................................................................40
The Exorcism of Emily Rose ...................................................46
Flightplan...............................................................................50
Mørke ....................................................................................70
Night Watch...........................................................................71
Serenity..................................................................................82

Musikalske takter
BIFF har i år en lang rekke filmer om musikk og musikere,
både fiksjonsfilmer og dokumentarer
Be Here to Love Me: A Film About Townes Van Zandt .........109
Crossing the Bridge — The Sound of Istanbul.....................115
Favela Rising........................................................................121
Last Days ...............................................................................64
Metal: A Headbanger’s Journey ...........................................134
No Direction Home: Bob Dylan 
— A Martin Scorsese Picture...............................................138
Punk: Attitude ......................................................................145
Romance and Cigarettes........................................................81
Screaming Masterpiece........................................................146
Stoned....................................................................................87
Tamburinmannen .................................................................150

Out of Africa
Det afrikanske kontinentet er med vestlige øyne som regel
knyttet til sult, tørke, HIV/AIDS og borgerkrig — alt det
negative vi i vesten kan prise oss lykkelige over at vi ikke er
rammet av i samme skala. Dessverre er våre filmer i dette
progammet også svært konfliktorienterte — men samtidig
svært severdige.
Bearing Witness ...................................................................110
The Boys of Baraka ..............................................................112
The Constant Gardener..........................................................34
Crash Landing......................................................................114
Darwin’s Nightmare.............................................................117
Faces of Change...................................................................120
Liberia: An Uncivil War.........................................................129
Lost Children........................................................................130
The Peacekeepers.................................................................141
Shake Hands with the Devil: The Journey of Roméo Dallaire148
Sometimes in April.................................................................86

Religion og konflikter
Skaper religionsoverbevisning fundamentalister som fører
hellig krig mot andre trossamfunn, eller er det helt andre
mekanismer som er årsaker til pågående konflikter og
terrorbomberes herjinger? En rekke dokumentar- og
spillefilmer som stiller spørsmål og gir svar.
Duften av paradis ................................................................118
Den neste krigen: radikale sionister i det hellige land .........137
The Power of Nightmares: The Rise of the Politics of Fear ...143
Shape of the Moon ..............................................................149
Skilpadder kan fly ..................................................................85

Spesialvisninger/arrangementer
Gunnar Goes Comfortable ...................................................126
Norsk kortfilmkonkurranse.....................................................73
Dataspilldagen.......................................................................18
Åpningsfilm: C.R.A.Z.Y. ..........................................................20
Avslutningsfilm: Pitbullterje ...................................................78 
Norsk film i 100 .....................................................................13
PANELDEBATTER..................................................................105

Tsai Mingliang-retrospektiv på Cinemateket USF
I forbindelse med BIFFs visning av den taiwanske regissøren
Tsai Mingliangs THE WAYWARD CLOUD viser Cinemateket USF
en retrospektivserie med fem av hans filmer.
Elven ......................................................................................97
Goodbye, Dragon Inn.............................................................97
Hullet .....................................................................................97
Hva er klokken der nede? ......................................................97
Leve kjærligheten ..................................................................97

Tsjetsjeniakrigene
BIFF presenterer en rekke filmer om denne krigen som det ikke
snakkes så mye om. Vi mener det er en av de krigene det er
viktigst å få frem i lyset, da den pågår fremdeles og svært lite
informasjon synes å nå oss. Dette faller godt sammen med
årets tildelning av Raftopris til Lidija Jusupova.
The Damned and the Sacred................................................116
Duften av paradis ................................................................118
Hvite ravner — det tsjetsjenske mareritt.............................127
Melankoliens tre rom...........................................................133
A Prayer for Beslan + kortfilmer: Suka + 14 Episodes ........144

Videorama
Det er ikke plass til alle kvalitetsfilmer på kino. Noen lanseres
kun på video. BIFF løfter frem noen av disse for visning på film
i en kinosal.
Carambole .............................................................................32
Dear Wendy ...........................................................................36
Gunnar Goes Comfortable ...................................................126
Murderball ...........................................................................136
No Direction Home: Bob Dylan 
— A Martin Scorsese Picture...............................................138
Sometimes in April.................................................................86
Unge Andersen ......................................................................92
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PRISER UNDER BIFF

Ungdommens dokumentarfilmpris
En jury bestående av elever fra videregående skoler peker ut beste
dokumentar, valgt ut filmer som har inngått i et studieopplegg for
videregående skoler i Hordaland under BIFF.
Prisen er på kr. 25.000 og går til filmskaperen. Prisen er gitt av
Sparebanken Vest.

Sparebanken Vests publikumspris
BIFFs publikum oppfordres til å gi sin stemme på beste film – Bruk
kupong bak i lommeprogram.
Prisen er på kr. 25.000. Prisen er gitt av Sparebanken Vest.

Norsk kortfilmkonkurranse
14 filmer er valgt ut til å konkurrere om prisen for beste norske
kortfilm. Vinnerfilmen tildeles en pris på kr 25.000, gitt av SF
Norge, som går til regissøren. Vinnerfilmen sikres utgivelse på DVD
i regi av SF Norge og Film & Kinos S-film-ordning.

Juryens pris 
- Internasjonalt konkurranseprogram
Under denne vignetten vises 15 filmer som burde komme på kino,
men som ikke er blitt kjøpt av norske filmdistributører… ennå. En
jury skal finne en verdig vinner som med prisen på kr. 75.000, gitt
av Norsk Filminstitutt (NFI), kan få norsk distribusjon.
Juryen:
Kalle Løchen, Oslo. Mangeårig redaktør for tidsskriftet Film &
Kino. 
Håkon Skogrand, Oslo. Programsjef for Den norske filmfestivalen
i Haugesund. Arbeider også for organisasjonen Film & kino med
kvalitetsfilmstøtte m.m.
Therese Jacobsen, Bergen. Kortfilmregissør, sist aktuell med
IDYLL (2005). Utgjør den ene halvparten av produksjonsselskapet
Apecosmonautene. 

Dokumentarfilmprisen 
I åpen klasse konkurrerte alle dokumentarfilmene på BIFF om en
pris på kr. 25.000 til beste film. Prisen medfører at filmen blir utgitt
på DVD og er gitt av SF Norge.
Juryen:
Gunnar Hall Jensen, Stockholm. Dokumentarfilmregissør, sist
aktuell med GUNNAR GOES COMFORTABLE (2006)
Kristina Thomsen, Oslo. Prosjektleder, Co-redaksjonen, NRK.
Bjørn Eivind Aarskog, Oslo. Fotograf, regissør, produsent for spil-
le-og dokumentarfilmer. Har blant annet produsert EVIG DIN, årets
Amanda-vinner for beste dokumentar.



Dokumentarklassikerne
fra Sigve Endresen på DVD!

www.sandrewmetronome.noPÅ DVD 19. OKTOBER
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Festivalens samarbeidspartnere og leverandør-
sponsorer:

Hovedsponsorer:
BERGEN KINO
SPAREBANKEN VEST
TV2

Hovedsamarbeidspartnere:
FILM & KINO
NORSK FILMINSTITUTT

Andre sponsorer:
DHL
BANKAXEPT
VERDENS GANG
BERGENS TIDENDE
HEINEKEN
RADISSON SAS HOTELS AND RESORTS
TORO

Andre partnere:
ARTHAUS
BUENA VISTA INTERNATIONAL NORWAY
COULUMBIA TRISTAR NORDISK
ORO FILM
SANDREWS METRONOME NORGE
SCANBOX ENTERTAINMENT
SF NORGE 
TOUR DE FORCE
TWENTIETH CENTURY FOX NORWAY
UNITED INTERNATIONAL PICTURES

Øvrige tilskuddspartnere:
BERGEN KOMMUNE
HORDALAND FYLKESKOMMUNE
GOETHE-INSTITUT
INSTITUSJONEN FRITT ORD

Vi takker:
AB OVO ved Kåre Thomsen, Bergen
Alligator, Bergen
Argument, Bergen
Bug, Bergen
DataKal, Praha
Den norske internasjonale filmfestivalen,
Haugesund
Journal, Bergen
Medieverkstedet i Bergen (MiB)
Ordførerens kontor, Bergen kommune

Pandora Film
Skogrand, Håkon, Oslo 
Zmuda, Erik, Oslo

Og ellers:
Abrahamsen, Arne, Bergen
Almér, Gunnar, Stockholm
Angeltvedt, Jan-Aksel, Bergen
Arthaus, Oslo
BAC Films, Paris
Baklund, Lars, Helsinki
Bang-Hansen, Pål, Oslo
Barendrecht, Wouter, Hong Kong
Bavaria Film International, München
Berg, Christin, Oslo
Bergen filmklubb
Bergen Kunsthall
Berggren, Andreas, Bergen
Birkeland, Sven Åge, Bergen
BIT Teatergarasjen, Bergen
Bogsnes, Trond, Bergen
Brøymer, Bjørn, Oslo
Avab CAC v/Bård Hansen, Bergen
Carlo productions, Bergen
Celluloid Dreams, v/Pascale Ramonda, Paris
Cinemateket USF, Bergen
Coté, Luc, Montréal
Copenhagen International Film Festival
The Coproduction Office, Paris/Berlin
Dahle, Lillian, Bergen
Dahr, Eva, Oslo
Edinburgh International Film Festival
Eiane, Jon, Bergen
Erdal, Siw, Bergen
Far East Film Festival, Udine
Film Fra Sør, Oslo
Films Distribution, Paris
Films Transit, Montréal
Flimmer film, Bergen
Fogge, Jørgen, Bergen
Fomina, Raissa, Moskva
Fortissimo Film Sales, Amsterdam
Fransberg, Klaus, Helsinki
Future Film OY, Helsinki
Gjerde, Eli, Trondheim
Grondin, Marc-André, Montréal
Hagen, Vebjørn, Bergen
Halvorsen, Elisabeth, Bergen
Hammersland, Dorthea, Bergen
Hanche, Øivind, Oslo

HBO, Heather McVicar, Los Angeles
Herzog, Werner, Los Angeles
Hesjedal, Torill, Bergen
Hoenvoll, Bjørn, Oslo
Hoffart, Håkon, Oslo
Hoffart, Åge, Oslo
Holland Film, Amsterdam
Holm, Solveig, Bergen
Hordaland Kunstsenter, Bergen
Hot Docs, Toronto
Istanbul International Film Festival
Isungset, Odd, Oslo
Jacobsen, Liv, Oslo
Jahr, Ulf, Oslo
Jensen, Svend B., Oslo
Jørgensen, Arild, Oslo
Kalenda, Pavel, Praha
Kise, Ellen, Bergen
Kolåsæther, Tom Erik, Oslo
Kontny, Truls, Bergen
Kvamme, Morten, Bergen Kunsthall
Landsberger, Claudia, Amsterdam
Leistad, Robert, Bergen
Lekve, Jørn, Bergen
Lian, Vigdis, Oslo
Lion’s Gate International, Los Angeles
London Lesbian & Gay Film Festival
Luihn, Fredrik, Oslo
Lund, Tor Kristian, Bergen
Løchen, Kalle, Oslo
Løken, Lene, Oslo
Løge, Lars, Bergen
Løvvik, Gunnar Johan, Haugesund
Magyar Filmunio, Budapest
MDC International, Berlin
Menemsha Entertainment, Venice, California
Mezinárodní filmovy festival, Karlovy Vary
MK2, Florence Stern, Paris
Mutlu, Erkan, Bergen
Mæhle, Alf, Bergen
Namtvedt, Jarle, Oslo
National Film Board of Canada
Non Stop Entertainment, Stockholm
Nordahl, Irmelin, Bergen
Norwegian Film Commission, Bergen
NRK, KOIF
Næss, Grethe, Oslo
Ohrvik, Frida, Oslo
Omberg, Kjetil, Oslo
Oppegaard, Stine, Oslo

Paramount Entertainment, Oslo
Petterson, Guttorm, Oslo
Prasek, Tomas, Praha
Puskala, Jaana, Helsinki
Ragnvaldsen, Kate, Bergen
Raymont, Peter, Montréal
Reiberg, Nancy, Oslo
Roddick, Nick, London
Rolland, Sølvi, Bergen
Rotterdam International Film Festival
Rye, Kjetil, Bergen
Sand, Ellen Margrethe, Oslo
Sandsmark, Line, Oslo
Silver Spring Film Festival, Washington D.C.
Skogrand, Håkon, Oslo
Stakkestad, Sverre Andreas, Bergen
Stoltz, Oliver, Berlin
Sveen, Eldrid, Bergen
Svendsgård, Tom, Bergen
Sørensen, Eivind, Bergen
Thronsen, Arne Christian, Bergen
TriTech, Bergen
Tromsø internasjonale filmfestival
Trust Film Sales, København
Unifrance, Elizabeth Conter, Paris
Vahala, Aretta, Helsinki
Vallée, Jean-Marc, Montréal
Verzaubert, Berlin
Vestnorsk jazzsenter, Bergen
Vibe Simonsen, Lill-Mari, Bergen
Warendorph, Inger, Oslo
Warloe, Henning, Bergen
Warshow International Film Festival 
Wigand, Christine, Bergen
Wild Bunch v/Vincent Maraval, Paris
Wild Bunch v/Lucy Kalmar, Paris
Zacharova, Julietta, Karlovy Vary
Zentropa, København
Aagaard, Kristian, Bergen

Alle kortfilmskaperne på programmet
Alle de frivillige medarbeiderne
Radisson SAS Hotel Norges stab
Våre BergAar-kolleger
En spesiell takk til våre annonsører,
som gjør at denne katalogen kan deles ut
gratis til vårt publikum.
Sist, men ikke minst:
Alle Bergen kinos profesjonelle ansatte,
som gjør festivalen mulig å gjennomføre!

FESTIVALEN TAKKER / ACKNOWLEDGEMENTS
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Visninger/arrangementer
Filmvisninger på Bergen Kino, Magnus Barfot
kinosenter, Magnus Barfots gt. 12, torsdag
20.–onsdag 26. oktober 2005. Noen visning-
er/arrangementer på:
Cinemateket USF, Georgernes verft 12
Den Nationale Scene, Engen 1
Logen Teater, Øvre Ole Bulls Plass 6
BT-Huset, Krinkelkroken 1
Radisson SAS Hotel Norge, Nedre Ole Bulls
plass 4
Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1
Ole Bull Teater, Øvre Ole Bulls Plass 3

SE LOMMEPROGRAM FOR 
FORESTILLINGSTIDER

Billett/rabattkortpriser

Enkeltbillett kr. 65,-.

BIFF-rabattkort: Nytt kort koster kr. 520,-
(kr. 20,- for kortet og kr. 500,- i billettsaldo).
Det kan senere påfylles med porsjoner à kr.
200,-. Kortsalg og påfyll kun i billettluken.
Med kortet kan man ta ut billetter til BIFF-vis-
ninger med forestillingssstart før kl 15.00 til
kr. 40,- og kr. 50,- for forestillinger etter kl
15.00. Billetter kan tas ut på internett, i auto-
mater eller i billettluke. Internettbilletter skri-
ves ut i automat eller luke.

Enkeltbilletter selges også over internett. Pris
kr. 65,- + gebyr. Du må ha kredittkort
(Visa/Mastercard).

BIFF selger også gruppeprisbilletter for skoler
á kr. 30,- (minimum 10 stk.) for visninger med
start før kl 15.00. Disse bestilles på Bergen
Kinos telefon 55 56 90 54 (kl. 10–14) og hen-
tes i billettluken.

Priser på billetter og kort er inkl. mva.

Opplysninger om pris/billettsalg ifm semina-
rer, arrangementer samt til filmvisninger på
Cinemateket USF: se omtale av det enkelte
arrangement.

Billett- og kortsalg
Salg av billetter til filmfestivalen starter fre-
dag 14. oktober (da utkommer også program-
katalog og lommeprogram med forestillingsti-
der). Salg av rabattkort starter mandag 10.
oktober.

Billetter og BIFF-rabattkort selges i Bergen
Kinos billettluker i Magnus Barfot kinosenter,
Magnus Barfotsgt. 12 og i Konsertpaleet,
Neumannsgt. 3. Under festivalen er lukene i
Magnus Barfot åpne fra 09.00.

Det er ikke mulig å reservere/bestille/kjøpe
billetter over telefon (unntatt skolebilletter)..

Unummererte plasser
Det er unummererte plasser under BIFF.

Forestillingsstart
NB: Forestillingene starter presis 
(ingen reklame).

Aldersgrense
Generell aldersgrense er 15 år. Noen filmer
har andre aldersgrenser.

Programendringer
Forbehold om programendringer. Disse vil evt.
bli annonsert på www.filmweb.no/biff og ved
oppslag på Magnus Barfot kinosenter. De som
har kjøpt/tatt ut billett til en forestilling som
er blitt avlyst, kan bytte denne til billett til en
annen forestilling.

Screenings and events
Film screenings at Bergen kino (Magnus
Barfot multiplex cinema), Magnus Barfotsgt.
12, Thursday October 20th–-Wednesday
October 26th 2005. Some screenings/events
at other venues.

Ticket/card prices
Single ticket NOK 65,-.

BIFF discount card: New card NOK 520 (card
20, account 500), account refill NOK 200,
enables you to purchase tickets at NOK 40/50
for screenings starting before/after 15:00.
Tickets can be purchased at
www.filmweb.no/biff and at Bergen Kino’s
ticket automats and box office.
Some seminars and screenings at
Cinemateket have separate prices. Ticket sale
at venue.

Box office
Ticket sale for the film festival starts October
14th (also release date for programme cata-
logue and screening schedule). Sale of dis-
count cards starts Oct 10th.

Tickets and discount cards are sold at the box
offices of Bergen Kino in Magnus Barfot and
Konsertpaleet cinemas. During the festival the
box office at Magnus Barfot opens at 09.00.

Single tickets are also sold over the internet
at www.filmweb.no. Price NOK 65,- plus fee.
You need a credit card (Visa/Mastercard).

Seats
Un-numbered seating at BIFF screenings.

Screenings times
NB: The screenings start on time (no commer-
cials).

Age limit
General age limit 15 years. Some screenings
have different age limits.

Programme changes
Programme changes might occur. Changes
will be announced at www.filmweb.no/biff
and at Magnus Barfot cinema. Audience who
have purchased tickets for screenings which
have been moved or cancelled, can change
these tickets to tickets for other screenings.

Bergen internasjonale filmfestival AS
Georgernes verft 12
NO-5011 Bergen
Norway

tel (+47) 55 30 08 40
fax (+47) 55 30 08 41
biff@biff.no
www.biff.no

Org.nr. MVA 980 555 704 NO
Eid av Bergen Kino AS

Styre / Board
Harald Schjelderup (leder)
Tore Jan Dybsland (nestleder)
Elisabeth Halvorsen
Espen Galtung Døsvig
Gunn-Vivian Eide
Ingrid Åbergsjord
Stein Sørensen

Administrasjon /Administration
Tor Fosse, Festivalleder / Festival director
Oddleiv Vik, Administrativ leder / Festival
administration
Baste A. Christiansen, Filmtransport / Print
shipping
Anne Brit Lauvsnes, Seminarer, dokumentar
for videregående skoler / Seminars

Birgitte R. Wegener, Akkreditering, gjester,
presse / Accreditation, guests, press
Pål Herstad, Arrangementer / Events
Cathrine Fochsen Ammár, Arrangementer,
sponsorer / Events, sponsors
Lars L. Marøy, skolefilmfestival for 10. klasser
Emilio Sanhueza, Norske kortfilmer /
Norwegian shorts
Birgit Haugen Pihl, Katalog, marketing, akkre-
ditering / Catalogue, marketing, accreditation
Tor Kristian Liseth, Frivillige, distribusjon,
transport / Volunteers, distribution, transport
Sigurd Wik, Kino/videoteknikk / Projection etc.

Programmering / Programming
Programsjef / Programme director:
Tor Fosse
Konsulenter / Consultants:
Baste A. Christiansen
Birgitte Rustad Wegener
Igor Rosic
Oddleiv Vik
Stein Sørensen

Filmomtaler / Film Texts
Baste A. Christiansen
Birgit Haugen Pihl
Birgitte Rustad Wegener
Gisle Ytrestøl
Helge Årsheim
Jon Stefansen
Kjersti Vik
Magnus Holtermann
Oddleiv Vik
Tor Fosse
Tor Kristian Liseth

Billettsalg og visninger / 
Ticket sale and screenings
Bergen Kinos stab / Staff at Bergen Kino

Nettsted / Website
Journal Internettbyrå

Trailer
BUG

Katalog og trykksaker / 
Catalogue and print
Grafisk design og produksjon / 
Design and production:
Kåre Thomsen, Ab OVO
Annonsesalg / Ads
Sverre A. Stakkestad; Grønn Markedskontakt
Trykk/Printing: Molvik Grafisk Hus

Opplag katalog/Circulation catalogue: 7000.

PRAKTISK INFORMASJON / PRACTICAL INFORMATION
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BIFF fokuserer på en rekke forskjellige tema gjennom filmprogram og semi-
narer. Hovedanliggendet for festivalen i år er imidlertid feiringen av at norsk
film fyller hundre år, i og med at nasjonen gjør det. En forhåndsjury har
nominert kandidater til prisene for beste norske film, filmskapere og skue-
spillere gjennom hundre år. Vinnerne skal kåres av folket i en avstemning på
VG Nett og av en fagjury. 

Foruten VG og BIFF står også Norsk filminstitutt, Film & Kino og Bergen Kino
bak denne kåringen. 

De nominerte er, i fire kategorier 
(filmer listet kronologisk, personer alfabetisk):

A) Beste norske film gjennom hundre år
Gjest Baardsen (regi: Tancred Ibsen, 1939)
Gategutter (regi: Arne Skouen,1949)
Ni liv (regi: Arne Skouen, 1957)
Jakten (regi: Erik Løchen, 1959)
Flåklypa Grand Prix (regi: Ivo Caprino, 1975)
Hustruer (regi: Anja Breien, 1975) 
Veiviseren (regi: Nils Gaup, 1987)
Budbringeren (regi: Pål Sletaune, 1997)
Salmer fra kjøkkenet (regi: Bent Hamer, 2003)
Hawaii, Oslo (regi: Erik Poppe, 2004)

B) Beste norske filmskaper gjennom hundre år
Anja Breien
Ivo Caprino
Edith Carlmar
Bent Hamer
Tancred Ibsen
Hans Petter Moland
Arne Skouen

C) Beste kvinnelige filmskuespiller gjennom hundre år
Inger Marie Andersen
Wenche Foss
Kjersti Holmen
Anne Marie Ottersen
Hildegunn Riise
Liv Ullmann
Ingerid Vardun

D) Beste mannlige filmskuespiller gjennom hundre år
Jack Fjeldstad
Kristoffer Joner
Henki Kolstad
Jørgen Langhelle
Alfred Maurstad
Sverre Anker Ousdal
Bjørn Sundquist

Forhåndsjuryen har bestått av filmjournalistene Per Haddal (Aftenposten),
Svanhild Sveinsdotter Grov (NRK), Borghild Maaland (VG), Ivar Winther
(Natt&Dag), Nils Olav Sæveraas (Bergensavisen) samt Ingrid Dokka (Norsk
filminstitutt) og Gunnar Iversen (professor i filmvitenskap, NTNU).

Arrangementet på DNS og etterfølgende fest på Logen søndag 23. oktober
er åpent for inviterte gjester. Et visst antall billetter for publikum vil også bli
lagt ut for salg.

NORSK FILM I 100 
Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) markerer at norsk film er hundre år i 2005. Dette skal gjøres ved en prisutdeling og feiring under
festivalen på Den Nationale Scene i Bergen søndag 23. oktober. 



Du finner oss i felles lokaler på USF. Vi kan tilby:

• Regionalt filmfond for kort- og 

dokumentarfilmproduksjon

• Regionalt filmfond for utvikling av langfilm

• Regional filmkommisjon - www.wnfc.no

• Kurs/seminarer

• Profilering av lokal mediebransje

• Nordiske Mediedager

• Informasjonsformidling

• Nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Vestnorsk Filmsenter
www.vestnorskfilm.no

tlf 55 56 09 05

Bergen Media By
www.bergenmediaby.no

tlf 55 56 05 10 

Georgernes Verft 12, 5011 Bergen 

™™

festival database

(on-line) accreditation, guest invitation, 

transport & accommodation, printing of 

badges, festival events, (on-line) film 

application, film traffic, film 

programming, catalogue printing, 

tracking of film projects, ticket 

distribution, etc. 

Info@datakal.cz, www.datakal.cz



BERGENS VAKRESTE VINTERUTSIKT
Lunsjretter, middagsretter, utstillinger, uteservering, selskapslokaler og catering.
For catering, selskap eller bordbestilling, ring 55 31 00 60.

Åpningstider:
mandag - lørdag 11.00 - 00.30/03.30
søndag 12.00 - 00.30
Café Opera
Engen 18 - 5011 Bergen - tlf. 55 23 03 15
e-post:engen@broadpark.no

Apningstider:
Man. - Fre. 11:00 - 00:30 / 03:30
Lør. - Søn. 12:00 - 00:30 / 03:30
Kafe Kippers
Georgenes Verft. 12 - 5011 Bergen
tlf. 55 31 00 60 • e-post:engen@broadpark.no

Faste arrangementer alle dager:
Mandager: Café-Quiz
Tirsdager: Naked - akustisk jam
Onsdager: Evans Jazzclub

Fredrik Den Skjønne / Bar Radio
Torsdager: Operamints, klubbkveld

Divan-dialoger, litteraturkveld
Fredager: Tempo med bl.a. Larsen Auto, Balt.

Klubbkvelder
Lørdager: Club Eliassen, Hifi Terapi

Klubbkvelder

Egen sandwichmeny
Takeout: Sandwich, supper og varme drikker

Vårt kjøkken er åpent til 21.45 alle dager.
For bordbestilling eller take out, ring 55 23 03 15.
Alle arrangementer på Cafe Opera er gratis.
(med unntak av Evans Jazzclub på onsdager)





kinosonen
EN KLUBB FOR FILMELSKERE 

OG ANDRE ELSKERE

www. b e rg e n k i n o . n o / k i n o s o n e n

GRATIS MEDLEMSKAP . BILLIGERE BILLETTER . FØRPREMIERER . FRIBILLETTER . MERE MORO

DULLPERSON
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Årets BergArt-satsing under BIFF er helt og holdent viet et
medium som har hatt en revolusjonerende utvikling de siste
årene. 

På veien til å bli et verdensomspennende underholdningsprodukt og
en kunstnerisk uttrykksform med tunge kommersielle muskler har
dataspillet tatt med seg en god slump av filmens ”kjernevelgere”.
De har dannet en ny menighet og kaller seg gamere.

Gamerne er for lengst definert som førsterangs målgruppe av kom-
mersielle storaktører, men har vært tilsvarende ignorert av produ-
senter og formidlere av anerkjente kulturelle og kunstneriske
uttrykk – som BIFF. Vi gjør bot med flere dataspill-arrangementer
under festivalen – i mainstreamunderholdningens navn. Dette skjer:

ANIMASJONSFILMEN 
OG DENS KORTVOKSTE
FETTER, DATASPILLET
Et foredrag og noen demonstrasjoner
Av Kyle Balda, guru innen 3D-animasjon

Omfattende 3D-animerte pro-
duksjoner, enten det dreier seg
om filmer eller dataspill, må på
sett og vis forholde seg til en
rekke spesialiserte oppgaver,
som skuespill, regi, scenografi
og så videre. Balda har mange
års erfaring akkurat fra dette
feltet. Blant annet har han
vært sentral i Pixar-produksjo-
nene A BUG’S LIFE, MONSTER-
BEDRIFTEN og TOY STORY 2.

Når han gjester BIFF vil han
sette søkelyset på forholdet mellom animasjonsfilm og dataspill.
Hva skaper levende og troverdige karakterer innen dataanimasjo-
nen? Hva skiller 3D-animasjonen fra andre animerte medier, og hvil-
ken betydning har 3D-animasjonen for utviklingen på spillfronten?

FILM BLIR SPILL 
OG SPILL BLIR FILM
Spillprodusenten Justin Manning fra Electronic Arts kommer
til Bergen. Med seg i kofferten har han klipp og demoer fra
den kommende storproduksjonen om Harry Potter: HARRY
POTTER AND THE GOBLET OF FIRE. 

Manning er nå i sluttfa-
sen av samarbeidet med
Warner Bros om den
foreløpig siste episoden
i Potter-sagaen. Hans
ansvar er utviklingen av
selve dataspillet, men i
prosessen har Manning
og teamet hans jobbet
tettere med filmfolkene
i WB enn noen gang tid-
ligere. 

Målet er å belyse veksel-
virkningene mellom film- og dataspill, både som adapsjoner av hver-
andre og under ”samproduksjoner” som i dette tilfellet. Hvordan
forgår samarbeidet, for eksempel om manusutviklingen? Hva inne-
bærer emosjonell intelligens, som er et kjernebegrep innen spillut-
vikling? Og hvilke muligheter og begrensninger ligger i selve inter-
aktiviseringen av et spillefilmmanus? 

Verken filmen eller spillet er altså ferdigstilt, men det blir likevel en
sniktitt på upublisert materiale, spillversjon vs filmversjon. 

XBOX 360
Denne akk så etterlengtede
spillboksen viser sitt blide
åsyn for første gang på
disse kanter av verden
denne lørdagen under BIFF.
Her blir det masse moro for
alle store barn der ute. 

I tillegg lover vi en og annen overraskelse.
Følg med!

DATASPILL PÅ BIFF LØRDAG 22. OKTOBER

www.bergart.no



SPILLEFILMER
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Canada, 2005 
Manus: Jean-Marc Vallée & François Boulay 
Regi: Jean-Marc Vallée 
Foto: Pierre Mignot 
Klipp: Paul Jutras 
Musikk: Pink Floyd, David Bowie m.fl.
Medvirkende: Michel Côté, Marc-André Grondin, Danielle
Proulx, Emile Vallée, Maxime Tremblay, Pierre-Luc Brillant
m.fl.
Produksjonsselskap: Cirrus Communications, Crazy Films 
Produsent: Pierre Even 
Salgsselskap: Future Film 
http://www.futurefilm.fi/ 
Norsk distribusjon: Festivalimport 
concours.canoe.com/concours_crazy 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Québec-fransk tale, Engelske undertekster 
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 125 min.

Kanadiske Jean-Marc Vallée (f. 1963) har studert film ved
Montréal-universitetet. Han har bak seg en rekke kortfilmer
og arbeider også med teater. Hans debutfilm LISTE NOIRE
(1995) ble nominert til hele ni Genie-priser i 1996. Siden
fulgte LOS LOCOS (1998) og LOSER LOVE (1999).
Jean-Marc Vallée (b. 1963) was born in Montreal and studied
film at L'Université de Montréal. His short films include
STEREOTYPES (1992), LES FLEURS MAGIQUES (1995) and
LES MOTS MAGIQUES (1998). His first feature, LISTE NOIRE
(1995), was nominated for nine Genie awards in 1996. His
other features are LOS LOCOS (1998), LOSER LOVE (1999)
and C.R.A.Z.Y. (2005).

ÅPNINGSFILM
CINEMA EXTRAORDINAIRE 
GAY PROPAGANDA NIGHT

C.R.A.Z.Y. 

En feelgood-film lagt til Montréal på syttitallet med et flott soundtrack som setter deg i stemning 

C.R.A.Z.Y. er en hyllest til en svunnen tid, en feelgood-film fra den gangen David Bowie var
Aladdin Sane og Pink Floyd skapte spacemusikk. Filmen er bred i sin underholdende
grunntone og samtidig glitrer den i noen magiske øyeblikk underveis. Resultatet blir en
sjelden kombinasjon av på den ene siden å være en kunstfilm, og på den andre å fortelle
en universell historie som appellerer til massene. Det imponerende soundtracket gir filmen
en ekstra dimensjon. 

Zachary Beaulieu blir født på 1. juledag i Montréal i 1960. Zachs brødre er ikke akkurat
hans beste venner, men moren synes han er noe helt for seg selv. Faren er på vakt mot Zachs
tendenser til å like ting gutter ikke skal like og er bekymret for ham. Samtidig er faren selv
et følelsesmenneske som elsker Patsy Cline og ved enhver familiesammenkomst benytter
anledningen til å imitere visesangeren Charles Aznavour. Når alt kommer til stykket synes
de uforsonelige to — far og sønn — å ha en del til felles likevel. 

Humour in abundancy and bittersweet drama make C.R.A.Z.Y. the triumphant story of an almost
ordinary family, of parental love and of outsiders struggling to find their place in the world. C.R.A.Z.Y.
is great fun and also imaginative, both in terms of plot and of cinematic style and expression. Fantasy
dream sequences are beautifully contrasted with the down to earth representation of every day family
life and teenage sexuality. The impressive soundtrack gives the film an extra dimension. 
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Frankrike 2005
Manus: Gela Babluani 
Regi: Gela Babluani 
Foto: Tariel Meilava
Medvirkende: Georges Babluani, Augustin Legrand, Aurélien
Recoing, Philippe Passon, Pascal Bongard, Vania Villers, m.fl.
Produksjonsselskap: Les Films de La Strada 
Produsent: Gela Babluani, Olivier Ourse & Jean-Marie
Delbary
Salgsselskap: MK2, www.mk2.com
Norsk distribusjon: , Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Fransk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35,, Svart/hvitt, 95 min.

Gela Babluani er født i Tblisi i Georgia og er 26 år
gammel. Regissørfaren Temur Babluani sendte ham og sine
tre andre barn til Paris for å studere. Gelas fascinasjon for
film hadde han allerede fått av sin far på cinemateket i
Tblisi. Spesielt ble han opptatt av sovjetiske filmer, der de
sterke svart-hvitt- bildene og ikke minst montasjeteknikkens
makt gjorde inntrykk på ham. Før (13) TZAMETI har han kun
en kortfilm bak seg.

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM
NORDISK PREMIERE

13
Thirteen
(13) Tzameti

Georgianske Gela Babluanis debutfilm var en av de positive overraskelsene i Venezia nylig

En høyst særegen svart-hvitt film som reflekterer over hva skjebnen avgjør i enhvers liv: Hva
er flaks? Er alt tilfeldig? Den unge immigranten Sébastien arbeider på et hustak hvorfra
han kan betrakte huseierens underlige oppførsel. Like før han dør, mottar huseieren et
brev som kommer Sébastien i hende. Sébastien skjønner at det er store penger å hente og
bestemmer seg for å følge brevets instrukser. Når det omsider går opp for ham hva han er
med på, er det ingen vei tilbake. Vi trekkes inn i et svært så klaustrofobisk univers, i de
lukkede rom der man gambler med livet som innsats, og der både spillerne og ofrene er
like skyldige. Sébastien blir som en kafkafigur som har mistet all kontroll over sin egen
skjebne. 

Filmen sier en hel del om maktforhold og om livets absurditeter, og kan skilte med et
særegent persongalleri av skikkelig røffe karer. Det er lenge siden vi har sett noe i
nærheten av dette - en metafysisk og vellaget thriller.

Sébastien is a young immigrant working on the rooftop of a house. Through the floor he witnesses the
house owner's activites. Upon the owner's sudden death, Sébastien decides to follow instructions meant
for the dead man. Soon he realises there's no turning back as he is in the claustophobic midst of a cruel
game where only one player survives. He has fallen into a degenerate, clandestine world of mental
chaos behind closed doors, in which men gamble on the lives of others.
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Russland 2004
Manus: Ilya Khrzhanovskij 
Regi: Ilya Khrzhanovskij 
Foto: Sandor Berkesi, Aleksandr Ilkhovsky, Alisher
Khamidkhodzhaev
Klipp: Igor Malakhov
Musikk: Kirill Vasilenko
Medvirkende: Mariia Vovchenko, Irina Vovchenko, Svetlana
Vovchenko, Sergei Shnurov, Yuri Laguta, Konstantin
Murzenko, Alexei Khvostenko m.fl.
Produksjonsselskap: Filmocom 
Produsent: Yelena Yatsura
Salgsselskap: The Coproduction Office, www.thecopro.de/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Russisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,66, SRD, Farger, 126 min.

Ilya Khrzhanovskij (f. 1975) studerte regi ved den russiske
filmskolen VGIK, hvorav ett år ble tilbrakt ved Bonn Academy
of Fine Arts. Etter studietiden regisserte han flere
teaterstykker, før han filmdebuterte med kortfilmen STOP i
1999 sammen med regissør Artem Mikhalkov. 4 er hans
første helaftens spillefilm.

4

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM
NORDISK PREMIERE

Et stykke avansert og ambisiøs filmkunst om meningstap og isolasjon i det moderne Russland

I en mørk gate ser vi fire løshunder. Fra himmelen kommer fire ståltentakler som er nær
ved å spidde dem. Fire mennesker møtes tilfeldig på en bar. I den ruspregede samtalen
overgår den enes erfaring og historier den andres, og man sitter med en følelse av at ingen
av dem forteller sannheten. Anslaget bærer bud om en film utenom det vanlige, et
inntrykk som forsterkes ytterligere gjennom de neste 126 minuttene.

4 er et stykke avansert og ambisiøs filmkunst. Meningstap og isolasjon preger karakterene,
og filmen kritiserer en modernistisk vitenskapstro som hyller kloning av mennesker og
genetisk modifikasjon som fremskritt. Ilya Khrzhanovskijs debutfilm tok ham 4 år å lage.
Resultatet er fascinerende, og milevis fra den konvensjonelle formelen som de fleste
filmproduksjoner følger. Khrzhanovskij avkler myten om den stolte russiske identiteten.
Hovedpersonenes løgner bærer i seg et savn etter en ny mytologi i et Russland som etter
Sovjetunionens fall er blitt et splittet og forfyllet samfunn. Med sine lange tagninger, sære
scener og fragmentariske historiefortelling krever 4 en del av sin seer, men gir samtidig
mye tilbake til den som våger. 

Four dogs crowd a deserted street at night. Four metal claws descend from the sky and crash into the
street. Four people meet in a bar, discussing cloning of people and organic chemistry. Their stories grow
more fantastic as more vodka is being poured, and little by little one gets a feeling that none of them
is telling the truth. 

The opening of the film signals something out of the ordinary, and 4 is truly a remarkable piece of art.
Khrzhanovsky has made a strange movie about isolation and cry for myth in the post-Soviet community. 
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Tyskland 2005
Manus: Christian Alvart 
Regi: Christian Alvart 
Foto: Hagen Bogdanski
Klipp: Philipp Stahl
Musikk: Michl Britsch
Medvirkende: Wotan Wilke Möhring, Heinz Hoenig, André
Hennicke, Ulrike Krumbiegel, Hauke Diekamp m.fl.
Produksjonsselskap: Medienkontor Movie, Kinowelt
Filmproduktion, www.medienkontor.de 
Produsent: Theo Baltz, Boris Schoenfelder
Salgsselskap: Telepool, www.telepool.de
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.antikoerper-derfilm.de
Produksjons-, visningsformat: , 35 mm
Tysk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 127 min.

Tyske Christian Alvart (f. 1974) har arbeidet som
skribent, layoutansvarlig og redaktør for filmmagasinet X-
TRO, som spesialiserer seg på fantasy og horror. I 1998
begynte han å lage egne filmer, og tok seg av både manus,
og produksjon selv. Thrilleren CURIOSITY & THE CAT (1999)
var hans spillefilmdebut. Hans andre film, ANTISTOFF, holder
seg innen samme sjanger.

MIDNIGHT CRAZE
CINEMA EXTRAORDINAIRE

ANTISTOFF
Antibodies
Antikörper

En seriemorder blir pågrepet i Berlin, og avhørene avslører mer enn etterforskeren hadde regnet
med

Da den beryktede seriemorderen Gabriel Engel pågripes, regner Berlin-politiet med at de
har oppklart et mordmysterium der fjorten smågutter har bøtet med livet. Imidlertid vil
politiet se om de også kan knytte ham til en annen drapssak utenfor Berlin, og den lokale
konstabelen, Michael, blir satt til å avhøre Engel om dette. Michael kommer fra et lite
katolsk miljø og er ikke dreven i å håndtere hardkokte kriminelle. Engel oppdager dette
umiddelbart, og nekter å la seg avhøre av andre enn Michael. Så begynner han å snurre
landsbykonstabelen rundt fingeren, og avdekker etter hvert hans mørke sider.

Dette er en stilren sjangerfilm som stemningsmessig drar veksler på filmer som SEVEN,
NATTSVERMEREN og HANNIBAL. Tross det makabre temaet har ANTISTOFF tatt lærdom av
mestrene og vet at den største sjokkeffekten blir utløst i hodet på publikum.

When the notorious serial killer Gabriel Engel is arrested in a spectacular police raid, it seems the case is
finally closed. But instead it's just the beginning, as the small-town cop who arrives to interrogate him,
hoping to extract a confession of a brutal murder he is investigating, finds his beliefs turned upside-
down. Little by little, the inspector himself becomes a threat to those around him. Not since Hannibal
Lecter faced off against poor Clarice has a battle of wits been so mesmerising - or so potentially lethal. 
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Japan 2004
Manus: Shirow Masamune, Haruka Handa, Tsutomu
Kamishiro 
Regi: Shinji Aramaki 
Musikk: Tetsuya Takahashi, Paul Oakenfold, T. Raumschmiere,
Ryuichi Sakamoto
Medvirkende: Amanda Winn Lee, Jamieson Price, Kirsty Pape
m.fl. (stemmer)
Produksjonsselskap: Micott & Basara / TBS / Geneon
Entertainment / Yamato / Toho / TYO / Digital Frontier Inc. /
MBS 
Produsent: Fumihiko Sori
Salgsselskap: Geneon Entertainment, www.geneon-ent.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.appleeseedthemovie.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 105 min.

Shinji Aramaki (f. 1960) har tidligere vært med å lage flere
populære animéserier, blant annet BUBBLEGUM CRISIS
(1987) og MEGAZONE 23 (1985-1987). APPLESEED er
imidlertid hans første film som regissør. Filmens historie er
basert på en mangategneserie av Masamune Shirow, bedre
kjent som skaperen av "Ghost in the Shell".

APPLESEED
Appleseed
Appurushîdo

ANIMASJON
CINEMA EXTRAORDINAIRE

Året er 2131 og jorden ligger øde. En ung soldat møter igjen sin kjæreste som er blitt kyborg.

APPLESEED er en animéfilm satt til år 2131. Tredje verdenskrig har lagt jorden i ruiner. Den
unge soldaten Deunan Knute vet ikke at krigen er slutt og vandrer alene rundt i
ingenmannsland. Hun blir overfalt av et kamphelikopter, skutt med bedøvelse og fraktet
til byen Olympus. Idet hun kommer til seg selv hører hun stemmen til ekskjæresten, men
noe er forandret: Han er ikke lenger menneske. Etter å ha blitt skadet i krigen måtte alle
kroppsdelene byttes ut, og med 75 prosent mekaniske deler, er han blitt en kyborg. Den
futuristiske byen Olympus er blitt hovedstaden i Den nye verdensordenen, et maktsentrum
i verden. Men det er noe som ikke stemmer i den tilsynelatende utopiske byen; halvparten
av innbyggerne er biodroids og blir styrt av en kjempedatamaskin kalt Gaia. For å
kontrollere Gaia må syv politikere konstant snakke med maskinen for å hindre opprør blant
biodroidene. Er Olympus et ideal eller et mareritt, og kan Deunan stole på
gamlekjæresten? Hun må legge fortiden bak seg, takle den nye verden, og sist men ikke
minst — vinne kampen om menneskeheten.

WW3 has laid the earth barren. Soldier Deunan Knute wanders the badlands without knowing that the
war has ended. She is attacked and brought to the new capital of the world, the utopian city Olympus.
Knute wakes up to the voice of her ex-boyfriend, but something has changed: When he was wounded
in the war, he got transformed into a cyborg. But this is not the only thing that worries her. Half the city
is populated by biodroids, controlled by a supercomputer. Can the cyborgs and droids be trusted? Knute
has to face her own tortured past and overcome the disoriented present in a battle over the future of
humanity itself.
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Belgia 2005
Manus: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne 
Regi: Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne 
Foto: Alain Marcoen
Klipp: Marie-Hélène Dozo
Medvirkende: Jérémie Renier, Déborah Francois, Fabrizio
Rongione, Oliver Gourmet m.fl.
Produksjonsselskap: Les Films du Fleuve, Archipel 35, RTBF,
Scope Invest, Arte France Cinéma Les Films du Fleuve, Jean-
Pierre & Luc Dardenne, 13, quai de Gaulle, 4020 Liège, tel
+32 4 349 5690, fax +32 4 349 56.96,
desk@lesfilmsdufleuve.be
Produsent: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Dennis
Freyd
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloid-dreams.com
Norsk distribusjon: Arthaus, www.filmweb.no/arthaus/
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Fransk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,66, SRD, Farger, 95 min.

Jean-Pierre og Luc Dardenne (f. 1951 og 1954) har i
løpet av de siste ti årene etablert seg blant europeisk films
fremste regissører. Etter å ha jobbet med tv-dokumentarer,
spillefilmdebuterte de med FALSCH i 1987. Men det var ikke
før i 1996, med filmen LØFTET, at de fikk sitt internasjonale
gjennombrudd. Dardenne-brødrene har vunnet Gullpalmen
ved Cannes-festivalen to ganger, en ære de kun deler med
fire andre regissører, for henholdsvis ROSETTA (1999) og
BARNET (2005). Deres øvrige filmografi inkluderer JE PENSE
À VOUS (1992) og SØNNEN (2002).

FØRPREMIERER

BARNET
The Child
L' Enfant

En autentisk beskrivelse fra dagens Europa. Hjerteskjærende om en manns jakt på penger.

I et av de sterkeste konkurranseprogrammene på lenge, stakk BARNET av med den gjeve
Gullpalmen under årets filmfestival i Cannes. De belgiske brødrene Luc og Jean-Pierre
Dardenne, mennene bak mesterverk som LØFTET og ROSETTA, har skapt nok en velspilt og
nydelig observert moralsk fortelling, denne gangen om et ungt par som lever på
samfunnets skyggeside. Livene deres blir satt på hodet når de får barn.

Bruno er hovedpersonen i filmen. Han livnærer seg som småkriminell, men valgene han tar
leder ham ofte i vanskeligheter. Hvordan skal han klare å ta ansvar for sin lille sønn, når
han ikke klarer å ta ansvar for seg selv engang? 

Regien og det estetiske uttrykket i filmen følger tematikken. Bildene er like mørke og
skitne som hovedpersonens valg og fremtidsutsikter. Her er ingen unødig staffasje, og
heller ingen forsøk på å forklare protagonistens kortsiktighet. BARNET er en autentisk og
hjerteskjærende historie om en ung mann på kollisjonskurs med verden. 

In their latest feature, THE CHILD, Jean-Pierre and Luc Dardenne continue to show less favoured
individuals struggling to cope and survive under harsh conditions. Bruno, who has been living on his
girlfriend welfare money and small-time theft, finds himself struggling with the forthcoming
responsibility of fathering a child. Their prospects seem filled with obstacles, and Bruno, in an impulsive
act, makes a choice that leads him into a downward spiral of crime and punishment. THE CHILD won the
Golden Palm at the Cannes Festival this year. 



Betal med BankAxept, så bruker du penger rett fra kontoen - overalt
i hele Norge, også på BIFF 2005. BankAxept og Sparebanken Vest
ønsker deg velkommen til BIFF LOUNGE i teltet utenfor Konsertpaleet.

Testannonse  04-10-05  12:18  Side 1



28 BIFF 2005

Sør-Korea / Japan 2004
Manus: Kim Ki-duk 
Regi: Kim Ki-duk 
Foto: Jang Seung-baek
Klipp: Kim Ki-duk
Musikk: Slvian
Medvirkende: Jae Hee, Lee Seung-yeon m.fl.
Produksjonsselskap: Cineclick Asia, Kim Ki-duk Film,
www.cineclickasia.com/renew/main.asp 
Produsent: Suzuki Michio og Kim Ki-duk
Salgsselskap: Cineclick Asia,
www.cineclickasia.com
Norsk distribusjon: Oro Film, www.filmweb.no/orofilm
www.3-iron.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Koreansk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 88 min.

Kim Ki-duk er født i 1960 i Bonghwa, Sør-Korea. I 1990 dro
han til Paris for å studere kunst. Som filmskaper er han
imidlertid i stor grad selvlært. Han debuterte som regissør i
1996 med CROCODILE. Filmene hans er stiliserte og ofte
laget med minimale budsjetter. Kim har vært representert i
konkurranseprogrammene ved en rekke filmfestivaler. THE
COAST GUARD (2002) vant kritikerprisen i Karlovy Vary. VÅR,
SOMMER, HØST, VINTER… OG VÅR (2003) vant
publikumsprisen i San Sebastián, og hadde norsk
førpremiere på fjorårets BIFF. I 2003 hadde BIFF
etretrospektivt portrett av Kim.

FØRPREMIERER

BIN JIP — TOMME HUS
3-Iron
Bin-jip

En av Kim Ki-duks beste filmer til nå — en vakker og unik fabel om meditasjon som våpen og
metode

Tae-suk er hjemløs og tilbringer nettene i tomme hus som han bryter seg inn i. Han stjeler
aldri fra sine ufrivillige vertskap. Han bare låner litt av deres liv. Som et snilt spøkelse går
han rundt og vasker klær eller utfører små reparasjoner. En dag havner han i et hjem som
viser seg å ikke være helt forlatt: Den unge kvinnen Sun-hwa lever nærmest som en fange
i sitt eget hjem, der hun blir mishandlet av ektemannen. Snart er det to rastløse mennesker
som beveger seg rundt mellom byens tomme hus.

I BIN JIP — TOMME HUS kombineres den lavmælte stemningen fra VÅR, SOMMER, HØST,
VINTER… OG VÅR med den intense volden fra Kim Ki-duks tidligere filmer. Tae-suk sier ikke
et ord gjennom hele handlingen; regissøren har uttalt at karakterene hans ofte har
opplevd smerte og skuffelser som har gjort dem tause, og at de i stedet har utviklet et eget
voldelig kroppsspråk. Volden til tross: I BIN JIP — TOMME HUS makter Kim å fortelle en
nydelig og tidvis humoristisk kjærlighetshistorie som har betatt kritikere verden over.

In his latest film, director Kim Ki-duk combines the contemplative serenity of SPRING, SUMMER,
AUTUMN, WINTER… AND SPRING with the violence of his previous works. Tae-suk is homeless, and
spends his nights in various empty houses. Instead of robbing the owners, Tae-suk pays them by doing
small favours, such as doing their laundry and repairing things. When he comes across Sun-hwa, a young
woman abused and imprisoned by her husband, they form a special bond. Soon there are two restless
souls fleeting between the city’s empty houses.
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USA 2005
Manus: E. Annie Proulx, Larry McMurtry, Diana Ossana 
Regi: Ang Lee 
Foto: Rodrigo Prieto
Klipp: Geraldine Peroni, Dylan Tichenor
Musikk: Gustavo Santaolalla
Medvirkende: Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Michelle
Williams, Anne Hathaway, Randy Quaid m.fl.
Produksjonsselskap: Focus Features,
www.focusfeatures.com/home.php 
Produsent: Diana Ossana, Michael Costigan, Scott Ferguson
Salgsselskap: Focus Features, www.focusfeatures.com
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome Norge,
www.filmweb.no/smn/
www.brokebackmountain.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 135 min.

Ang Lee er født i Pingtung i Taiwan i 1954. Han har en
master i filmproduksjon fra New York University. Han
debuterte som spillefilmregissør i Taiwan med PUSHING
HANDS i 1992. THE WEDDING BANQUET (1993) ble Oscar-
nominert i klassen for beste utenlandske film. SPIS DRIKK
MANN KVINNE (1994) var en taiwansk-amerikansk
samproduksjon. Siden har har Lee hovedsakelig jobbet i USA
og England, og etterlatt seg en variert filmografi med
FORNUFT OG FØLELSER (1995), THE ICE STORM (1997), RIDE
WITH THE DEVIL (1999), SNIKENDE TIGER, SKJULT DRAGE
(2000) og HULKEN (2003).

FØRPREMIERER
GAY PROPAGANDA NIGHT
NORDISK PREMIERE

BROKEBACK MOUNTAIN

Årets Gulløve-vinner fra Venezia er en vemodig kjærlighetshistorie om rancharbeiderne Ennis og
Jack

BROKEBACK MOUNTAIN er den vakre og vemodige fortellingen om den langvarige
forelskelsen mellom to rancharbeidere. Jack og Ennis møtes sommeren 1963 da de jobber
som sauegjetere. Mens de følger flokken opp til Brokeback Mountain, oppstår det følelser
som de ikke vet hvordan de skal forklare eller forholde seg til. Etter en kort, heftig sommer
går de hver til sitt med ordene "See ya around". Begge mennene gifter seg, men når de
møtes igjen etter flere år, er tiltrekningen dem imellom stadig like sterk.

Gulløve-vinneren fra årets filmfestival i Venezia er basert på en novelle av E. Annie Proulx,
som blant annet har skrevet romanen bak filmen THE SHIPPING NEWS. Manusforfattere og
regissør har beholdt både tonen og detaljene fra novellen, og det røffe Wyoming-
landskapet danner et slående bakteppe for fortellingen. Det var imidlertid Heath Ledger
som fikk mest oppmerksomhet etter Venezia-premieren. Hans tolkning av den forknytte
Ennis utgjør store deler av filmens nerve. Ledger er også å se i filmene BRØDRENE GRIMM,
som vises på BIFF, og CASANOVA, som er like om hjørnet.

Jack and Ennis fall in love while herding sheep in the summer of 1963. Although the years pass and they
both marry, neither of them is able to forget the days they spent together on Brokeback Mountain. The
winner of this year's Venice Golden Lion is adapted from a short story by E. Annie Proulx. Shot with the
rugged Wyoming landscape as a backdrop, the result is a beautiful and poignant love story. 
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Tsjekkia / USA 2005
Manus: Ehren Kruger 
Regi: Terry Gilliam 
Foto: Newton Thomas Sigel, Nicola Pecorini
Klipp: Lesley Walker
Musikk: Dario Marianelli
Medvirkende: Heath Ledger, Matt Damon, Jonathan Pryce,
Lena Headley, Peter Stormare, Monica Bellucci m.fl.
Produksjonsselskap: Mosaic Media Group, Dimension Films,
Summit Entertainment, The Weinstein Company, Reforma
Films, Metro-Goldwyn-Mayer Pictures (MGM) 
Produsent: John D. Schofield m.fl.
Norsk distribusjon: Columbia TriStar Nordisk,
www.filmweb.no/ctn/
www.miramax.com/thebrothersgrimm
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, N 1:1,37, SRD SDDS DTS, Farger, 118 min.

Terry Gilliam er den eneste amerikaneren i Monty Python-
gjengen. Han har bidratt som skuespiller, manusforfatter
og/eller regissør i legendariske filmer som MONTY PYTHON
AND THE HOLY GRAIL (1975), LIFE OF BRIAN (1979) og
MONTY PYTHONS MENINGEN MED LIVET (1983). Han
solodebuterte som regissør i 1977 med JABBERWOCKY,
mens mesterverket BRAZIL kom i 1985. På 90-tallet
demonstrerte han sin allsidighet med filmene THE FISHER
KING (1991), TWELVE MONKEYS og FEAR AND LOATHING IN
LAS VEGAS (1998). Vi venter i spenning på Gilliams nye film
TIDELAND.

BRØDRENE GRIMM
The Brothers Grimm

FØRPREMIERER
NORDISK PREMIERE

En visuelt sprudlende og samtidig grotesk fremstilling av karakterer fra eventyrriket

Ikke siden Terry Gilliams JABBERWOCKY (1977) har vi sett en så visuelt sprudlende og
samtidig grotesk fremstilling av karakterer fra eventyrriket. Men i motsetning til ridder- og
dragedramaet fra syttitallet, er dette en av de mest påkostede filmer regissøren har gjort.
Gilliam og hans set-designere Guy Hendrix Dyas og Judy Farr har skapt et ytterst
fascinerende fantasiunivers hvor Matt Damon og Heath Ledger får boltre seg som de
legendariske brødrene idet de prøver å forhindre den onde heksen i å bli allmektig i en
forhekset skog. Det er den klassiske kampen mellom det gode og det onde, med andre ord.
De er her alle sammen - både Hans og Grete, Rødhette og Rapunsel - men Gilliam har laget
sin egen vri. Ifølge Gilliam har brødrene Grimms magiske eventyr hatt en enorm innflytelse
på hele hans verdensanskuelse, i våken tilstand som i drømme. Denne filmen er hans
revansj. Lar du deg forføre av Monty Python-regissørens galskap og ikke så rent lille
genistrek, har du to herlige, underholdende timer i vente. 

Folklore collectors and con artists, Jake and Will Grimm, travel from village to village pretending to
protect townsfolk from enchanted creatures and performing exorcisms. They are put to the test,
however, when they encounter a real magical curse in a haunted forest with real magical beings,
requiring genuine courage. "I grew up infected by the Grimm’s fairy tales", Terry Gilliam explains. "Their
stories shaped much of my view of the world… too much. My dreams and nightmares, whether waking
or sleeping, are still filled with their disturbing sense of magic and enchantment. This film is my
revenge.” 
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Sverige / Tyskland / Danmark / Norge / Finland 2005
Manus: Håkan Nesser, Björn Carlström, Niklas Rockström og
Stefan Thunberg 
Regi: Daniel Lind Lagerlöf 
Foto: Olof Johnson
Klipp: Anders Nylander
Musikk: Stefan Nilsson
Medvirkende: Sven Wollter, Eva Rexed, Thomas Hanzon, Peter
Andersson m.fl.
Produksjonsselskap: Svensk Filmindustri, ARD, TV4, TV2
Norge, TV2 Danmark, YLE, Canal plus, Gotlands filmfond 
Produsent: Jan Marnell, Johan Mardell
Salgsselskap: SF International
www.sfinternational.se/
Norsk distribusjon: SF Norgewww.sfnorge.no/
Offisiell hjemmeside: www.vanveeteren.se
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Svensk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DTS, Farger, 102 min.

Daniel Lind Lagerlöf (f. 1969) har i flere år arbeidet som
regiassistent for blant andre Kjell Sundvall og Bille August.
Parallelt har han regissert kortfilmer og flere episoder av TV-
serien "Skjærgårdsdoktoren", samt andre dramaserier for
SVT. Filmografien består bl.a. av DET STORE
GJENNOMBRUDDET (1999), HANS OCH HENNES (2001) og
prisvinneren MIFFO (2003).

VIDEORAMA

CARAMBOLE

Kriminalfilm basert på Håkan Nessers roman

Det regner og er mørkt ute. En 14-årig gutt dør momentant når han blir truffet av en bil.
Sjåføren forsvinner fra ulykkesstedet, noe han skal angre bittert på og som vil forandre
livet hans for alltid. Det har gått en stund siden Van Veeteren sluttet som politietterforsker.
Han har trukket seg tilbake i sitt antikvariat og har etterhvert også lykkes i å gjenopprette
kontakten med sin sønn Erich - inntil det grusomme skjer. 

Etter at sjokket og den første sorget har lagt seg, er det ingen som kan hindre Van
Veeteren i å delta i etterforskningen. Men når politiet kommer over et bilde av Erich som
Van Veeteren ikke vil vedkjenne seg, settes hans forhold til tidligere kollegaer på prøve.
Det blir et kappløp mot klokken når de forstår at morderens neste offer er den eneste som
kan gi dem svaret på hvorfor Erich ble tatt av dage. Har morderne tatt feil person? Svaret
finnes der ute, men vil Van Veeteren finne frem til det i tide?

Former crime investigator Van Veeteren is shocked when he learns that his son Erich has been murdered.
Unable to stay away from the investigation, he learns about his son’s involvement in a blackmail scam.
Both the murderer and Van Veeteren realize that Erich was only playing a minor part in the scam. They
both start a desperate search for the real blackmailer, the only person knowing the identity of the
murderer. 
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England / USA 2005
Manus: John Le Carré, Jeffrey Caine 
Regi: Fernando Meirelles 
Foto: César Charlone
Klipp: Claire Simpson
Musikk: Alberto Iglesias
Medvirkende: Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Hubert Koundé,
Danny Huston, Daniele Harford m.fl.
Produksjonsselskap: Potboiler Productions Ltd., Scion Films
Limited, UK Film Council Potboiler Productions, 9 Greek
Street, London W1D 4DQ, England, tlf: +44 20 7734 7372,
fax: +44 20 7287 5228, claire@potboiler.co.uk
Produsent: Simon Channing-Williams
Salgsselskap: Focus Features
www.focusfeatures.com/
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome Norge
www.filmweb.no/smn/kino/article45717.ece
Offisiell hjemmeside: www.theconstantgardener.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk, swahili, tysk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD DTS, Farger, 129 min.

Brasilianske Fernando Meirelles (f. 1955) lagde en rekke
eksperimentelle kortfilmer med venner og bekjente i São
Paulo, før han var med på å stifte selskapet Olhar
Electronico. Etter ni år i den uavhengige filmbransjen, gikk
han over til tv. Han hadde blant annet ansvaret for et eget
barneprogram i flere år. Da han leste boken "Guds by", ble
han inspirert til å gå tilbake til filmen, men følte seg ikke
kompetent nok til å realisere manuset før etter at han hadde
laget DOMÉSTICAS (2001), en episodedelt film som ga ham
flere brasilianske filmpriser. GUDS BY ble laget året etter, og
ble nominert til fire Oscarstatuetter.

FØRPREMIERER
OUT OF AFRICA
NORDISK PREMIERE

THE CONSTANT GARDENER

Etter John le Carrés bok: Et mord avslører multinasjonale selskapers rolle i Kenya.

Fernando Meirelles plantet begge ben i verdens sosiale samvittighet med sin forrige film
GUDS BY (2002), om ungdommen i Rio de Janeiros slumkvarter. Denne gangen er det
Kenya som er Meirelles' geografiske utgangspunkt. THE CONSTANT GARDENER er en
filmatisering av John le Carrés bok av samme navn. Den lavmælte diplomaten Justin Quayle
er den britiske regjeringens mann i den kenyanske hovedstaden Nairobi, og i filmens
åpningssekvens får han vite at konen hans Tessa er tatt av dage under en reise gjennom
landet. Vi tas med tilbake til det nyforelskede parets hvetebrødsdager i England, før vi blir
blir vitner til Tessas sjokkartede møte med det kenyanske samfunnet, der hun raskt gjør seg
selv til skamme i det diplomatiske miljøet med sine idealistiske opptrinn.

Tilbake i nåtiden forsøker Justin å nøste opp bakgrunnen for konas død. Han finner ut at
Tessa var i ferd med å avsløre en internasjonal sammensvergelse med vidtrekkende
konsekvenser for det afrikanske landet. THE CONSTANT GARDENER starter som et klassisk
mordmysterium, men retter i løpet av filmen søkelyset mot hvordan multinasjonale
selskaper får ta over stadig større områder av verden, mens lokale myndigheter blir
stående maktesløse å se på.

The acknowledged director of CITY OF GOD (2002), Fernando Meirelles latest film THE CONSTANT
GARDENER is an John le Carré adaptation. The low-key British diplomat Justin Quayle learns that his
wife has been killed while travelling the countryside in Kenya, where Quayle is currently living. He sets
out to solve the murder mystery, uncovering wide-reaching, international conspiracies along the way.
THE CONSTANT GARDENER is Meirelles' critical commentary on how multinationals take over ever larger
parts of local jurisdiction in poor countries.
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Storbritannia 2004
Manus: Shane Meadows, Paddy Considine 
Regi: Shane Meadows 
Foto: Danny Choen
Klipp: Chris Wyatt, Lucas Roche, Celia Haining
Musikk: Aphex Twin
Medvirkende: Paddy Considine, Gary Stretch, Toby Kebbell,
Emily Aston m.fl.
Produksjonsselskap: Warp Films Ltd, www.warpfilms.com 
Produsent: Mark Herbert
Norsk distribusjon: Arthaus, www.filmweb.no/arthaus/
Offisiell hjemmeside: www.godwillforgivethem.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
18 år, , SRD, Farger, 90 min.

Shane Meadows (f. 1972) er født og oppvokst i
Nottingham, midt i Midlands, hvor alle hans filmer utspiller
seg. Meadows er i hovedsak en selvlært filmskaper som i
ungdommen laget et tyvetalls kortfilmer med et lånt
videokamera. Han skrev, produserte og spilte i SMALL TIME i
1996, noe som gav ham mulighet til å lage 24/7 som vant
FIPRESCI-prisen ved filmfestivalen i Venezia i 1998.
Meadows’ senere filmografi kretser rundt tragikomiske
småkriminelle som havner i trøbbel. I A ROOM FROM A
BRASS (1999) spiller vennen Paddy Considine, som også har
hovedrollen i DEAD MAN’S SHOES. Meadows har også laget
ONCE UPON A TIME IN THE MIDLANDS (2002).

DEAD MAN'S SHOES

FØRPREMIERER

En dyster og voldelig fortelling om forbrytelse og straff

Richard har alltid passet på lillebroren Anthony, en gutt med litt mindre "håndbagasje",
som alltid har fungert som kombinert bygdetulling og løpegutt. Mens Richard
tjenestegjorde i militæret, begynte Anthony å henge med en gjeng lokale småkriminelle
doplangere, ledet av den manipulerende Sonny. De utnyttet og latterliggjorde ham og
brukte ham som boksepute og forsøkskanin på ulike narkotiske stoffer. 

Noen år senere er brødrene igjen tilbake i byen, der den samme gjengen hersker og herjer.
Richard konfronterer Sonny og gjengen hans med forbrytelsen de har gjort seg skyldig i,
men de tar ham ikke alvorlig - hvilket de burde. Richard bestemmer seg for å bruke
militærtreningen sin til å ta hevn. Han vet hvor de bor, og nå skal han ta dem, en etter en. 

Etterhvert synes det som om straffen ikke står i forhold til forbrytelsen. Hvorfor har Richard
denne tilsynelatende uslukkelige hevntørsten? Vi får innblikk i den ulidelige smerten
Richard bærer på, og hvorfor han må ty til en så grusom hevn…

Richard has always looked after his little brother Anthony. But when Richard enlists in the army,
Anthony starts hanging out with the wrong crowd, headed by small-time drug dealer Sonny. When
Richard returns, Sonny and his hoods don’t take him seriously, but they are making a mistake — Richard
wants to settle all old accounts.
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Danmark / Tyskland / Storbritannia / Frankrike 2005
Manus: Lars von Trier 
Regi: Thomas Vinterberg 
Foto: Anthony Dod Mantle
Klipp: Mikkel E.G. Nielsen
Musikk: Benjamin Wallfisch, The Zombies
Medvirkende: Jamie Bell, Bill Pullman, Michael Angarano
m.fl.
Produksjonsselskap: Lucky Punch, Nimbus Film ApS, Zentropa
Entertainments, TV2 Danmark, www.zentropa.dk/ 
Produsent: Sisse Graum Jorgensen
Salgsselskap: Trust Film Sales, www.trust-film.dk
Norsk distribusjon: Columbia Tristar Nordisk,
www.filmweb.no/ctn/
Offisiell hjemmeside: www.dearwendy.dk
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Danske undertekster
15 år, WS 1:1,66, SRD, Farger, 105 min.

Thomas Vinterberg er født i 1969 i København og
utdannet ved Den Danske Filmskole. Han har mottatt 18
priser på internasjonale festivaler for sine kortfilmer,
inkludert den Oscar-nominerte SIDSTE OMGANG (1993) og
DRENGEN DER GIK BAGLÆNS (1993). Hans første spillefilm,
DE STØRSTE HELTE (1996), fikk priser i Rouen og Madrid.
Sammen med tre eldre kolleger, deriblant Lars von Trier,
offentliggjorde Vinterberg et kunstnerisk manifest med
tittelen "Dogme 95", også kjent som kyskhetsløftet. Det
erklærte formålet er å tilføre spillefilmen en
vitamininnsprøyting av uforutsigbarhet og autentisitet.
Familiedramaet FESTEN (1998) er den første filmen som er
laget etter dogmets prinsipper. Den ble en formidabel
kritikersuksess, blant annet belønnet med Juryens pris i
Cannes. IT´S ALL ABOUT LOVE dukket opp i 2003.

VIDEORAMA
NORSK PREMIERE

DEAR WENDY

Amerikansk forkjærlighet for våpen blir snudd opp ned i Vinterberg og von Triers provoserende film

Lars von Trier og Thomas Vinterbergs samarbeid fortsetter med den provoserende DEAR
WENDY, et voldsomt satirisk oppgjør med voldsomme ytterligheter i det amerikanske
samfunnet.

Dick er en ensom og innadvendt gutt som kommer i besittelse av en pistol. Han kaller den
"Wendy" og utvikler et dypt personlig forhold til den. Sammen med byens andre “misfits”
skaper han en hemmelig gruppe, The Dandies, der samtlige dyrker sine personifiserte
våpen, samtidig som de erklærer seg pasifister. Det tar ikke lang tid før teorien blir satt på
en streng prøve. 

"Klassisk tankevækkende dilemma, tænkte jeg", uttaler Thomas Vinterberg. "Pacifister
med våben er vel hvad det meste af den vestlige verden kalder sig". DEAR WENDY er et
oppgjør med de voldsomme ytterligheter i det amerikanske samfunnet, men til forskjell fra
den kalde kraften i van Triers DOGVILLE, klarer Vinterberg å gi von Triers visjon en varm og
lunefull kvalitet samtidig som han både omskriver og undersøker form og stil i den
klassiske amerikanske filmens fortellermåte.

The godfathers of the influential Dogme 95 manifesto, Lars von Trier and Thomas Vinterberg, join forces
in provocative DEAR WENDY, a whimsically stylized and savage satire of American obsession with guns.
Dick is a loner who comes into a possession of a gun which he calls Wendy and feels deeply emotionally
connected to. He becomes the leader of town’s group of misfits, The Dandies, who declare themselves
pacifists with guns. It is not long before this glaring contradiction is severly tested. 
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Ungarn 2004
Manus: László Jakab Orsós, Viktor Nagy, Damage 
Regi: Áron Gauder 
Klipp: Kincso Palotás
Musikk: Zsolt Hammer, Ádám Jávorka, Alex Hunyadi,
Spacecafe
Medvirkende: L.L. Junior, László Szacsvay, Gyözö Szabó,
Csaba Pindroch, Andrea Roatis
Produksjonsselskap: Lichthof Productions,
www.cine.hu/t9/ct_fs_00_h.html 
Produsent: Erik Novák
Salgsselskap: MDC International, www.mdc-
int.de/pages/news.html
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.nyocker.hu
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Ungarsk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 90 min.

Áron Gauder begynte som animatør ved Kosmo Studio i
Budapest. Han gikk ut fra den ungarske
kunsthåndverksskolen i 1999 med filmen THE HELPING
SOUL, der han anvendte en helt ny animasjonsteknikk.
Gauder har hovedsakelig jobbet med spesialeffekter. THE
DISTRICT er hans debut som filmregissør og er basert på
hans tv-serie med samme navn. Gauders produksjon
inkluderer for øvrig interaktiv animasjon for det ungarske
nasjonalmuseet, en kort dokumentarfilm om Island og
diverse kortfilmprosjekter.

THE DISTRICT
Nyócker!

ANIMASJON
CINEMA EXTRAORDINAIRE
NORDISK PREMIERE

Herlig anarkistisk animasjonsfilm fra Ungarn. Budapest trues til sist av Bushs bomber!

Den animerte, anarkistiske ungarske publikumssuksessen THE DISTRICT omhandler
ekstraordinære hendelser i et av Budapests mer skyggefulle strøk. Her råder gatas justis, og
hegemoniet går på omgang mellom arabere, kinesere, ungarere og sigøynere. Midt i all
ufreden forsøker ungdommen å meisle seg ut en fremtid, et håp om en strålende utvikling
i de gufne kulissene. Vi introduseres for Richie og Jules, to unge elskende på tvers av de
krigende etniske grupperingene. De kommer frem til at den eneste måten å skape fred og
stabilitet på, er ved å tjene penger. Hvordan skaffer man så penger? Ved å skaffe olje.
Måten den skaffes på tar effektivt livet av alle forhåpninger om realisme. Ungdommen drar
tilbake til dinosaurenes tid for å sørge for at det i fremtiden vil være olje under grunnen
akkurat der de bor. Hva mer kan vi si? Anbefales!

THE DISTRICT er en helt usedvanlig film som har gått sin seiersgang på festivaler over hele
verden.

THE DISTRICT is an animated comedy about extraordinary events in a shady district in Budapest.
The kids of the neighbourhood grow up in constant rivalling and fights, as their Gipsy, Hungarian, Arab,
and Chinese families engage in everyday hostility. 
Richie and Jules fall in love despite the rivalry. They assume that the way to peace is through money, and
that the only way to make money is to have oil. So they simply take a timetrip to the prehistoric age to
provide their own oil reserves in their dark district!
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Frankrike / USA 2005
Manus: Richard Kelly, Steve Barancik 
Regi: Tony Scott 
Foto: Daniel Mindel
Klipp: Tony Ciccone, William Goldenberg, Christian Wagner
Musikk: Toby Chu, Harry Gregson-Williams, Hybrid
Medvirkende: Keira Knightley, Mickey Rourke, Lucy Liu, Mena
Suvari, Christopher Walken m.fl.
Produksjonsselskap: Scott Free Productions, Davis-Films,
Domino 17521 Inc.
Produsent: Ridley Scott, Tony Scott, Samuel Hadida
Norsk distribusjon: Columbia Tristar Nordisk,
www.filmweb.no/ctn/
Offisiell hjemmeside: www.dominomovie.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD SDDS DTS, Farger, 128 min.

Tony Scott (f. 1944) debuterte som regissør 1983 med den
moderne vampyrhistorien THE HUNGER. De neste årene
lagde han TOP GUN (1986), BEVERLY HILLS COP II (1987) og
DAYS OF THUNDER (1990). Alle ble store kassasukesser. Etter
dette fulgte den kritikerroste TRUE ROMANCE (1993). Tony
Scott har fortsatt å regissere kommersielle suksesser med
stort hell. Det siste tiåret har han blant annet lagd CRIMSON
TIDE (1995), THE FAN (1996), ENEMY OF THE STATE (1998)
og MAN ON FIRE (2004).

FØRPREMIERER
MIDNIGHT CRAZE
EUROPEISK PREMIERE

DOMINO

Se opp for DOMINO! En varslet ny kultfilm på linje med FIGHT CLUB.

Som datter av den respekterte skuespilleren Lawrence Harvey og modellen og
selskapsløven Paulene Stone, ble Domino Harvey født inn i en verden av rikdom, glamour
og privilegier — en livsstil som overhodet ikke interesserte henne. Helt fra barnsben av
gjorde Domino opprør mot konvensjonene og jetsetlivet. Ingenting kunne kue hennes
glødende natur: ingen kostskole, ikke vennskap og slett ikke morens snobbete miljø. Ikke
før hun snublet over et jobbseminar for dusørjegere i Los Angeles, fant hun noe som kunne
tilfredsstille hennes sug etter spenning.

Filmen, en blanding av action, thriller, komedie og drama, er basert på den sanne historien
om modellen som begynte å jakte på samfunnets verste skurker. I rollen som den vakre,
ville Domino finner vi Keira Knightley fra blant annet PIRATES OF THE CARIBBEAN. Med seg
på laget har hun gamle stjerner som Christopher Walken og Mickey Rourke. 

Born in 1969, Domino was the daughter of British actor Laurence Harvey and supermodel Paulene Stone.
She grew up to become a model herself, then a nightclub manager and a ranch hand. In 1994 she joined
a California bail bond agency as a shotgun-accessorized bounty hunter, getting paid 10% of the
captured bail bond from drug dealers. Domino loved firearms and a fast lifestyle that included pending
drug charges. She died in June, in the bathroom of her West Hollywood cottage, after Tony Scott's
screen version of her life was wrapped. 
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USA / Tsjekkia 2005
Manus: Dave Callaham, Wesley Strick 
Regi: Andrzej Bartkowiak 
Foto: Tony Pierce-Roberts
Klipp: Derek Brechin, Peter Dansie, Chris Lloyd, Toby Lloyd
Musikk: Clint Mansell
Medvirkende: Karl Urban, The Rock, Rosamund Pike, Deobia
Oparei, Ben Daniels
Produksjonsselskap: Universal International Pictures,
www.universalpictures.com 
Produsent: Lorenzo di Bonaventure, John Wells
Norsk distribusjon: UIP, www.filmweb.no/uip/
Offisiell hjemmeside: www.doommovie.com
Produksjons-, visningsformat: , 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,66, SRD, Farger, min.

Andrzej Bartkowiak (1950) er født i Polen, men har for
alvor flagget ut til Hollywood. Bartkowiak er utdannet
fotograf og har blant annet fotografert FALLING DOWN og
SPECIES. Som regissør har han gjort seg bemerket med
filmene ROMEO MUST DIE og EXIT WOUNDS.

BERGART — FILM, SPILL OG ANIMASJON
FØRPREMIERER
MIDNIGHT CRAZE
VERDENSPREMIERE

DOOM

En liten gruppe elitesoldater kjemper en kamp på liv og død i det helvetes porter åpner seg

Millioner av fans har ventet årevis på filmen som ville være den ultimate missing link
mellom dataspill og film. DOOM leverer alt det spilltrilogien leverte og litt til;
førstepersonsskyting, blandet med mye blod, gørr og redsel. Dataspillet Doom ble første
gang lansert i 1993, og har siden vært ett av de dominerende spillene på markedet.
Hundrevis av spillkloner har dukket opp i løpet av det siste tiåret, men Doom har likevel
beholdt tronen blant spillene med førstepersonsskyting. 

Handlingen i DOOM er lagt noen år fram i tid på en forskingsstasjon på Mars. Her har noen
forskere endelig løst DNA-strukturens hemmeligheter, men noe går galt i prosessen, og
ulike mutasjoner begynner å dukke opp. For å begrense tabben, blir en liten gruppe
elitesoldater satt inn, men ting kommer snart ut av kontroll, og soldatene må kjempe en
desperat kamp for livet sitt i det helvetes porter åpner seg. 

DOOM blir fortalt på samme måte som spillet, og lar tilskueren bli en del av spillets intense
nærkampsstil i det kampen om overlevelse starter.

DOOM is set on a research facility on Mars sometime in the future. Just when the scientists discover the
solution to the DNA-puzzle, something goes wrong and all hell breaks loose. A group of specially
trained soldiers is sent to the planet to contain the damages but soon they find themselves fighting for
survival. DOOM has kept the central elements from the computer-game and tells the story in its own
kamikaze style. We follow the desperation and fear of the soldier with a view from his gun. DOOM is
the tale of a violent, dark and disturbing future. 
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USA 2005
Manus: David Jacobson 
Regi: David Jacobson 
Foto: Enrique Chediak
Klipp: Lynzee Klingman, Edward Harrison
Musikk: Peter Salett
Medvirkende: Edward Norton, Evan Rachel Wood, David
Morse, Rory Culkin, Jon Diehl, Bruce Dern, Ellen Burnstyn.
Produksjonsselskap: Element Films, Class 5 Films 
Produsent: David Jacobson, Stavros Merjos, Edward Norton,
Bill Milgore, Adam Rosenfelt, Mike Upton, Holly Wiersma
Salgsselskap:
Norsk distribusjon: SF Norge,
www.sfnorge.no/script/view_new.pl?filmid=1952
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, , SRD, Farger, 125 min.

David Jacobson er manusforfatter og regissør. DOWN IN
THE VALLEY er hans tredje film. Han har tidligere skrevet og
regissert filmene DHAMER (2002) og CRIMINAL (1994).

FØRPREMIERER
NORDISK PREMIERE

DOWN IN THE VALLEY

Om en forstyrret "cowboy" og hans forhold til den unge jenten Tobe

Søskenparet Lonnie og Tobe lever sammen med stefaren Wade i enden av San Fernando-
dalen utenfor Los Angeles. Den lille familien fungerer ikke helt som den skal, og alenefaren
sliter med å tøyle den opprørske datteren Tobe. En meget het dag stanser Tobe for å fylle
bensin, og ved pumpene møter hun den mystiske og karismatiske Harlan. Hun inviterer
Harlan med på stranden, og selv om han vet han kommer til å miste jobben på
bensinstasjonen, hiver han seg med. Med sin folkelige og naive cowboystil sjarmerer Harlan
alle i senk; helt til han møter Tobes far. Wade liker ikke oppsynet til datterens nye beiler,
og aner ugler i mosen. Etter hvert som Harlan tilbringer mer og mer tid med Tobe og blir
et slags idol for Lonnie, begynner han også å vise andre sider av seg selv, og den lille
familien blir kjent med en paranoid og ukjent side ved den tilsynelatende så karismatiske
cowboyen. 

Siblings Lonnie and Tobe live with their stepfather Wade at the end of the San Fernando Valley outside
Los Angeles. Wade struggles to keep the family together and seems to lose touch with the rebellious
teenager Tobe. One day on the way to the beach Tobe meets the young cowboy Harlan. It’s love at first
sight, and the young cowboy seems too good to be true, until he meets Tobes stepfather Wade. DOWN
IN THE VALLEY is a darkly compelling drama that charts the course of Harlans increasing malevolent and
paranoid behaviour. 
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Danmark 2005
Manus: Per Fly, Dorte Høeg, Kim Leona, Mogens Rukov 
Regi: Per Fly 
Foto: Harald Gunnar Palgaard
Klipp: Morten Giese
Musikk: Halfdan E
Medvirkende: Jesper Christensen, Pernilla August, Charlotte
Fich, Beate Bille, Vibeke Hastrup
Produksjonsselskap: Zentropa, www.zentropa.dk 
Produsent: Ib Tardini
Salgsselskap: Trust Film sales, www.trust-film.dk
Norsk distribusjon: Columbia Tristar Nordisk,
www.filmweb.no/
Offisiell hjemmeside: www.trust-film.dk
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Dansk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 100 min.

Per Fly er utdannet regissør ved den danske filmskolen. Han
har siden jobbet mye med dansk tv, og har regissert flere
episoder av det populære programmet TAXA. Han har
dessuten jobbet med det anerkjente produksjonsselskapet
Zentropa. Hans animerte film PROP & BERTA fra 2000 ble
svært godt mottatt, i likhet med de første delene i
klassetrilogien, BENKEN (2000) og ARVEN (2003).

DRAPET
Manslaughter
Drabet

FØRPREMIERER
NORSK PREMIERE

Et eksistensielt drama om ansvar og skyld

DRAPET er tredje og siste del av Per Flys trilogi om de ulike samfunnsklassene.
Forgjengerne BENKEN (2000) og ARVEN (2003) analyserte under- og overklassen, mens
DRAPET, forøvrig et selvstendig verk, omhandler middelklassen. Som i de foregående
filmene trekkes en enkelt karakter frem som eksempel på den sosiale klassens karakter og
oppbygning — middelklassens representant er læreren Karsten. Som så mange andre
middelklassemennesker, føler Karsten at noe mangler. Han er opprørt over all
urettferdigheten i verden, samtidig som han sliter med å få ekteskapet til å fungere. Disse
vidt forskjellige bekymringene får sin lidenskapelige løsning når Karsten innleder et hett
forhold til sin tidligere elev Pil, en ildfull og idealistisk pike. Når Pil arresteres for del-
aktighet i en mislykket politisk aksjon mot en våpenfabrikk, stilles imidlertid Karstens
idealisme på prøve: Rettferdiggjøres aksjonen av fabrikkens grusomme produkter, eller bør
Pil og hennes medsammensvorne stilles til rette for sine kriminelle handlinger? 

DRAPET illustrerer på en overbevisende måte et klassisk dilemma, der den rene idealismen
av og til viker plassen for mer banale hensyn. 

MANSLAUGHTER is the third and last work of Per Fly’s trilogy on social classes in Danmark. While THE
BENCH (2000) and INHERITANCE (2003) analyzed the lower and upper classes, MANSLAUGHTER offers a
closer look upon the middle class. The teacher Karsten is our middle class hero: Angered by the injustices
in the world, he simultaneously feels stagnated in his marriage. These concerns find their double
resolution when he embarks on a passionate love affair with his former student, the fiery idealist Pil.
When Pil is arrested after a failed political action against a weapons manufacturer, Karsten’s idealism is
put to the test.
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USA 2005
Manus: Cameron Crowe 
Regi: Cameron Crowe 
Foto: John Toll
Klipp: David Moritz
Musikk: Nancy Wilson
Medvirkende: Orlando Bloom, Kirsten Dunst, Susan
Sarandon, Alec Baldwin, Judy Greer m.fl.
Produksjonsselskap: Paramount Pictures, Vinyl Films,
Cruise/Wagner Productions, www.paramount.com/ 
Produsent: Donald J. Lee Jr.
Norsk distribusjon: UIP, www.filmweb.no/uip/
Offisiell hjemmeside: www.elizabethtown.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 138 min.

Cameron Crowe er født i California i 1957. Han startet sin
yrkeskarriere 15 år gammel, som journalist i
musikkmagasinet Rolling Stone. Han skrev manuset til
komedien FAST TIMES AT RIDGEMONT HIGH (1982), basert
på en bok han ga ut etter å ha gått undercover som elev ved
en skole for å sette seg inn i ungdomskultur. Han har skrevet
og regissert SAY ANYTHING (1989), SINGLES (1992), JERRY
MAGUIRE (1996), ALMOST FAMOUS (2000), samt VANILLY
SKY (2001). Han har også skrevet ”Conversations With
Wilder”, en samling intervjuer han gjorde med regissøren
Billy Wilder.

FØRPREMIERER
NORDISK PREMIERE

ELIZABETHTOWN

En noe svart komedie om det å drite seg ut i jobben. Og en aldri så liten romanse attpå.

Drew er i ferd med å bli rikskjendis etter at hans siste skomodell flopper totalt, og det
verdensomspennende konsernet han jobber i går på en smell i milliardklassen. Samtidig blir
han dumpet av kjæresten. Drew ser ingen andre alternativer enn å ta livet av seg. Forsøket
avbrytes imidlertid av nok en trist hendelse: Den vimsete søsteren hans ringer og forteller
at faren deres er død. Dermed pakker Drew sekken og vender snuten mot hjembyen
Elizabethtown. Der venter begravelsesbyrået, en hysterisk mor, bråkete slektninger - og en
vakker, nevrotisk jente som kan komme til å snu livet hans på hodet. 

Med ELIZABETHTOWN vender regissør Cameron Crowe tilbake til det han kan best: den
romantiske komedien. Slik som Zach Braffs regidebut GARDEN STATE, handler filmen om å
ta et skritt tilbake og inn i barndomshjemmet, for å få nye perspektiver på sin egen
livssituasjon. Crowes styrke er at han klarer å skildre et blikk eller en stemning: de små,
dyrebare øyeblikkene som vanskelig lar seg fange på film. ELIZABETHTOWN kan i tillegg
skilte med et habilt soundtrack med låter håndplukket av Crowe selv. Det kan ikke
utelukkes at dette blir den BIFF-retten som varmer mest i oktobermørket.

Drew is responsible for a finacial company failure of astronomical proportions. He is instantly ditched by
his girlfriend. When it seems like things can’t get any worse, his sister phones him to say that their father
has died, and that he has to come home to prepare the funeral. He packs his bags and sets off to
Elizabethtown, where he is reunited with his ditzy sister and kooky extended family. He also meets a
beautiful, slightly neurotic girl who might just change his life. With ELIZABETHTOWN writer/director
Cameron Crowe returns to his romantic comedy roots. The film is first and foremost a celebration of
those precious in-between-moments.
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USA 2005
Manus: Scott Derrickson og Paul Harris Boardman 
Regi: Scott Derrickson 
Foto: Tom Stern
Klipp: Jeff Betancourt
Musikk: Christopher Young
Medvirkende: Laura Linney, Tom Wilkinson, Campell Scott,
Jennifer Carpenter m.fl.
Produksjonsselskap: Lakeshore Entertainment, Firm Films,
www.lakeshoreentertainment.com/ 
Produsent: Tom Rosenberg, Gary Lucchesi
Norsk distribusjon: Columbia TriStar Nordisk,
www.filmweb.no/ctn/
Offisiell hjemmeside:
www.sonypictures.com/movies/theexorcismofemilyrose
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD SDDS DTS, Farger, 119 min.

Scott Derrickson er utdannet ved Biola University med
humaniora som fagkrets, kombinert med en grad i
kommunikasjon og studier innen teologi. Siden tok han
filmutdannelse ved University of Southern California. Han
har arbeidet med storyen til Wim Wenders’ prosjekt LAND
OF PLENTY og har også nylig arbeidet med Jerry
Bruckheimer og Martin Scorsese. Derrickson har det med å
boltre seg innen grøss og gru og har bak seg HELLRAISER VS
INFERNO fra 2000 og GHOSTING i 2001. Han debuterte i
1995 med LOVE IN RUINS.

FØRPREMIERER
MIDNIGHT CRAZE
NORDISK PREMIERE

THE EXORCISM OF EMILY ROSE

Grøsser og rettssaksdrama om Emily Rose og de onde åndene som har tatt bolig i henne

“Med denne filmen ønsket jeg å skape noe som både var skremmende og på samme tid
meningsfullt. Og fordi dette er en hybrid av to sjangere — grøss og rettssaksdrama —
fordret det en unik estetisk tilnærming som jeg strebet mot: en sammensmelting av
skjønnhet og ondskap”. Slik oppsummerer regissør Scott Derrickson sine intensjoner bak
dette grøsset om unge Emily Rose og presten som prøvde å drive ut de onde kreftene som
hadde tatt bolig i henne. Filmen er faktisk basert på reelle hendelser og en rettssak som
fant sted etter at den unge kvinnen døde. 

Erin Bruner, en høyprofilert forsvarsadvokat, går motvillig med på å representere pater
Moore i bytte mot en garanti om partnerskap i advokatfirmaet. Etter hvert som rettssaken
går fremover utfordres Erins kynisme og ateisme av pater Moores urokkelige tro og av de
uhyggelige og uforklarlige hendelsene som omgir saken. THE EXORSISM OF EMILY ROSE
gikk rett til topps på kinolistene i USA i september.

This film is based on a true story. In an extremely rare decision, the Catholic Church officially recognized
the demonic possession of a 19 year-old college girl. Told in terrifying flash-backs, the film chronicles the
haunting trial of the priest accused of negligence resulting in the death of the young girl believed to be
possessed. Says the director Scott Derrickson: “The two great interests of my life have been cinema and
religious philosophy, and although this film is not an attempt to provide any metaphysical answers, it is
intended to provoke spiritually significant questions. Both aesthetically and thematically, it seems to me
that most Hollywood films tend toward either pointless darkness or facile transcendence. The films that
interest me the most, however, are those that avoid these polar extremes, choosing instead to search for
truth and transcendence in the dark".
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Tyskland / Danmark 2005
Manus: Christoph Hochhäusler 
Regi: Christoph Hochhäusler 
Foto: Bernhard Keller
Klipp: Stefan Stabenow
Musikk: Benedikt Schiefer
Medvirkende: Constantin von Jascheroff, Victoria
Trautmannsdorff, Manfred Zapatka, Devid Striesow, Florian
Panzner, Nora von Waldstätten, m.fl.
Produksjonsselskap: Filmleitung Nordfilm Westfalen,
Heimatfilm,Zentropa Entertainments, www.heimatfilm.biz/ 
Produsent: Bettina Brokemper
Salgsselskap: Trust Film Sales, www.trust-film.dk/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.lowprofile-themovie.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Tysk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 94 min.

Christoph Hochhäusler er utdannet ved høyskolen HFF i
München, der han studerte ved regilinjen. Avisen Le Monde
beskrev hans debutfilm MILCHWALD som Berlinalens beste
tyske film i 2003. FALSK FORKLARING er hans andre
spillefilm.

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM
NORDISK PREMIERE

FALSK FORKLARING
Low Profile
Falscher Bekenner

Unge Armins identitetsforvirring

FALSK FORKLARING beretter om 18 år gamle Armin som lever et tilsynelatende normalt liv
i en forstad et sted i Tyskland. Han holder imidlertid på å kveles av morens velmenende
omsorg, farens forventninger og forstadens uendelige kjedsomhet. 

En dag skjer det en bilulykke utenfor huset hans. Han skriver et brev til politiet der han
tilstår at han er skyld i ulykken. Etterhvert begynner han å påta seg ansvar for flere
kriminelle handlinger han er vitne til eller leser om. Det begynte som en spøk, men utvikler
seg til en besettelse. Snart er det ikke nok å bare late som om han er skyldig. 

FALSK FORKLARING er ikke bare en miljøbeskrivelse av det tyske forstadshelvete og heller
ikke et studie i identitetskrise. Det dreier seg like mye om et mønster vi alle fanges inn av:
lengselen etter å bestemme over eget liv.

18-year-old, freshly graduated Armin is slowly being suffocated by his mother's well-meaning, his
father's expectations, the lethal boredom of suburban life. He starts randomly making anonymous
claims of responsibility for accidents he witnesses, crimes he reads about. It starts as a game and quickly
becomes an obsession. Soon, pretending to be guilty just isn't enough... 
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Sør-Korea 2004
Manus: Lee Jeong-cheol 
Regi: Lee Jeong-cheol 
Foto: Sang-mok Choi
Klipp: Na-yeong Nam
Musikk: Sang-heon Kim
Medvirkende: Ae Su, Hyeon Ju, Jin-bin Park, Hie-sun Park,
Tae-woong Eom m.fl.
Produksjonsselskap: Tube Pictures, www.tube-
entertainment.co.kr/tube/ 
Produsent: Su-cheol Ryu
Salgsselskap: Tube Pictures, www.tube-
entertainment.co.kr/tube/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Koreansk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 94 min.

Lee Jeong-cheol er sør-koreaner, og A FAMILY er hans
debutfilm.
Han beskriver filmen sin slik: "I consider A FAMILY to be not
a melodrama but a beautiful tragedy”.

A FAMILY
A Family
Gajok

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM
NORDISK PREMIERE

Den opprørske datteren innser, om enn svært sent, at en familie av og til kan være godt å ha

Som tittelen mer enn antyder, handler denne filmen om en familie. Publikum introduseres
for den dysfunksjonelle familien på tre idet datteren, Joeng-eun blir løslatt fra fengsel. Hun
gjenopptar straks forbindelsen med gangstermiljøet, noe hennes far er særdeles lite
tilfreds med. Ju-seok er selv politimann, men ble tvunget ut av tjeneste da han mistet synet
på det ene øyet.

Familien preges av den stadig voksende kløften mellom far og datter. Ulikhetene hindrer
likevel ikke den aldrende mannen i å gjøre et siste forsøk på å hjelpe sin datter inn på et
bedre spor. Underveis blir Joeng-eun gjort oppmerksom på beinharde realiteter som
tvinger henne til å ta noen tøffe beslutninger.

Heldigvis blir A FAMILY aldri en kompleks og ugjennomtrengelig film. Regissør Lee
plasserer sine skuespillere i sentrum for en jordnær intrige med universell appell.
Skuespillerne kvitterer med svært overbevisende prestasjoner. A FAMILY er en film om
selvforsakelse, tapperhet og savn i vakker og usentimetal utførelse.

The audience is introduced to the family of three when the daughter, Joeng-eun, is released from prison.
Instead of resolving the troubled relations to her father, a former police officer, she continues to hang
out with her gangster friends. 
The conflict between the two doesn't stop the father from one last attempt to help Joeng-eun. She
thinks little of her fathers interference in her life, but soon she is faced with harsh realities and forced
to make some tough decitions.
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USA 2005
Manus: Peter A. Dowling, Billy Ray 
Regi: Robert Schwentke 
Foto: Florian Ballhaus
Klipp: Thom Noble
Musikk: James Horner
Medvirkende: Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean, Erika
Christensen, Kate Beahan m.fl.
Produksjonsselskap: Touchstone Pictures, Imagine
Entertainment, touchstone.movies.go.com 
Produsent: Brian Grazer
Salgsselskap: Buena Vista International,
www.bvimovies.com/
Norsk distribusjon: Buena Vista International Norway,
www.filmweb.no/bvi/
Offisiell hjemmeside: flightplan.movies.go.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD SDDS DTS, Farger, 88 min.

Robert Schwentke (f. 1968) kommer opprinnelig fra
Stuttgart i Tyskland. Han studerte litteratur og filosofi før
han begynte på regissør-programmet ved AFI. Han begynte å
skrive for TV, og thrilleren BILDERSTURM ble nominert til
Adolf Grimme-prisen i 1998. Nylig skrev og regisserte han
THE FAMILY JEWELS. Schwentke skal nå regissere en remake
av RUNAWAY TRAIN, for 20th Century Fox. Han
regidebuterte i 2002 med TATTOO, som vant International
Fantasy Film Award i Fantosporto, og Grand Prize European
Fantasy Film Award ved Sweden Fantastic Film Festival.

FØRPREMIERER
MIDNIGHT CRAZE
NORSK PREMIERE

FLIGHTPLAN

Jodie Foster i klaustrofobisk thriller i 40 000 fots høyde

Om bord i et stort, toppmoderne fly opplever Kyle Pratt alle mødres verste mareritt når
hennes seksårige datter Julia forsvinner sporløst underveis fra Berlin til New York. Kyle er
allerede følelsesmessig nedbrutt av ektemannens plutselige død, og nå prøver hun
desperat å få flybesetningen og de andre passasjerene til å forstå at hun fortsatt er ved sine
fulle fem. Samtidig må hun kanskje se i øynene at hun faktisk er i ferd med å miste
forstanden. Selv om verken flykapteinen Rich eller sikkerhetsvakten Gene ønsker å betvile
den sørgende enkens klager, tyder alt på at datteren aldri har vært om bord, noe som gjør
at det brer seg en følelse av tvil og mistro blant passasjerene og flybesetningen. Kyle
oppdager at hun står helt alene og må stole på sin egen skarpsindighet for å løse mysteriet
og redde datteren.

Flying at 40,000 feet in a cavernous, state-of-the-art 474 aircraft, Kyle Pratt faces every mother's worst
nightmare when her six year-old daughter, Julia, vanishes without a trace mid-flight from Berlin to New
York. Already emotionally devastated by the unexpected death of her husband, Kyle desperately
struggles to prove her sanity to the disbelieving flight crew and passengers while facing the very real
possibility that she may be losing her mind. While neither Captain Rich, nor Air Marshal Gene Carson
want to doubt the bereaved widow, all evidence indicates that her daughter was never on board
resulting in paranoia and doubt among the passengers and crew of the plane. Finding herself
desperately alone, Kyle can only rely on her own wits to solve the mystery and save her daughter.
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Finland 2005
Manus: Kari Paljakka 
Regi: Kari Paljakka 
Foto: Pekka Uotila
Klipp: Timo Linnasalo
Musikk: Jouko Lumme, Risto Iissalo
Medvirkende: Hannu-Pekka Björkman, Katja Kukkola,
Johannes Paljakka, Mari Rantasila, Tommi Korpela ja Risto
Salmi m.fl.
Produksjonsselskap: Sputnik Oy, Museokatu 13 A, 00100
Helsinki, Finland, tel +358 9 68 77 100, fax +358 9 6877
1010, sputnik@sputnik.fi 
Produsent: Ilkka Mertsola
Salgsselskap: Bavaria Film International, www.bavaria-film-
international.de
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.forthelivingandthedead.net
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Finsk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 99 min.

Kari Paljakka har først og fremst arbeidet som
filmprodusent, men har også regissert for TV. FOR LEVENDE
OG DØDE er hans spillefilmdebut.

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM
NORSK PREMIERE

FOR LEVENDE OG DØDE
For the Living and the Dead
Eläville ja kuolleille

En gripende skildring av sorgen over et tapt barn

På en nydelig sommerdag på vestkysten av Finland skjer det utenkelige for en familie:
Deres yngste sønn brenner inne i en bil, og faren er ute av stand til å redde ham ut. FOR
LEVENDE OG DØDE følger familien det påfølgende året og viser sorgarbeidet de går
gjennom. Hvert av de tre familiemedlemmene sitter isolert tilbake med hver sin frustrasjon
og sorg. Farens og morens forskjellige måte å takle tragedien på skaper en distanse mellom
dem, når de trenger hverandre som mest. Deres gjenlevende sønn på sin side har ikke bare
mistet en bror, men også på et vis sine foreldre. Imens har menneskene rundt dem behov
for å komme seg videre i livet.

FOR LEVENDE OG DØDE bygger på boka “En junisöndag kvart över tolv ” som kom ut i
1999. I boka forteller Gösta Karf om tragedien som rammet hennes famile for nesten tjue
år siden. I 2003 ringte Aki Kaurismäki til Karf for å spørre om hans studio Sputnik kunne få
filmatisere boka. Filmmanuset ble skrevet av regissøren Kari Paljakka i nært samarbeid med
familien Karf, men er ikke en direkte rekonstruksjon av familens tragedie. Paljakka har selv
mistet to brødre i ulykker, og laget filmen delvis ut fra ønsket om å forstå tapet hans egne
foreldre hadde lidd. 

The younger son of a family has died in an accident in their home yard. The surviving members of the
family try to find a way forward in the midst of inconsolable sorrow. As the grieving mother sinks into
deep mourning, the running of the family´s everyday routines becomes the father´s responsibility. And
the surviving son feels he has lost not only his little brother but his parents, too. The uncomprehending
attitude of those near them makes the family´s situation even more difficult. 
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Mexico / Belgia / Frankrike / Tyskland 2005
Manus: Carlos Reygadas 
Regi: Carlos Reygadas 
Foto: Diego Martínez Vignatti
Klipp: Adoración G. Elipe, Benjamin Mirguet, Carlos
Reygadas, Nicolas Schmerkin
Musikk: John Tavener, J S Bach
Medvirkende: Marcos Hernández, Anapola Mushkadiz,
Bertha Ruiz, David Bornstien, Rosalinda Ramirez m.fl.
Produksjonsselskap: Mantarraya, No Dream, Societè
Parisienne de Production, Arté, Essential Filmproduktion,
Mackey Co., www.mantarraya.com/battle.html 
Produsent: Philippe Bober, Carlos Reygadas, Jaime
Romandía, Susanne Marian
Salgsselskap: The Coproduction Office, www.thecopro.de
Norsk distribusjon: Tour De Force, tourdeforce.no/
Offisiell hjemmeside: www.battleinheaven.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Spansk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD DTS, Farger, 88 min.

Carlos Reygadas (f. 1971) kommer fra Mexico og regnes
som et nytt stortalent etter sin debut JAPON fra 2002, og nå
GUDENES KAMP. Reygadas hoppet av en juskarriere og ble
fascinert av filmkunst da han flyttet fra London til Brüssel på
slutten av 90-tallet. Han dro hjem for å ta fatt på sitt
ambisiøse prosjekt JAPON etter å ha laget et par kortfilmer.

FØRPREMIERER
NORDISK PREMIERE

GUDENES KAMP
Battle in Heaven
Batalla en el cielo

Den mest omtalte filmen fra årets Cannes-festival tøyer grenser på mange områder

Mexico By er en av verdens største og domineres av en lut fattig befolkning. Den
undertrykte del av folket synes å søke til religiøse symboler og handlinger som surrogat for
rikdom, lykke og frelse. Det er tydelig at Carlos Reygadas spiller på metafysiske undertoner.
Han er et nytt lysende talent i mexicansk film. Hans forrige film JAPON (2002) vakte
berettiget oppsikt i Cannes. Den handlet blant annet om en mann som hadde sex med en
eldre kvinne. I GUDENES KAMP er det tvert imot en ung kvinne som har sex med Marcos —
farens sjåfør. Han er på sin side i trøbbel etter at han bortførte et barn som så døde. Marcos
betror seg til kvinnen, som han sannsynligvis er forelsket i. Hun på sin side prostituerer seg
for fornøyelsens skyld. Da hun bestemmer seg for å røpe Marcos' skyld om han ikke går til
politiet selv, står han overfor et dilemma. Skal han melde seg eller ta affære med sin
elskede engel? Spillet synes overlatt til gudene i himmelen og deres lek med skjebner. 

Marcos and his wife kidnap a baby for ransom money, but the child unexpectedly dies, and Marcos feels
terrible. He usually works as a driver for a general. When he's driving the general’s daughter, the
beautiful Ana, he confesses to her what has happened. Ana, who prostitutes herself for the fun of it,
offers him sex by way of comfort. Marcos’ bad conscience won’t stop tormenting him though, and he
sets out on a pilgrimage to Our Lady of Guadalupe. In his second film, selected for the feature
competition at this year’s Cannes festival, Carlos Reygadas returns to the themes he investigated in his
remarkable debut, JAPON: sex, death and life’s spiritual dimension. 
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USA 2005
Manus: John Wagner, Vince Locke, Josh olson 
Regi: David Cronenberg 
Foto: Peter Suschitzky
Klipp: Ronald Sanders
Musikk: Howard Shore
Medvirkende: Viggo Mortensen, Maria Bello, William Hurt, Ed
Harris, Ashton Holmes
Produksjonsselskap: New Line Productions Inc, Bender-Spink
Inc., www.newline.com/ 
Produsent: Chris Bender, David Cronenberg, J.C. Spink
Salgsselskap: New Line Cinema, www.newline.com/
Norsk distribusjon: SF Norge, www.sfnorge.no/
Offisiell hjemmeside: www.ahistoryofviolence.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
18 år, WS 1:1,85, SRD DTS DolbySR, Farger, 96 min.

David Cronenberg ble født i Canada i 1943, har en
universitetsgrad i litteraturvitenskap, og siterer William S.
Burroughs og Vladimir Nabokov som sine viktigste forbilder.
Cronenbergs filmer viser en tydelig overgang fra
eksperimentelle studier av det amerikanske samfunnet til
mer individuelt orienterte filmer som tar for seg den
menneskelige psyken. Cronenberg er en internasjonalt
anerkjent regissør, og har regissert mer enn 30 filmer,
deriblant VIDEODROME (1982), DEAD RINGERS (1988),
Burroughs-filmatiseringen NAKED LUNCH (1991) og den
kontroversielle CRASH (1996).

FØRPREMIERER
NORDISK PREMIERE

A HISTORY OF VIOLENCE

Mannen i gata redder dagen og får uventet besøk. Knallsterke rolletolkninger fra samtlige stjerner

I A HISTORY OF VIOLENCE møter vi den lavmælte Tom Stall og kjernefamilien hans. Tom
bor i en bitteliten by midt ute på landsbygden, og ser ut til å stortrives i jobben som
kafevert. Han har en trivelig kone, et hyggelig lite hus og moderat med penger — Tom Stall
er kort og godt mannen i gata. En sen kveld kommer to bøller innom kafeen rett før
stengetid, og Tom aner umiddelbart uro.

Tom klarer imidlertid å redde dagen, og overmanner de to egenhendig. Hendelsen blir vist
på riksdekkende fjernsyn, og dagen etter er Tom Stall nasjonalhelt. Idet ting er i ferd med
å falle til ro igjen, dukker det opp tre dresskledde gangstere som har kommet helt fra
Philadelphia for å ta en prat med Tom — en mann de hevder å kjenne fra gamle dager. Tom
forsøker etter beste evne å unngå plageåndene, men de gir seg ikke, og sakte men sikkert
begynner de å egle seg inn på privatlivet hans. Til slutt begynner selv konen å ane ugler i
mosen — hvem er det egentlig hun er gift med? Cronenbergs film var i Cannes-festivalens
hovedprogram i år. Mange mente den ville bli Gullpalmevinneren.

This is the tale of Tom Stall — your average Joe. Tom lives in the American heartland with his prototype
nuclear family, and leads the life of an ordinary diner-chef with apparent satisfaction. One late night,
however, his life turns upside down when his diner is attempted robbed by two thugs. Tom fends them
off single-handedly, and the next morning he is the main story on national TV, presented as a true
American hero. Evil eyes have, however, also been watching the news, and soon, Tom and his family are
harassed by a trio of gangsters from Philadelphia who claim to have unsettled business with Tom from
an earlier, abandoned time of crime. 
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Tyskland 2004
Manus: Hendrik Hölzemann 
Regi: Hendrik Hölzemann 
Foto: Lars R. Liebold
Klipp: Patricia Rommel
Musikk: Lee Buddah, Blackmail
Medvirkende: Matthias Schweighöfer, Jessica Schwarz, Jan-
Gregor Kremp, Florian Lukas, Bibiana Beglau m.fl.
Produksjonsselskap: Bavaria Filmverleih- & Produktion,
www.bavaria-film.de/ 
Produsent: Uschi Reich
Salgsselskap: Bavaria Film International, www.bavaria-film-
international.de
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: , 35 mm
Tysk, tyrkisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 100 min.

Hendrik Hölzemann (f. 1976) studerte manus ved
filmakademiet i Baden-Württemberg i Ludwigsburg. I løpet
av studietiden regisserte og skrev han manus til tre
kortfilmer. Hans første spillefilmmanus var til filmen NICHTS
BEREUEN (NO REGRETS). I 1999 grunnlag han
produksjonsselskapet Panic Pictures. HJERTEFLIMMER er
hans spillefilmdebut, og han skrev også manuset til denne
filmen.

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM
NORDISK PREMIERE

HJERTEFLIMMER
Off Beat
Kammerflimmern

En ambulansesjåfør som selv kunne trenge litt førstehjelp

Crash er en 26 år gammel ambulansesjåfør. Som sju-åring mistet han begge foreldrene i en
trafikkulykke. Siden den gang har han viet seg til å hjelpe andre, og patruljerer daglig
Kölns gater for å redde liv og hjelpe folk i nød. Men traumene etter tapet av foreldrene
har gjort hans eget liv tomt. Frykten for å gjenoppleve tapet av noen nære, gjør ham ute
av stand til å knytte relasjoner. Crash har selv et desperat behov for å bli reddet, men han
slipper ingen innpå seg. Ikke før han treffer November, en ung jente han har drømt om i
mange år, men aldri før har møtt. Om henne sier manusforfatter og regissør Hölzemann:
“Gjennom henne oppdager Crash for første gang at han virkelig eksisterer, og enda
viktigere: at han ønsker å eksistere. November har selv hatt et vanskelig liv, men hun har
taklet det helt annerledes. Hun er ikke redd for å leve.” 

HJERTEFLIMMER er nok et eksempel på nyrenessansen i tysk film. Siden Tom Tykwers LØP
LOLA, LØP har det moderne samfunnet stått i fokus, og de nye tyske filmene følger unge
mennesker som lever et liv i høyt tempo. 

OFF BEAT follows Crash, an ambulance driver and paramedic whose subconscious mind is obsessed with
the car accident that left him orphaned and scarred across the middle of his face. Crash is an empathetic
loner whose own sense of loss drives him, often frantically, to help others. Through continuous
flashbacks of the accident and post-op trauma, Crash is portrayed as a wounded seal stuck in a cul-de-
sac. Only a dream of a mysterious woman bares any hope.
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Russland 2004
Manus: Valery Rozhnov 
Regi: Valery Rozhnov 
Foto: Roman Vasyanov
Klipp: Alexander Chupakov
Musikk: Billy's Band
Medvirkende: Pavel Barshak, Ingeborga Dapkunayte, Andrei
Krasko, Vyacheslav Razbegaev, Victor Sukhorukov, Andrei
Merzlikin m.fl.
Produksjonsselskap: Kinokompaniya CTB, www.ctb.ru/ 
Produsent: Sergei Selyanov
Salgsselskap: Intercinema Art Agency,
www.intercinema.ru/eng/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.ctb.ru
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Russisk tale, Engelske undertekster
15 år, , SRD, Farger, 85 min.

Valery Rozhnov er en av russisk films nye talenter.
Sammen med blant andre Andrei Korshunov, Mikhail
Vasserbaum og Elena Nikolaeva, står han som representant
for en ny bølge av unge, russiske regissører som bruker
komedien som utgangspunkt for sine betraktninger om
Russland. Rozhnov debuterte som regissør med kortfilmen A
TOUCH i 1998, og HUNDEVAKTEN er hans spillefilmdebut.

HUNDEVAKTEN
The Graveyard Shift
Nochnoy prodavets

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM
NORDISK PREMIERE

En russisk forviklingskomedie av det burleske slaget

En student har funnet den perfekte løsningen på tom lommebok og manglende lesing.
Han får seg jobb som nattevakt på en døgnåpen butikk og forventer seg en lang, rolig og
produktiv natt med bøkene. Ting blir ikke helt som studenten hadde tenkt seg. En morder
er løs; en slik som liker å skjære opp ofrene sine og tappe dem for blod. Sjefens kone er
også løs, og ute etter moro. I tillegg er en ivrig politietterforsker stadig innom butikken for
å sjekke om noen har sett noe utenom det vanlige. 

Slik har det seg at hovedpersonen plutselig og nærmest uforskyldt befinner seg i sentrum
av begivenhetene, med hendene fulle av blod og fanget fullt av sjefens kone. Han får ikke
lest mye den natta, for å si det sånn.

Den lette og slagferdige humoren i HUNDEVAKTEN ufarliggjør ellers groteske temaer som
menneskebiff og øksedrap. Filmen er en moderne russisk forviklingskomedie av det
burleske slaget.

A student has found a perfect way to increase both his reading progress and his income. Working as a
night time clerk he's planning to spend the night reading and resting. However, the night doesn’t quite
proceed as intended, and the clerk ends up with blood on his hands, the boss' wife on his lap, and an
investigator at the door, searching for a serial killer.
GRAVEYARD SHIFT is a grotesque comedy where one mistake leads to another. The poor student spins
himself into a web he seemingly can’t escape from.
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USA 2005
Manus: Jennifer Weiner, Susannah Grant 
Regi: Curtis Hanson 
Foto: Terry Stacey
Klipp: Lisa Zeno Churgin, Craig Kitson
Musikk: Mark Isham
Medvirkende: Cameron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine,
Mark Feuerstein, Brooke Smith m.fl.
Produksjonsselskap: Scott Free Productions, Deuce Three
Productions, Fox 2000 Pictures 
Produsent: Sir Ridley Scott, Lisa Ellzey, Curtis Hanson, Carol
Fenelon
Norsk distribusjon: Fox Film, www.filmweb.no/fox/
Offisiell hjemmeside: www.inhershoesmovie.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, , SRD SDDS DTS, Farger, 130 min.

Curtis Hanson er født i 1945 i Reno i USA. Han debuterte
som spillefilmregissør med SWEET KILL (1973). Etter å ha
produsert, skrevet og regissert flere spillefilmer og tv-
produksjoner, fikk han sitt kommersielle gjennombrudd med
grøsseren HÅNDEN SOM RØRER VUGGEN (1992). Han ble
Oscar-nominert som beste regissør for L.A. CONFIDENTIAL
(1997). WONDER BOYS (2000) og 8 MILE (2002) ble også
godt mottatt av kritikere og publikum.

FØRPREMIERER
NORDISK PREMIERE

I DINE SKO
In Her Shoes

Vittig og velskrevet drama om livene til to vidt forskjellige søstre

Maggie og Rose er så forskjellige som to søstre kan være. Partyjenta Maggie hanglet seg
gjennom videregående og er stadig arbeidsløs, men satser på at det gode utseende hennes
kan skaffe henne alt hun ønsker seg. Rose, på sin side, sliter med vekten og har dårlig
selvbilde når det gjelder menn — til gjengjeld er hun jusutdannet ved Princeton og jobber
i et høyt ansett advokatfirma. Til tross for motsetningene, er de to jentene bestevenninner.
En dag havner de imidlertid i en opprivende krangel. Dermed må søstrene inn på en
humpete vei for å lære seg å sette pris på hverandre igjen - godt hjulpet av en bestemor
som de begge trodde var død.

Cameron Diaz spiller Maggie og burde være kjent for de fleste gjennom filmer som
THERE’S SOMETHING ABOUT MARY, BEING JOHN MALKOVICH og CHARLIES ANGELS-
filmene. I rollen som Rose finner vi den australske fabelaktige Toni Collette, som etter
hovedrollen i MURIELS BRYLLUP har hatt mindre, men minneverdige roller i blant annet
EMMA, GUTTER ER GUTTER og THE HOURS.

Party girl Maggie is constantly between jobs, but gets by thanks to her good looks. Her sister Rose
studied at Princeton and works for a prestigious law firm, but she's overweight and has low self esteem.
Despite their differences, the two sisters are best friends. When a huge fight threatens their friendship,
the girls have to figure out new ways to relate to each other, aided by a grandmother they both
presumed dead.
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USA 2005
Manus: Matt Johnson 
Regi: John Stockwell 
Foto: Shane Hurlbut
Klipp: Nicolas De Toth, Dennis Virkler
Musikk: Paul Haslinger
Medvirkende: Paul Walker, Jessica Alba, Scott Caan, Ashley
Scott 
Produksjonsselskap: Columbia Pictures Corporation,
Mandalay Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM),
www.mgm.com/home.do 
Produsent: David A. Zelon
Norsk distribusjon: Fox Films,
www.filmweb.no/kino/article80415.ece
Offisiell hjemmeside:
www.sonypictures.com/movies/intotheblue
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 105 min.

John Stockwell har jobbet både som skuespiller og
manusforfatter. Som regissør har han hatt kommersiell
suksess med filmene BLUE CRUSH (2002) og
CRAZY/BEAUTIFUL (2001). Stockwell studerte drama ved
Harvard University, Royal Academy of Dramatic Arts i London
i tillegg til New York University’s School of Performing Arts.
Han har spilt i en rekke filmer, men er mest kjent for sine
roller i TOP GUN, CHRISTINE og tv-serien "Nord og sør".

INTO THE BLUE

FØRPREMIERER
NORDISK PREMIERE

Thriller om fire dykkere som med livet som innsats snubler over en skjult skatt

INTO THE BLUE er et nervepirrende dykkereventyr satt til den tilsynelatende så idylliske
øyen Bahamas. Fire unge fridykkere plasker rundt i farvann fulle av hai og oppdager
tilfeldigvis et vrak på havbunnen. Vraket viser seg å være sagnomsust og skal ifølge
legenden være fylt til randen av skatter. Med gull i øyet begynner vennegjengen å drømme
om en fremtid i sus og dus, med parasolldrinker og padling i solnedgangen. Alt går riktig
vei helt til de snubler over et annet illevarslende funn på havbunnen, og det går opp for
dem at de ikke er de eneste som jakter på skatten. For å være først til mølla inngår de en
pakt om å hemmeligholde alt, slik at de kan tømme vraket før andre skattejegere finner
gullet. Men etter hvert som gullet begynner å glimre, settes vennskapet på prøve. Farer
dukker opp hvor enn de snur seg. Med ett er jegerne forvandlet til jagede.

INTO THE BLUE is a thriller set to the shark infected waters around Bahamas. Here, four young sexy
divers stumble over a sunken wreck filled with a legendary treasure. They believe their fortune is made,
and life is going to be a walk in the park. Until they discover another, more sinister mystery and find out
that they are not the only ones who are looking for the treasure. With dangers around every corner and
so much at stake, their loyalty to each other is put to the test. The treasure hunters become the hunted.
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Ungarn 2005
Manus: Yvette Biro, Kornél Mundruczó 
Regi: Kornél Mundruczó 
Foto: Andras Nagy, Matyas Erdely, Balazs Revesz
Klipp: Vanda Aranyi
Musikk: Zsofia Taller
Medvirkende: Orsi Tóth, Dénez Gulyás, Ildikó Cserna, Zsolt
Trill m.fl
Produksjonsselskap: Proton Cinema, 14 Pozsonyi ut, 1137
Budapest, Hungary, tel +36 32 18 17 8, fax +36 32 18 17 8,
p.viktoria@chello.hu
Produsent: Béla Tarr, Viktória Petrányi
Salgsselskap: The Coproduction Office, www.thecopro.de
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Ungarsk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DTS, Farger, 83 min.

Kornél Mundruczó ble født i Budapest i 1975. Han har
studert skuespill og regi ved det ungarske akademiet for film
og drama, og ble uteksaminert i 2001. Hans debut som
regissør var med kortfilmen AFTA — DAY AFTER DAY i 2001.
Hans første spillefilm var PLEASANT DAYS i 2002. Den øvrige
filmografien omfatter JOAN OF ARC OF THE NIGHT BUS
(2003), og LOST AND FOUND (2004).

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM
NORDISK PREMIERE

JOHANNA
Joan
Johanna

En merkverdig og magisk blanding av Jeanne d'Arc-myten, opera og film

JOHANNA er et ambisiøst og merkelig prosjekt: en originalopera komponert av Zsofia
Taller for anledningen, men forøvrig laget etter filmsjangerens prinsipper.

Det er ikke bare filmens formspråk som er noe utenom det vanlige. Også innholdsmessig
er JOHANNA spesiell. Handlingen er løst basert på legenden om martyren Jeanne d'Arc,
men lagt til moderne tid. Etter en ulykke havner rusmisbrukeren Johanna i koma, men som
ved et mirakel klarer legene å redde henne. Johanna blir værende ved sykehuset når hun
innser at hun evner å kurere andre pasienter ved å tilby dem sin kropp. 

Historien høres kanskje klam ut, men Johanna er først og fremst et bilde på den sublime,
om enn verdslige, godgjørenhet: en usedvanlig profan helgen. Med sitt martyrtema
fremstår JOHANNA som en fortelling om kvinnelig lidelseshistorie og frelse, ikke veldig
fjernt fra Lars von Triers BREAKING THE WAVES.

Historien blir formidlet ved hjelp av symbolikk og overdrivelser, snarere enn gjennom
realisme. Her er religion og seksualitet to sider av samme sak; her er legende og samtid i
skjønn forening; her går tradisjonelle fortellergrep fra operaens verden hånd i hånd med
filmsjangerens virkemidler. Alt i alt er JOHANNA et fascinerende og helt egenartet verk.

JOAN is something as extraordinary as an original filmopera, its music and libretto written specifically
for this film - a tale of female suffering and redemption reminding of Lars Von Trier.
An updating of the Joan of Arc legend, JOAN tells the story of a young drug addict who falls into a coma
after an accident. Upon recovering she finds that she has the power to heal the sick and dying. She stays
at the hospital as a nurse, but the staff turns against her, engineering her downfall and, in so doing,
ensuring her apotheosis. Magnificently scored, stunningly visualised, this is a true one-of-a-kind.
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Hong Kong / Kina 2004
Manus: Chuan Lu 
Regi: Chuan Lu 
Foto: Yu Cao
Klipp: Teng Yun
Musikk: Lao Zai
Medvirkende: Duobuji, Zhang Lei, Qi Liang, Zhao Xueying
m.fl.
Produksjonsselskap: Huayi Brothers & Taihe Film Investment
Company 
Produsent: Wang Zhonglei
Salgsselskap: Sony Pictures Releasing International
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Mandarin / Tibetansk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 95 min.

Chuan Lu ble født i Xinjiang-provinsen i det nordøstlige
Kina i 1970. I motsetning til de fleste av hans
regissørforgjengere i Kina, har han ikke gått på en av de
statlige filmskolene. Etter å ha studert engelsk på
universitetet begynte han å jobbe som oversetter for
engelskspråklige filmer i Kina, og gikk så videre til å studere
manusskriving. Etter å ha jobbet som regiassistent i noen år
debuterte han som filmskaper med THE MISSING GUN i
2002. KEKEXILI er bare hans andre film, men Lu har allerede
blitt beskrevet som et av de mest interessante nye talentene
i kinesisk film.

KEKEXILI
Kekexili: Mountain Patrol
Hoh Xil: Mountain Patrol

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM
NORDISK PREMIERE

Dyrevernere i grusom kamp mot både naturkrefter og væpnet overmakt

I de nordøstlige delene av Tibet drives en ulovlig og brutal jakt på den utrydningstruede
tibetanske antilopen. En dyreverngruppe bestående av frivillige idealister har bestemt seg
for å bekjempe jakten, og reiser opp til de værharde fjellområdene. I midten av det hele
står journalisten Ga Yu, som kommer fra Beijing for å lage en reportasje om dyrevernerne.
KEKEXILI følger gruppens grusomme kamp mot både naturkrefter og væpnet overmakt.
Handlingen er fiktiv, men formmessig tar filmen i bruk dokumentariske virkemidler. Den
unngår en dikotomisering av de gode mot de onde og fremstår som en nyansert og
gripende historie fra et område verden har glemt. 

Like fantastisk som selve filmresultatet, er produksjonen av den. KEKEXILI ble skutt i
fjellregionen med samme navn, mellom nordlige Kina og Tibet, et område som er det
tredje tynnest befolkede i verden. Filmstabens bestrebelser gjenspeiler pågangsmotet hos
dyrevernerne. KEKEXILI er en fascinerende illustrasjon på mennesker som er villige til å
kjempe for mening i en verden der jag etter penger er i ferd med å true artsmangfoldet. 

In Kekexili, the mountains between Northern China and Tibet, a brutal battle is being fought. A group
of idealistic volunteers are trying to stop poachers from killing the exterminatory threatened Tibetan
antilopes. A reporter from Beijing travels to the sparsely inhabited area to make a feature about the
group, and soon finds himself in the midst of a dangerous fight against extreme nature and ruthless
killers. KEKEXILI is a nuanced and fascinating tale about a battle of life and death from the scenic
rooftop of the world. Its stunning cinematography alone makes it deserve a large audience. 
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USA 2005
Manus: Gus Van Sant 
Regi: Gus Van Sant 
Foto: Harris Savides
Klipp: Gus Van Sant 
Musikk: Rodrigo Lopresti
Medvirkende: Michael Pitt, Lukas Haas, Asia Argento, Scott
Green, Nicole Vicius m.fl.
Produksjonsselskap: HBO Films, Meno Film,
www.hbo.com/events/lastdays/ 
Produsent: Dany Wolf & Jay Hernandez
Salgsselskap: HBO Films, www.hbo.com/events/lastdays/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.lastdaysmovie.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , DolbySR, Farger, 97 min.

Gus Van Sant er født i 1952 i Louisville, Kentucky. Han
studerte billedkunst ved Rhode Island Designskole. Hans
første film MALA NOCHE (1985) gjorde ham kjent som en
filmskaper som tok opp homsetematikk. Siden fulgte
DRUGSTORE COWBOY (1989), MY OWN PRIVATE IDAHO
(1991), TO DIE FOR (1995), GOOD WILL HUNTING (1997), en
remake av PSYCHO (1998) og FINDING FORRESTER (2000).
Hans siste verk GERRY (2002) og ELEPHANT (2003)
markerer, sammen med LAST DAYS, Van Sants tilbakevending
til sitt særegne og personlige filmuttrykk.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
MUSIKALSKE TAKTER
NORDISK PREMIERE
GAY PROPAGANDA NIGHT

LAST DAYS

Gus Van Sant forestiller seg Kurt Cobains siste dager

Nirvana-frontfiguren Kurt Cobain døde i 1994. Omstendighetene rundt dødsfallet forblir
mystiske, men Gus Van Sant kommer her med sin versjon av hvordan Cobain hadde det i
sine siste timer. LAST DAYS er verken et portrett av Cobain eller en handlingsfilm i vanlig
forstand. Den er mer en kontemplasjon over det å ikke makte presset av å være en berømt
kunstner, slik Van Sant beskriver "Blake", som han kalles i filmen. Mye dop og alkohol har
nærmest tatt rotta på musikeren, som tilbringer sine siste dager og timer i en forfallen villa
ved Lake Washington Boulevard utenfor Seattle. Her raver han rundt i ørska både innedørs
og ute i naturen, mens han småsnakker med seg selv. Noen av hans musikervenner
tilbringer tiden i samme villa og går til sengs med hverandre. Broren kommer for å lete
etter ham. Men kommunikasjonen er brutt — det er ikke mer tilbake — og døden blir
følgelig en befrielse. 

Gus Van Sant’s LAST DAYS is a brilliant cinematic contemplation of a talented, albeit eccentric musician,
who in his last days experiences the intensity of things that created or transformed his private and
professional existence. Although the filmmaker was inspired by singer Kurt Cobain, his narrative goes
beyond the description of a concrete individual. Instead it becomes a provocative statement of a
talented individual’s relationship to his own life, to the role which was forced upon him, and to the
freedom to do as he likes. 
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Romania 2005
Manus: Cristi Puiu, Razvan Radulescu 
Regi: Cristi Puiu 
Foto: Andrei Butica, Oleg Mutu
Klipp: Dana Bunesco
Musikk: Andreea Paduraru
Medvirkende: Ion Fiscuteanu, Doru Ana, Monica Barladeanu
m.fl.
Produksjonsselskap: Mandragora, www.mandragora.ro/ 
Produsent: Alexandru Munteanu
Salgsselskap: The Coproduction Office, thecopro.de/
Norsk distribusjon: Tour de Force, www.tourdeforce.no
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Rumensk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 154 min.

Romanske Cristi Puiu (f. 1967) har blitt hyllet som en av de
mest spennende stemmene innen østeuropeisk film. Han
debuterte i 2001 med filmen STUFF AND DOUGH som vant
Fipresci-prisen under filmfestivalen i Thessaloniki.
CIGARETTES AND COFFEE (2004) imponerte mange, og vant
Gullbjørnen som beste kortfilm i Berlin. Puius
sosialrealistiske dramaer har lave budsjetter, men store
historier, og fortjener et stort publikum.

LAZARESCUS DØD
The Death of Mr. Lazarescu
Moartea domnului Lazarescu

FØRPREMIERER
MEDISINSK ETIKK

Legers prestisjefokusering og det dehumaniserte helsevesen blir her satt til veggs — så det holder!

Et langvarig alkoholmisbruk har for lengst begynt å tære på Lazarescus gamle kropp. Etter
en fyllekule merker han at smertene i magen og hodet overgår de vanlige ettervirkningene
av alkoholen, og en ambulanse tilkalles for å hente ham. Lazarescus ankomst til sykehuset
sammenfaller med en større bussulykke, og han blir raskt en kasteball mellom ulike leger
og akuttmottak. Tilstanden hans forverres i takt med avslagene og nedlatenheten han
møter. Tilfellet Lazarescu blir stående som et eksempel på daglige helseøkonomiske
dilemmaer der ressursbruk står mot medisinsk moral, men også et glimrende eksempel på
legers opptatthet av egen prestisje.

LAZARESCUS DØD er skutt i tilnærmet realtid og med håndholdt kamera, hvilket bidrar til
filmens naturalisme. Veteranen Ion Fiscuteanu er vidunderlig i tittelrollen, men filmen er
mindre en karakterstudie enn en undersøkelse av menneskets lodd.

De brutale, stadig avbrutte forsøkene på å behandle vår korpulente helt finner sted i
klaustrofobiske interiører. Regissør Puiu er tydelig indignert over mangelen på
medmenneskelighet i Romanias helsevesen. Dessverre er den byråkratiske
dehumaniseringen et globalt problem.

Lazarescu lives in a small apartment accompanied by numerous cats and his daily dose of alcohol. One
night he suffers from head and stomach pains and tries to call an ambulance. The delayed arrival of the
medical staff is the start of Lazarescus last journey; a journey filled with hospitals and hostility. 
THE DEATH OF MR. LAZARESCU is an intriguing tale of moral responsibility in a health system based on
economic rationality and internal prestige quarrels. The film questions the ability to be true to the
medical ethics proposed by Hippocrates: Make a habit of two things: to help; or at least to do no harm.
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Frankrike 2005
Manus: Jacques Audiard, Tonino Benacquista, basert på
James Tobacks film FINGERS (1978) 
Regi: Jacques Audiard 
Foto: Stéphane Fontaine
Klipp: Juliette Welfling
Musikk: Alexandre Desplat
Medvirkende: Romain Duris, Niels Arestrup, Linh-Dan Pham,
Aure Atika, Emmanuelle Devos m.fl.
Produksjonsselskap: Why Not Productions,
www.whynotproductions.fr/i
Produsent: Pascal Caucheteux
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloid-dreams.com/
Norsk distribusjon: Tour De Force, www.tourdeforce.no
Offisiell hjemmeside: www.thebeat-movie.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk, fransk, mandarin, russisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD DTS, Farger, 107 min.

Jacques Audiard er født i 1952. Han er vokst opp i
filmbransjen, da hans far var en populær manusforfatter og
regissør, og onkelen var produsent. Unge Jacques ville bli
lærer og studerte filosofi og litteratur ved Sorbonne, men
hoppet av studiene. Han begynte med filmarbeid og arbeidet
på LEIEBOEREN av Polanski i 1976. Etter en tid ved teateret
laget han kortfilmer som ble godt mottatt og åpnet nye
dører. I 1994 laget han REGARD LES HOMMES TOMBER med
to av de mest ettertraktede skuespillere i Frankrike: Mathieu
Kassovich og Jean Louis Trintignant. Kassovich spilte også i
hans neste UN HEROS TRES DISCRET som vant Beste manus
i Cannes i 1996. Siden fulgte SUR MES LEVRES i 2001.

FØRPREMIERER
NORDISK PREMIERE

ET MANGLENDE HJERTESLAG
The Beat that My Heart Skipped
De Battre mon cœur s'est arrêté

Fransk films nye supertalent og sexsymbol Romain Duris i overbevisende rolletolkning

Harvey Keitel spilte i James Tobacks thriller FINGERS i 1977. Den handlet om konsert-
pianisten som også var gangster og pengeinnkrever. I ET MANGLENDE HJERTESLAG er det
stortalentet Romain Duris som tolker rollen som den rastløse gangsteren Tom. Han følger
farens fotspor som brutal hushai, men er på mange måter en splittet personlighet. En dag
møter han morens impresario fra gamle dager, og straks blir ungdomsårenes store
ambisjoner om å kopiere morens karriere som konsertpianist vekket til live. 
Men veien tilbake til tangentene er brolagt med motgang, raseri og motløshet. Tom
oppdager etter hvert at noe har gått tapt på veien fra lovende pianotalent til mafiøs
eiendomsspekulant. Har han fremdeles noe igjen av arven fra sin mor som lar seg redde?

Romain Duris er vakker som Alain Delon, røff som Jean-Paul Belmondo og elsket av det
franske kinopublikum etter en rekke store filmer de siste årene. Her brillierer han som
pianist. Han brukte mange måneder på å lære seg faktene til et ektefødt barn av
klaverfaget. 

ET MANGLENDE HJERTESLAG er en av fransk films største triumfer i år.

In 1977, Harvey Keitel appeared in James Toback’s thriller FINGERS as the Janus-faced concert pianist and
debt collector Jimmy Angelelli. The protagonist in Jacques Audiard’s latest version of the story is based
on Keitel’s character. In this film, twenty-eight-year-old Tom leads a life that might be termed as
criminal. He is a pretty hard-boiled guy, witty and sexy, but also strangely considerate as far as his father
is concerned. One day, a chance encounter prompts him to take up the piano and become a concert
pianist, like his mother. He senses that this might be his final opportunity to take his life in hand. 
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Russland 2004
Manus: Anna Melikian 
Regi: Anna Melikian 
Foto: Oleg Loukichev
Klipp: Ivan Lebedev
Musikk: Alexei Aigi
Medvirkende: Gosha Kutsenko, Nana Kiknadze, Artur
Smolianinov
Produksjonsselskap: Central Partnership, www.centpart.com/ 
Produsent: Sabina Eremeeva, Ruben Dishdishyan
Salgsselskap: Studio Slon
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.centpart.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Russisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger og svart-hvitt, 97 min.

Anna Melikian er til nå bare kreditert med to filmer. I 2001
vant kortfilmen POSTE RESTANTE (2000) både juryens
spesialpris ved kortfilmfestivalen i Clermont-Ferrand og City
of Melbourne Award ved filmfestivalen i Melbourne. I 2002
fulgte hun opp med en ny kortfilm, CONTRABASS. MARS er
hennes første spillefilm, og hun har også skrevet manuset til
filmen.

MARS

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM
NORDISK PREMIERE

Magisk-realistisk romanse ispedd slavisk melankoli og russisk tragedie

Den Moskva-baserte bokseren Boris har fått nok av sitt gamle liv og setter seg på toget.
Han hopper av et sted på Krim-halvøya og havner i byen Mars, tidligere Marx. Denne
surrealistiske byen ble hardt rammet av kommunismens fall, så hardt at den eneste
gangbare valutaen er stappede bamser fra den lokal leketøysfabrikken. Boris planlegger å
være der bare noen dager, men byens hovedsakelig kvinnelige innbyggere klarer å overtale
ham til å bli lenger. Etter en del flyktige bekjentskaper med ytterst eksentriske
kvinneskikkelser, deriblant én som har seksuelle fantasier om Vladimir Putin, møter han
byens bibliotekar Greta, som han forelsker seg i.

Magisk realisme er den eneste gangbare etiketten det går an å sette på denne filmen.
Stilistisk beveger MARS seg i nærhet av Jeunets univers slik vi kjenner det fra filmer som
DEN FABELAKTIGE AMELIE FRA MONTMARTRE og DE FORTAPTE BARNS BY. Regissør
Melikian er likevel ikke redd for å trekke med seg den slaviske melankolien — og sper også
på med litt russisk tragedie.

Boris is a washed-up boxer, eager to escape Moscow. He boards a train, almost at random, and winds up
in the isolated Crimean town of Mars, formerly known as 'Marx'. He discovers a surreal backwater left
by the collapse of communism. At first, he intends to stay only a few days, but both his wallet and his
battered masculinity prove irresistible to the, mostly female, locals; within short time the 'guest from
Moscow' has encountered a variety of slippery local women.
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USA 2005
Manus: Miranda July 
Regi: Miranda July 
Foto: Chuy Chavez
Klipp: Andrew Dickler, Charles Ireland 
Musikk: Michael Andrews
Medvirkende: Miranda July, John Hawkes, Brad William
Henke, Ellen Geer, Jordan Potter, Brandon Ratcliff m.fl.
Produksjonsselskap: IFC Films, Film Four, ifcfilms.com/ 
Produsent: Gina Kwon 
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloid-dreams.com/
Norsk distribusjon: Arthaus, www.arthaus.no
Offisiell hjemmeside: www.meandyoumovie.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 90 min.

Miranda July (f. 1974) har tidligere markert seg som
performancekunstner, og hennes arbeider er blitt vist på
både MoMA og Guggenheim. Med ME AND YOU AND
EVERYONE WE KNOW har hun på imponerende vis tatt
steget over i filmverdenen. Hun spiller selv rollen som
Christine i filmen.

FØRPREMIERER
AMERIKANSKE BILDER

ME AND YOU 
AND EVERYONE WE KNOW

))<>((

Richard er nyskilt far til to barn: Robby på 7 år som sjekker damer på internett, og Peter på
14, som litt motvillig stiller som forsøkskanin når nabojentene vil konkurrere om hvem som
er "best i senga". Richard treffer Christine. Hun kjører pensjonist-taxi på dagtid og lager
eksperimentell kunstvideo på fritiden. Søt musikk oppstår, med fullstendig kaos som
resultat.

ME AND YOU AND EVERYONE WE KNOW er et oppkomme av pussige scener og morsomme
situasjoner. Den har blitt sammenlignet med filmene til Todd Solondz (HAPPINESS og
STORYTELLING), men i motsetning til disse, som kan være kyniske inntil det
menneskefiendtlige, har Miranda July et stort, varmt hjerte for sine utrolige karakterer. 

ME AND YOU AND EVERYONE WE KNOW vant juryprisen i Sundance og høstet hele fire
priser på årets Cannes-festival.

Christine is a lonely artist and “Eldercab” driver who uses her fantastical artistic visions to draw her
aspirations and objects of desire closer to her. Richard, a newly separated shoe salesman and father of
two boys, is prepared for amazing things to happen. 
"This movie was inspired by the longing I carried around as a child, longing for the future, for someone
to find me, for magic to descend upon my life and transform everything. It was also informed by how
this longing progressed as I became an adult, slightly more fearful, more contorted, but no less
fantastically hopeful." - Miranda July
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Frankrike 2004
Manus: Georges-Marc Benamou, Gilles Taurand 
Regi: Robert Guédiguian 
Foto: Renato Berta
Klipp: Bernard Sasia 
Medvirkende: Michel Bouquet, Jalil Lespert, Philippe Fretun,
Anne Cantineau, Sarah Grappin m.fl.
Produksjonsselskap: Film Oblige / Agat Films 
Produsent: Frank Le Wita 
Salgsselskap: Pathe Distribution, www.pathe.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.lepromeneurduchampdemars.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Fransk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,66, SRD DTS, Farger, 117 min.

Robert Guédiguian ble født i Marseille i 1953. Han
studerte sosiologi ved et universitet i Paris, før han bestemte
seg for å vie livet til filmen. Guédiguian har gjennom en
årrekke gjort seg bemerket som produsent, manusforfatter
og regissør. Hans debut som spillefilmregissør var med
DERNIER ÉTÉ i 1980, og han har siden regissert et titalls
filmer. Guédiguian liker å jobbe med de samme skuespillerne
i ulike produksjoner, og hans hjemby Marseille har vært
involvert i alle hans filmer til dags dato.

MITTERAND: 
DEN SISTE PRESIDENTEN
The Last Mitterand
Le Promeneur du Champ de Mars

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM
NORDISK PREMIERE

François Mitterand — en champagne-sosialists memoarer

François Mitterands historie er full av motsetninger. Den tidligere franske presidenten gikk
fra å spille ekstrem høyreving i fascistiske organisasjoner på 30-tallet, til å bli den siste store
sosialistiske lederen i Frankrike. Han gikk fra å være et barn av arbeiderklassen, til å bli en
champagneslurpende herre, med beskyldninger om korrupsjon haglende etter seg. Hva
skapte disse endringene? Og hvordan ønsket Mitterand bli husket?

THE LAST MITTERAND tar utgangspunkt i statslederens egne memoarer, som knyttes
sammen med en ung journalists forestilte møte med presidenten. Mitterand har kreft og
nærmer seg døden. Han forbarmer seg over sin unge motspiller og forsøker å overføre sin
kunnskap til ham. THE LAST MITTERAND er like mye en studie i universelle temaer som
dødelighet, ungdom, idealisme, kjærlighet og hat, som den er et portrett av en avgått
statsmann. Regissør Robert Guédiguian har alltid vært opptatt av å formidle de
følelsesmessige sidene ved historiene han forteller, og THE LAST MITTERAND er intet
unntak. For eksempel når Mitterand, glimrende tolket av Michel Bouquet, gir journalisten
Antoine sin siste kommando: – Si til dem at jeg ikke er en djevel.

Francois Mitterand is one of the most contradictory political leaders of our time. Once a member of
fascistic organisations, he rose to become one of the most successfull socialist leaders in Europe. Based
on the former president’s own memoirs, THE LAST MITTERAND tries to grasp some of these changes. A
meeting between Mitterand and a young journalist, to whom the former state leader tries to transfer
some of his knowledge, constitutes the framework of the film. But THE LAST MITTERAND is more than
a portrait of a great man, it is a film about the truly universal features of the human condition: death,
beliefs, love and hate.
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Danmark 2005
Manus: Jannik Johansen, Anders Thomas Jensen 
Regi: Jannik Johansen 
Foto: Rasmus Videbæk
Klipp: Per K. Kirkegaard
Musikk: Antony Genn
Medvirkende: Nikolaj Lie Kaas, Nicolas Bro, Lærke Winther
Andersen, Laura Drasbæk, Lotte Bergstrøm
Produksjonsselskap: Fine & Mellow Productions,
www.finemellow.dk 
Produsent: Hanne Palmquist, Thomas Gammeltoft
Salgsselskap: Nordisk Film International Sales,
www.sales.nordiskfilm.com
Norsk distribusjon: Columbia Tristar Nordisk,
www.filmweb.no/ctn/
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Dansk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 124 min.

Jannik Johansen (f. 1965) har med MØRKE regissert sin
andre spillefilm. Han har skrevet manuset i samarbeid med
den tidligere Oscar-vinneren Anders Thomas Jensen.
Johansens spillefilmdebut, REMBRANDT (2003), var en stor
kassasuksess i hjemlandet. På nittitallet skrev og regisserte
han en rekke kortfilmer, blant annet EN STILLE DØD, som ble
belønnet av det statlige kunstfondet.

FØRPREMIERER
MIDNIGHT CRAZE
NORSK PREMIERE

MØRKE
Murk
Mørke

Broren til et selvmordsoffer bestemmer seg for å se nærmere på omstendighetene rundt dødsfallet

Jacob har permisjon fra journalistjobben for å prøve å skrive en bok, men tankene kretser
om søsteren Julie, som har prøvd å ta livet sitt. Selvmordsforsøket har invalidisert Julie både
fysisk og mentalt, og Jacob bebreider seg selv fordi han ikke forstod at noe var galt.
Situasjonen ser ut til å ta en positiv vending da familien får nyheten om at hun skal gifte
seg. Julie har truffet den koselige Anker på internett for kort tid siden.
Bryllupsforberedelsene gjennomføres på rekordtid, og alt går som en drøm - helt til Julie
tar livet av seg på bryllupsnatten. Plaget av en stadig voksende følelse av at noe er galt,
bestemmer Jacob seg for å oppsøke Julies enkemann. Anker har flyttet til den lille byen
Mørke, og når Jacob kommer på besøk finner han til sin store overraskelse ut at
enkemannen er i ferd med å gifte seg på nytt, også denne gangen med en invalid jente.

Jannik Johansen har skapt en stemningsfull psykologisk thriller. Det er hele tiden en
understrøm i handlingen, som trekker oss ned under den banale overflaten, der
menneskene er pene og hyggelige.

Jacob has only just managed to come to terms with his sister Julie's attempted suicide, an incident which
left her seriously disabled, when she announces her marriage to Anker, whom she apparently met on
the Internet. But then, on her wedding night, Julie successfully takes her own life. Months later, Jacob
remains disturbed by the oddness of her death and tracks down her former fiancée, now living in the
eerie rural village of Mørke - and about to marry another disabled woman.
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Russland 2004
Manus: Timur Bekmambetov, Laeta Kalogridis, Sergej
Lukjanenko 
Regi: Timur Bekmambetov 
Foto: Sergej Trofimov
Klipp: Dmitri Kiseljov
Musikk: Juri Potejenko, Hans Zimmer
Medvirkende: Konstantin Kabenskij, Vladimir Mensjov, Valerij
Zolotukhin, Marija Porosjina, Galina Tyunina m.fl.
Produksjonsselskap: Bazelevs Production, Kanal 1 Russland,
TABBAK, www.1tv.ru/ 
Produsent: Konstantin Ernst, Anatolij Maksimov
Norsk distribusjon: Fox Film, www.filmweb.no/fox/
Offisiell hjemmeside: www2.foxsearchlight.com/nwnd
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Russisk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 114 min.

Timur Bekmambetov er ansett som Russlands ledende
regissør innen reklamefilm og popmusikk. Etter utdannelsen
ved teaterskolen Ostrovskij i Tasjkent, arbeidet
Bekmambetov en periode som set designer på teateret i
Ilkhom, før han begynte i Uzbekfilm. Han regisserte sin
første reklamefilm i 1989, og har siden laget mer enn 500
stykk for alt fra Pepsi til Daewoo, for disse har
Bekmambetov mottatt flere internasjonale reklamepriser.

NIGHT WATCH
Night Watch
Nochnoy dozor

FØRPREMIERER
MIDNIGHT CRAZE
NORDISK PREMIERE

Gode og onde krefter slåss om herredømmet i Moskvas mørke skygger — Intens og
handlingsmettet action

I NIGHT WATCH møter vi et surrealistisk, gotisk univers skapt av den populære russiske
science fiction-forfatteren Sergei Lukjanenko. Dette er en på alle måter stor film, og
demonstrerer hvordan den russiske filmindustrien viser muskler i kampen mot amerikanske
gigantproduksjoner. Regissør Timur Bekmambetov er allerede døpt ”vår Tarantino” av
hjemlige kritikere, og filmene hans kombinerer pop og pulp, camp og chic. 

NIGHT WATCH utspiller seg i Moskva, men på en ganske annen side av byen enn den vi
vanligvis forholder oss til; parallelt med den synlige verden eksisterer to fraksjoner som
kjemper en evig kamp om herredømmet — vi snakker selvfølgelig om et klassisk oppgjør
mellom det gode og det onde. 

Utgangspunktet for konfrontasjonen er en urgammel kontrakt mellom de to kreftene, som
bokstavelig talt er i ferd med å gå ut på dato. Ifølge kontrakten får de onde regjere gatene
nattestid, mens dagslyset overlates til de gode kreftene. Denne skjøre maktbalansen
forrykkes, og nattevaktene — de gode kreftenes hær - må sette alle kluter til for å redde
verden fra mørkets krefter. 

The megalomanic production NIGHT WATCH shows the Russian film industy mustering all its strength to
battle the influence from Hollywood. Grand in most respects, NIGHT WATCH is the film version of the
Russian science fiction writer Sergei Lukjanenko’s spectacular universe. The film depicts a shady side of
Moscow, where the forces of good and evil have long been held at bay by an ancient contract that
divides their realms into daylight and nighttime, respectively. When the pact is broken, the plight to save
the world from the chaotic forces of evil falls on the heroic Night Watch, and their more or less noble
mercenaries. The film balances on the thin line between pop and pulp, camp and chic, and director
Timur Bekmambetov has been dubbed the Russian equivalent of Quentin Tarantino.
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Spania / Belgia / Frankrike / Argentina 2005
Manus: Juan Solanas, Eduardo Berti 
Regi: Juan Solanas 
Foto: Felix Monti
Klipp: Fernando Franco
Musikk: Sergio Makaroff
Medvirkende: Carole Bouquet, Aymará Rovera, Mercedes
Sampietro, Ignacio Jiménez m.fl.
Produksjonsselskap: Onyx Films, onyxfilms.fr/ 
Produsent: Aton Soumache, Alexis Vonarb
Salgsselskap: TF1 International, www.tf1international.com/
Norsk distribusjon: Arthaus, www.filmweb.no/arthaus/
Offisiell hjemmeside: www.tfmdistribution.com/nordeste
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Spansk, fransk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 104 min.

Juan Diego Solanas er født i Buenos Aires i 1966 og er
sønn av filmskaperen Fernando Solanas. Juan fulgte sin fars
fotspor inn i filmbransjen og startet karrieren som fotograf.
Han har laget en rekke musikkvideoer og reklamefilmer, men
gjennombruddet som filmskaper kom med kortfilmen
MANNEN UTEN HODE som vant juryprisen i Cannes i 2001.
Solanas utvikler for tiden filmen AIR, som skal bli en
futuristisk thriller. NORDESTE er hans første spillefilm.

FØRPREMIERER
FILMPOOLEN
NORDISK PREMIERE

NORDESTE

Hélène har hele livet ofret alt for karrieren. 43 år gammel bestemmer hun seg for å hoppe
av karrierejaget og realisere drømmen om å bli mor. Hélène er vant med å få det akkurat
som hun vil, og siden hun er singel og for gammel til å adoptere i Frankrike, reiser hun til
Argentina for å oppfylle ønsket. Vel fremme fører ikke avtalene med adopsjonsbyrået
frem. I ren desperasjon setter hun kursen nordøstover hvor, ifølge ryktene, rike utlendinger
kan kjøpe babyer fra de fattige familiene. Underveis krysses veiene til Hélène og den
gravide alenemoren Juana, som vurderer å selge den oppvakte sønnen Martin fordi hun
ikke klarer å ta vare på ham. Hélène blir snart dratt inn i den unge jentens problemer med
den kyniske jordeieren. Samtidig får hun tilbud om å kjøpe et spedbarn for 45 000 dollar
for deretter å kunne forlate det fattige landet for alltid.

Hélène is a middle-aged French career woman used to getting her way. When she decides to become a
mother, she travels to the impoverished Argentina to find a baby - with cash if necessary. She becomes
entangled with the pregnant girl Juana and her ten year old son in their struggle against a corrupt
landowner. Perhaps the problems of these two very different women may find a mutual solution? 

Perhaps... and perhaps not: the climax is nicely ambiguous, with a powerful final shot that leaves the
audience to draw their own conclusions. This is a heartfelt, mature film dealing with serious, complex
subject-matter.

En gripende skildring av en middelaldrende kvinnes ønske om å adoptere et barn
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ASYLSØKERE
Regi: Kaja Wright Polmar. 7 min.
En gjeng barn i en bakgård på Østkanten i Oslo
leker en kul lek som heter asylmottak. Animert
kortfilm fra et stort talent.

DELBERT
Regi: Andreas Eriksen. 10 min.
Delbert er en fantasiskapning, som er bestevennen
til en liten jente. Faren til denne jenten skal kjøre
noen flyktninger til flyplassen, men Delbert er i
veien.

DRØMME KAN DU GJØRE SENERE
Regi: Thomas A. Østbye. 6 min.
En tankevekkende kortfilm-dokumentar om en
telefon-samtale med UDI. Filmen handler om en
større gruppe kurdere som har vært i Norge i 6 år
uten rettslig status og menneskerettigheter.
Sherzad Abobaker Omar mister jobben, og
dermed sin rettslige sikkerhet, samtidig som han
får en hjertesykdom.

HOPP
Regi: Magne Pettersen. 10 min.
En mann blir plaget av selvmordshoppere som
forstyrrer nattesøvnen hans. Til slutt forsøker han
å gjøre noe med det.

IDYLL
Regi: Therese Jacobsen. 10 min. 
Agnes befinner seg alene i et gammelt, forlatt hus.
Hun har en forhistorie hun har fortrengt, og da
det begynner å skje underlige ting i huset, er det
ikke bare gode minner som dukker opp. Ny
kortfilm fra Therese Jacobsen og Apecosmo-
nautene. Nok en gang er det visuelle ved
kortfilmen slående, men også musikken og lyden
er kreativ.

LIMBO
Regi: Patrik Syversen. 12 min.
En mann og en kvinne krangler på bilturen de tar
sammen. Mannen ser seg nødt til en svinge inn i en
sidevei. Dette får uante konsekvenser for
samtalen.

MANNEN SOM TIL STADIGHET SLÅR
MEG I HODET MED EN PARAPLY
Regi: Cathinka Tanberg. 4 min.
En mann hygger seg i parken. Plutselig dukker en
ulastelig antrukket herre opp. Møtet leder til et
forhold mannen aldri hadde forestilt seg.

ME, YOU AND A PLASTIC BAG
Regi: J.M Puntervold. 3 min.
Stilsikker og fascinerende kortfilm om en mann
som dras vekk fra sin daglige rutine. Med en
fortellersteme som bugner av autoritet tas vi med
på en visuell reise som beveger seg mellom
surrealisme og science fiction.

RATTET
Regi: Finn-Erik Rognan & Nils J. Nesse. 6 min.
Lakki har i 20 år hatt en bil uten ratt. Når han en
dag får et ratt i posten forandrer livet seg.

ROBOT
Regi: Hallvard Solem. 1 min.
En eksperimentell kortfilm med fascinerende
visualitet. Klipp og foto er på høyeste nivå, og
filmen leker med det audiovisuelle. På under ett
minutt.

TIGG
Regi: Ståle Hundeide. 4 min.
Tigg er en kortfilm som gir et surralistisk syn på
hvordan den økonomiske hverdagen styrer
menneskets adferd. Vi følger en "tigger" på sin
daglige økt gjennom dagens gode og onde sider.
Det hele bygger opp mot en slutt ingen forventer.

TOKYO EXPRESS
Regi: Eirik Aure. 8 min.
En bussjåfør gir noen japanere en reise de sent vil
glemme.

TRYGVE MED HJERTET I 
POSTKASSA
Regi: Mariken Halle. 14 min.
Det var den høsten Trygve fylte 12. Den høsten
Oddvar Brå brakk staven og Norge ble kåret til
verdens beste land å bo i. For andre gang. Original
kortfilm med asylsøkere fra Etiopia i hovedrollene.

WAITING FOR HAPPINESS
Regi: Gunhild Enger. 10 min.
Gunhild Enger navigerer oss gjennom deler av sitt
liv. En glad kortfilm om lykke.

BIFF har gleden av å annonsere deltakerne i den norske kortfilmkonkurranse.
BIFF mottok over 60 filmer, og en forhåndsjury plukket ut disse 14 filmene
som konkurrer om prisen for beste norske kortfilm. Vi kan trygt påstå at kon-
kurransen viser bredden og kvaliteten som eksisterer i den norske kortfilmen
i dag; her er f.eks. innslag av såvel politiske kortfilmer som underholdnings-
filmer, og vi har bidrag både fra profesjonelle og amatører.
Vinnerfilmen tildeles en pris på kr 25.000, gitt av SF Norge, som går til regis-
søren. Vinnerfilmen sikres utgivelse på DVD i regi av SF Norge og
Film&Kinos S-film-ordning.
Samlet spilletid: 101 min. Filmene er listet alfabetisk. Visningsrekkefølge
kunngjøres ved visning.

NORSK KORTFILMKONKURRANSE



74 BIFF 2005

Belgia / Frankrike 2004
Manus: Yolande Moreau, Giles Porte 
Regi: Yolande Moreau & Giles Porte 
Foto: Giles Porte
Klipp: Eric Renault
Musikk: Philippe Rouèche
Medvirkende: Yolande Moreau, Wim Wilaert, Olivier
Gourmet, Jackie Berroyer, Philippe Duquesne m.fl.
Produksjonsselskap: Ognon Pictures, Stromboli Films Ognon
Pictures, 14, rue Montmartre, 75001 Paris, France, tel +33 1
40 26 56 08, fax +33 1 40 26 02 09,ognon@online.fr
Produsent: Humbert Balsan
Salgsselskap: Les Films du Losange, www.filmsdulosange.fr/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Fransk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 90 min.

Yolande Moreau (f. 1953) er hovedsakelig skuespiller. Hun
har spilt i mer en 20 spillefilmer i Belgia - hvor hun forøvrig
også har reist rundt med sitt enkvinneshow. NÅR
TIDEVANNET KOMMER er hennes debut som regissør og
manusforfatter. Filmen har blitt vist på festivaler fra New
York til Ouagadougou og blitt belønnet med en rekke priser.

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM
NORDISK PREMIERE

NÅR TIDEVANNET KOMMER
When the Tide Comes In
Quand la mer monte...

En omreisende komiker faller for en tvillingsjel på sin turné gjennom landsbygdene i Belgia

NÅR TIDEVANNET KOMMER er regidebuten til Yolande Moreau, best kjent i Norge som
bardamen fra DEN FABELAKTIGE AMELIE FRA MONTMARTRE. Moreau har vært et kjent tv-
fjes i hjemlandet Belgia i en årrekke, og debuten er blitt varmt mottatt både hjemme og
ute. Moreau spiller selv hovedrollen som den middelaldrende komikeren Irène, som drar
rundt på den belgiske landsbygda med sitt enkvinneshow. Underveis møter hun den
ungdommelige vagabonden Dries, en omfarende, fri sjel som lar seg sjarmere av showet
hennes. Til tross for gjentatte telefoniske påminnelser om livet som venter på henne
hjemme hos familien, klarer hun ikke å la være å la seg sjarmere av den ungsinnede
knekten.

Filmen bæres hovedsakelig på hovedrolleinnehavernes skuldre. Irènes besnærende miks av
verdensvanthet, melankoli og sårbarhet gjør henne til et betagende objekt for Dries, spilt
av den joviale Wim Willaert. Det vare forholdet spiller seg sakte, men sikkert ut i skitten-
vakre scenarier, fra baren på enstjerneshotellet til det romantiske lysskjæret fra et
oljeraffineri.

WHEN THE TIDE COMES IN is the directorial debut of Yolande Moreau. A longtime celebrity in her native
Belgium, Moreau plays herself the lead role as the middle aged, travelling comedian Irène, with great
gusto and ever-present charm. On the road she encounters the free-spirited and charming vagabond
Dries, who falls passionately in love with her. His boyish charm and good nature soon wins her over,
against her better judgement. Their relationship develops over late night beers in one-star hotelbars, all
the while Irène attempts to overlook the messages on her phone from the family she left behind.
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Hong Kong 2004
Manus: Derek Yee 
Regi: Derek Yee 
Foto: Keung Kwok-man
Klipp: Cheung Ka-fai
Musikk: Peter Kam
Medvirkende: Daniel Wu, Cecilia Cheung, Alex Fong, Chin Ka-
lok m.fl.
Produksjonsselskap: Film Unlimited / Sil-Metropole
Organization / Universe Films, www.u333.com/ Universe
Films Distribution Company Ltd.
Produsent: Henry Fong, Daniel Lam
Salgsselskap: Universe Films, www.uih.com.hk
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Kinesisk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger og svart-hvitt, 110 min.

Derek Yee (Tung-Shing Yee) ble født inn i en familie av
filmfolk og fikk sitt første møte med industrien gjennom
oppdrag som skuespiller på 70-tallet. Mens han fortsatt var
en aktiv skuespiller, begynte han å skrive manus og regissere
filmer, og han skrev manus til filmen THE LEGEND OF THE
OWL i 1981. I 1986 regisserte han sin første film, THE
LUNATICS, som ga ham flere priser ved Hong Kong Film
Festival samme år. ONE NITE IN MONGKOK er hans niende
film som regissør.

ONE NITE IN MONGKOK
Mongkok Hakye

CINEMA EXTRAORDINAIRE
NORDISK PREMIERE

En intelligent og overraskende purk mot skurk-historie fra Hong Kong

Rivaliseringen mellom gjenger i den skitne bydelen Mongkok i Hong Kong har nådd
kokepunktet, og en leiemorder fra Kina blir hentet for å tynne ut i rekkene. Politiet settes
inn for å få has på situasjonen. De har 36 timer på å finne og fange leiemorderen før han
fullfører oppdraget. Ved første øyekast kan dette virke som en standard actionfilm fra
Hong Kong men så er altså ikke tilfellet. Manuset inneholder flere overraskelser både i
persongalleri og plot, og ONE NITE IN MONGKOK ligger langt unna de lett
gjennomskuelige actionfilmene man vanligvis får slengt etter seg.

Etter filmer som INFERNAL AFFAIRS har forventingene til nye Hong Kong-produksjoner
vært høyere enn den klassiske purk mot skurk-fortellingen med velkoreograferte shoot-out
sekvenser. Heldigvis viser også ONE NITE IN MONGKOK at det er rom for filmer med
flerdimensjonale karakterer og intrikate plot i denne tradisjonen. Vi ser ikke bort fra at
regissør Derek Yee vil stå for en av de heftigste filmopplevelsene ved årets BIFF.

The rivalry between gangs in Mongkok, Hong Kong, has escalated, and a contract killer is brought in to
settle the scores. The police decide to intervene, and within the next 36 hours they will have to track
down the killer in order to prevent the situation from getting even worse. This could be the description
of an average easily forgotten film produced by the dozen in Hong Kong. However, movies like
INFERNAL AFFAIRS have shown that there is room for complex characters and plots also in the Hong
Kong tradition of filmmaking; ONE NITE IN MONGKOK is yet another exemple, and still you can add the
magnificent choreography and cinematography of the traditional Hong Kong actionfilm.



76 BIFF 2005

Palestina / Nederland / Tyskland / Frankrike 2005
Manus: Hany Abu-Assad, Bero Beyer 
Regi: Hany Abu-Assad 
Foto: Antoine Heberlé
Klipp: Sandor Vos
Musikk: Tina Sumedi
Medvirkende: Kais Nashef, Ali Suliman, Lubna Azabal, Amer
Hlehel, Hiam Abbass
Produksjonsselskap: Augustus Film / Lama Films / Razor Film
/ Lumen Films / Arte France Cinéma / Hazazah Film,
www.augustusfilm.com/ 
Produsent: Bero Beyer
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloid-dreams.com
Norsk distribusjon: Arthaus, www.arthaus.no
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Arabisk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 90 min.

Hany Abu-Assad er født i Nasaret i 1961. Han har tidligere
laget flere filmer, blant annet dokumentarfilmene NAZARETH
2000 (2000) og FORD TRANSIT (2002), og spillefilmene THE
14TH CHICK (1998) og RANA’S WEDDING (2002). Når det
gjelder tilknytningen til Israel/Palestina, sier Abu-Assad
dette: ”Jeg er ikke en israelsk araber, uttrykket passer ikke.
Jeg er palestinsk. Jeg har et israelsk pass, men jeg blir ikke
israelsk av den grunn. Så lenge Israel er en jødisk stat kan
jeg ikke være israelsk, siden jeg ikke er en jøde. Jeg er ikke
imot at det er jøder i Palestina. Kulturen deres tilhører
Midtøsten. Men jeg kan ikke være enig med en stat som gjør
de opprinnelige innbyggerne til utlendinger i eget land."

FILMPOOLEN
FØRPREMIERER
KONFLIKTER OG TRAUMER
NORSK PREMIERE

PARADIS NÅ
Paradise Now

Selvmordsbombere er også mennesker

De unge palestinerne Khaled og Said er blitt rekruttert til å utføre selvmordsangrep i Tel
Aviv. Etter en siste kveld med familiene, uten å kunne ta farvel, blir de kjørt til grensen med
bomber festet til kroppen. Operasjonen går imidlertid ikke som planlagt, og vennene
mister hverandre av syne. Hver for seg må de se skjebnen og sin egen overbevisning i
øynene.

PARADISE NÅ gir en sterk innsikt i et vanskelig tema. Filmen er tatt opp i Nablus på
Vestbredden under krigslignende forhold: skyting mellom rivaliserende palestinske
grupper; israelske rakettangrep. Den viser hverdagslivet til et folk som lever i desperasjon.
Filmen utforsker legitime grunner til å kjempe mot okkupasjonen, men den gir både pro-
og contra-argumentene like stor vekt. PARADISE NÅ bifaller ikke drap, og den gjør ikke
sine to hovedkarakterer til helter. Men den har en nerve og et drama som gjør det umulig
å bli uberørt av den. 

PARADISE NÅ deltok i hovedkonkurransen under årets Berlin-festival. Her vant den både
publikumsprisen og Amnesty Internationals filmpris.

Friends since childhood, the young Palestinians Khaled and Said are recruited to carry out a suicide
bombing in Tel Aviv. After a last night with their families, without being allowed to say goodbye, they
are taken to the border with bombs strapped to their bodies. PARADISE NOW is a very powerful film
that goes beyond the obvious, delivering a strong insight into a difficult subject while maintaining a
tension and drama that makes it impossible not to be stirred by the film. The film received the Audience
and Amnesty International awards in the Competition in Berlin.
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Finland 2005
Manus: Paavo Westerberg 
Regi: Aku Louhimies 
Foto: Rauno Ronkainen
Klipp: Samu Heikkilä
Musikk: Janne Laine, Kirka Sainio
Medvirkende: Jasper Pääkkönen, Mikko Leppilampi, Pamela
Tola, Petteri Summanen m.fl.
Produksjonsselskap: Solar Films, www.solarfilms.com 
Produsent: Markus Selin
Salgsselskap: Birch Tree Entertainment,
www.birchtreefilms.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.solarfilms.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Finsk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 130 min.

Aku Louhimies (f. 1968) er et av de heteste
regissørnavnene i Finland om dagen. Han opparbeidet seg
kunnskap og erfaring gjennom å arbeide med flere finske tv-
serier på nittitallet. Hans spillefilmdebut kom i 2000 med
LEVOTTOMAT (engelsk tittel: Restless), og hans andre
spillefilm KULLTAMOLLA (Lovers & Leavers) kom i 2002.
Begge filmene var store kassasuksesser i hjemlandet. Etter
dette regisserte Louhimies tv-serien Irtiottoja (Fragmenter),
som vant en rekke priser. I 2004 ble han kåret til “Beste
regissør” av finske filmregissørers forening.

PERMAFROST
Frozen Land
Paha maa

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM

Om menneskelig svakhet og uforskyldt elendighet

PERMAFROST er inspirert av den samme Leo Tolstoj-novellen som Robert Bressons klassiker
L'ARGENT bygger på. Filmen utforsker den grunnleggende ideen om at et enkelt
menneskes feilgrep kan overføres fra person til person som en stafett. Stafettpinnen i
denne sammenhengen er en falsk pengeseddel. 

I PERMAFROST starter misèren med at en eldre litteraturprofessor får sparken. Han drikker
seg full og tar det ut på sønnen sin, som i sin tur bringer ulykken med seg ut i Helsingfors'
gater. Dermed starter en rå rundtur i den iskalde finske hovedstaden, hvor sju menneskers
skjebner veves sammen til et forfrosset samtidsportrett av en verden i moralsk forfall.
PERMAFROST kombinerer humor, tungsinn, alvor og alkoholisme må en måte bare finnene
klarer. Filmens skarpe blikk på delvis selvforskyldte sosiale problemer og den nøkterne
framstillingen av disse, minner om Ulrich Seidls HUNDEDAGER. 

PERMAFROST ble premiert med både hovedprisen, kritikerprisen og prisen for beste
fotografi under den nordiske konkurransen på Göteborg Film Festival tidligere i år. 

A counterfeit 500-euro note passes from one person to the next, linking these people together and
changing their lives dramatically. FROZEN LAND is episodic in structure and the different stories dissolve
into each other in a non-linear way. It is a hectic, fast-paced and realistic depiction of today´s Finland,
full of action and tragic events, but also warmth and humour. FROZEN LAND won the Nordic Award and
three other official prizes at the Göteborg Film Festival this year.
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Norge 2005
Manus: Endre Lund Eriksen 
Regi: Arild Fröhlich 
Foto: Trond Høines
Klipp: Vidar Flatauken
Medvirkende: Petrus A. Christensen, Jørgen Foss, Atle
Antonsen, Kristin Skogheim m.fl.
Produksjonsselskap: Paradox Film, www.paradox.no/ 
Produsent: Torleif Hauge, Finn Gjerdrum, Stein Kvae
Norsk distribusjon: Scanbox, dyn.scanbox.com/
Produksjons-, visningsformat: 16 mm, 35 mm
Norsk tale, ingen undertekster
7 år, WS 1:1,85,, Farger, 90 min.

Arild Fröhlich, født på Gol i 1972, har arbeidet med humor
som virkelmiddel etter at han ble ferdig med filmstudier i
1997. Han har regissert for TV i flere år, blant annet NRKs
"U", "Åpen post" og "Ut i vår hage". Siden 2001 har han
også laget en del reklamefilmer. Dessuten spiller han
trommer i Elvis/Sinatra-tribute-bandet Vegas. PITBULLTERJE
er hans første spillefilm.

FØRPREMIERER
AVSLUTNINGSFILM
VERDENSPREMIERE

PITBULLTERJE

Årets julekomedie for (nesten) hele familien

Jim er 12 år, men på en måte mye eldre. På skolen er han minst i klassen, og tvinges til å
kjøpe øl og røyk og arrangere fester i garasjen. Hjemme er det annerledes. Der er han far
i huset, og tar vare på moren sin, som har forskanset seg under dyna med opptak av
månelandingen på VHS og nekter å gå ut.

Juleforberedelser ute og hjemme gjør at Jim får merke hvor vanskelig det er å være både
stor og liten på samme tid. Så begynner det en ny gutt i klassen, og Jim får vennen han ikke
vil ha: Terje. PITBULLTERJE.

Sånn. De fleste voksne stopper å lese sånn ca. her, og tenker at dette virker som en fin film
om sunne verdier som ansvar, omsorg og relasjoner. ”Dette er en ordentlig film. Den kan
dere se”, sier de. Hahaha! PITBULLTERJE er egentlig en film om løgn! Og neseblod! Og
flammefiser! Og øl! Og tørste kjøpesenternisser!

PITBULLTERJE er både vanlig film og animasjon, komikk og alvor, juling og julestemning. 

Kort sagt: PITBULLTERJE er en film om hva som skjer når noen stikker kjepper i jula. 

When Terje, a big and obese youngster, enters the class as a new pupil, he is an easy target for nagging
by his fellow class mates. But Terje has a weapon - he tells the naggers to go easy on him, or he will bring
his Pittbull dog to school and make them regret their actions. Terje makes friends with Jim, a class mate
who is also being harassed by the same naggers. PITTBULLTERJE is a different kind of family film – a
different kind of Christmas film as well – with a lot of foul language that will make you laugh.
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USA 2003
Manus: Cheri Lovedog, Robin Whitehouse 
Regi: Alex Steyermark 
Foto: Antonio Calvache
Klipp: Allyson C. Johnson
Musikk: Cheri Lovedog, Stephen Trask
Medvirkende: Gina Gershon, Drea de Matteo, Lori Petty,
Shelly Cole m.fl.
Produksjonsselskap: Prey LLC 
Produsent: Gina Gershon, Gina Resnick
Salgsselskap:Dream Entertainment,
www.dreamentertainment.net/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.preyforrockandroll.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , SRD, Farger, 104 min.

Alex Steyermark har jobbet som klipper for film og tv.
Han har også vært musikkansvarlig på en rekke spillefilmer,
deriblant Spike Lees MALCOLM X (1992), CLOCKERS (1995)
og GIRL 6 (1996), samt THE ICE STORM (1997) og THE
FACULTY (1998). PREY FOR ROCK & ROLL er hans regidebut.
Hans neste film, ONE LAST THING..., hadde verdenspremiere
under årets filmfestival i Toronto.

PREY FOR ROCK & ROLL

LESBIAN PROPAGANDA NIGHT
CINEMA EXTRAORDINAIRE
NORDISK PREMIERE

Friskt og ektefølt om et kvinnelig rockebands jakt på suksess

PREY FOR ROCK'N ROLL er basert på et selvbiografisk teaterstykke av den L.A.-baserte
sangeren Cheri Lovedog. Filmen tegner et uglamorøst bilde av et kvinnelig rockeband som
har spilt sammen i 20 år. I sentrum finner vi sangeren Jacki, som har sett seg lei på bransjens
skyggesider, slemme kjærester og manipulerende produsenter. Hun får seg likevel ikke til
å gi opp musikken, selv om hun er godt opp i førtiårene og suksessen lar vente på seg. Da
en produsent lover å komme for å høre dem spille, bestemmer Jacki seg for å la konserten
bli det aller siste forsøket på å slå gjennom. 

Gina Gershon (BOUND, FACE/OFF) gjør en fantastisk jobb som Jacki og synger også alle
sangene i filmen selv. I bandet finner vi ellers Lori Petty i rollen som den tøffe lesbiske
gitaristen Faith, samt Drea de Matteo, kjent som Adriana fra "Sopranos". PREY FOR ROCK
& ROLL er en frisk, karakterdrevet og ektefølt regidebut som har gått sin seiersgang på en
rekke filmfestivaler.

Jacki is the lead singer in an all female rock band who have played together for 20 years. Although in
her late fourties and disillusioned by the industry, she hasn't been able to bring herself to give up the
music she loves so much. When a producer shows interest in the band, she decides to play one last gig
before she throws in the towel. Alex Steyermark's directorial debut is engaging, true and well written.
Gina Gershon gives a fresh portrayal of Jacki, and does all the singing in the film herself.
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Russland 2004
Manus: Svetlana Proskurina 
Regi: Svetlana Proskurina 
Foto: Alexander Burov
Klipp: Sergei Ivanov
Musikk: Andre Sigle
Medvirkende: Dana Agi‰eva, Jelena Rufanova, Vladimir Iljin,
Alexander Plaksin, Fjodor Lavrov m.fl.
Produksjonsselskap: Studio Kinoproba, www.gorkyfilm.ru 
Produsent: Jurij Obuchov
Salgsselskap: Studio Slon
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Russisk tale, Engelske undertekster
15 år, , SRD, Farger, 85 min.

Russiske Svetlana Proskurina (f. 1948) har studert drama
ved Leningrad State Institute of Drama, Music and
Cinematography, samt manus og filmregi i Moskva. Hennes
regidebut var KIDS’ PLAYGROUND i 1986. Hun har siden
regissert ACCIDENTAL WALTZ (1990) og REFLECTIONS IN A
MIRROR (1992). Hun har også filmet en rekke dokumentarer,
deriblant RUSSIAN ARK (2002). REMOTE ACCESS hadde
premiere under fjorårets filmfestival i Venezia.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
NORDISK PREMIERE

REMOTE ACCESS
Udaljonnyj dostup

Smertefull-god telefonromanse

I REMOTE ACCESS møter vi Zhenya, en mutter tenåringsjente i en velstående familie. Mor
og datter har uendelige krangler fordi Zhenya ikke vet hva hun vil bruke livet sitt til. Ved
en tilfeldighet får hun jobb som telesex-operatør. Slik får hun kontakt med Sergei, en ung
gutt som bærer på et traumatisk minne: Da han var sju, havnet han i en båtulykke. Faren
fikk reddet ham ut av elva, men moren og søsteren druknet. Sergei og Zhenya begynner å
ha uendelige samtaler per telefon, men utsetter stadig å møtes ansikt til ansikt. 

Svetlana Proskurinas REMOTE ACCESS er en stillegående film der diametralt motsatte
elementer settes opp mot hverandre. Filmen beveger seg kontinuerlig mellom sommer og
vinter, ild og regn, fortid og framtid. Den menneskelige stemme spiller her en viktig rolle.
At det er amatørskuespillere i samtlige roller er kanskje filmens mest distinkte trekk: I
stedet for å spille, stiller de unge hovedrolleinnehaverne personlighetene sine til skue for
seeren, noe som bidrar til filmens skjøre skjønnhet.

Teenage girl Zhenya takes on a job as a phone sex operator. One day she is called up by Sergei, a young
boy who once saw his mother and sister drown in a boat accident. They start having endless
conversations without meeting face to face. In REMOTE ACCESS, the director constantly juxtaposes
opposites: rain and fire, summer and winter, past and present. Rather than acting out their characters,
the non-professional actors open up their personalities and inner worlds to the viewer. The result is a
subtle work of fragile beauty.
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USA 2005
Manus: John Turturro 
Regi: John Turturro 
Foto: Tom Stern
Klipp: Ray Hubley
Musikk: Paul Chihara og Marilyn D'Amato
Medvirkende: James Gandolfini, Susan Sarandon, Kate
Winslet, Christopher Walken, Steve Buscemi, Bobby
Cannavale m.fl.
Produksjonsselskap: United Artists, GreeneStreet Films Inc.,
Icon Entertainment International, www.iconmovies.net/ 
Produsent: Justin Berfield, Ethan Coen, Joel Coen, John
Penotti, John Turturro
Salgsselskap:
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome,
www.filmweb.no/smn/
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 115 min.

John Turturro (f. 1957) er utdannet ved Yale School of
Drama. Han har bak seg en rekke store prestasjoner i teater,
fjernsyn og i mer enn seksti filmer. Han har også for vane å
sanke hjem priser for sine rolletolkninger. Ikke minst er
Turturro kjent for sitt samarbeid med Coen-brødrene, som
faktisk også er utøvende produsenter for ROMANCE AND
CIGARETTES. Selv har Turturro bak seg to filmer fra før —
MAC (1992) og ILLUMINATA (1998).

ROMANCE AND CIGARETTES

FØRPREMIERER
MUSIKALSKE TAKTER
NORDISK PREMIERE

En røff musikal om mannsgrisen Nick, som bryter ut i sang når livet går ham imot

Her kommer en film helt i sin egen gate — en musikal med svært grov språkbruk, om en
mann som har tre voksne døtre og bedrar sin kone med en ung rødtopp. Når livet går ham
imot og han føler at ingen forstår ham, bryter han ut i sang – ”A Man Without Love” er
førstevalget. James Gandolfini briljerer i sin tolkning av mannsgrisen Nick, og selv om det
skal mye til for helt å tro på Kate Winslets begjær etter mannen, er det hevet over tvil at
Gandolfini har en god porsjon karisma og glimt i øyet. Susan Sarandon er den forsmådde
hustru, mens Christopher Walken blir fullstendig weirdo som en slektning av familien. Selv
om vi kategoriserer ROMANCE AND CIGARETTES som musikal, er det mye som taler for at
den ikke går helt hjem hos eldre damer i Fana. Til det er den for grov og upolert. 

“For me ROMANCE AND CIGARETTES is a working class opera. When people don’t have money, they
escape through song, much like prayer. Being a lover of Fellini, Powell and Pressburger and Buñuel, I was
encouraged to not think I was completely out of my mind. Life is not a comedy or a tragedy or a musical
but all of these elements are part of our everyday experience. According to Aristotle, a drama must have
plot, character, thought, poetry, music and dance. I just added sex. I hope the audience receives the film
in the spirit in which it was made - full of love and wonder and occasional dirty thoughts.” – John
Turturro
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USA 2005
Manus: Joss Whedon 
Regi: Joss Whedon 
Foto: Jack N. Green
Klipp: Lisa Lassek
Musikk: David Newman
Medvirkende: Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk,
Morena Baccarin m. fl.
Produksjonsselskap: Mutant Enemy Inc., Universal Pictures,
Universal Studios, Barry Mendel Productions,
www.universalpictures.com/ 
Produsent: Barry Mendel
Norsk distribusjon: UIP, www.filmweb.no/uip/
Offisiell hjemmeside: www.serenitymovie.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, , SRD SDDS DTS, Farger, 119 min.

Joss Whedon er født i 1964. Han studerte film ved
Wesleyan University, og jobbet siden som manusforfatter på
komiserien ”Roseanne”. Han var medforfatter på det Oscar-
nominerte manuset til TOY STORY (1995). I 1997 skapte han
tv-serien ”Buffy the Vampire Slayer”, basert på sitt eget
manus til filmen fra 1992. Den kritikerroste serien ble
produsert i sju år. Whedon skrev og regisserte flere av
episodene, inkludert én som skaffet ham en Emmy-
nominasjon i klassen Outstanding writing in a drama series.
Han skapte også søsterserien ”Angel”, som gikk i fem år.
Han har også skrevet manus til ALIEN: OPPSTANDELSEN
(1997) og TITAN A.E. (2000). SERENITY er hans debut som
spillefilmregissør, og han arbeider for tiden med en
filmadaptasjon av tegneserien "Wonder

FØRPREMIERER
MIDNIGHT CRAZE
NORDISK PREMIERE

SERENITY

Et smart og vittig actioneventyr om mannskapet på romfergen Serenity

Vi befinner oss 500 år fram i tid. Malcolm Reynolds er kaptein på romskipet Serenity. Etter
å ha vært på den tapende siden i en intergalaktisk krig, livnærer Malcolm seg på
småkriminalitet og å ta med seg betalende reisende. En dag får han to passasjerer om bord.
De skal komme til å snu det bedagelige livet hans på hodet. En ung doktor og hans
telepatiske, ustabile søster er på flukt fra koalisjonen som dominerer universet.
Mannskapet er plutselig fanget mellom den ustoppelige militærmakten til The Universal
Alliance, og den kannibale vreden til ”the reavers”, villmennene som holder til i universets
ytterkanter. Og snart innser de at den største faren kanskje befinner seg om bord i deres
eget skip.

SERENITY er en selvstendig videreføring av tv-serien ”Firefly” (2002-2003). Serien skildret
tilblivelsen av det moderne USA, og ble noe forenklet markedsført som ”en western i
verdensrommet”. ”Firefly” ble kun produsert i én sesong, men opparbeidet seg en gruppe
dedikerte tilhengere — såkalte ”browncoats” – som aksjonerte for å få serien brakt til det
store lerretet. Resultatet er akkurat det vi forventer av regissør Joss Whedon: En eventyrlig
fortelling med vittig dialog og briljante actionsekvenser.

A continuation of the TV series ”Firefly”, SERENITY picks up six months after the final episode ended.
Captain Malcolm Reynolds, once on the losing side of an intergalactic war, makes a living through petty
crimes and taking passengers aboard his ship Serenity. When he takes on a young doctor and his
telepathic, unstable sister, Malcolm finds himself caught between the military force of the Universal
Alliance, and the cannibal savages who roam the edges of space. SERENITY is a fast paced action
adventure, packed with director Joss Whedon’s trademark witty dialogue.
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Nederland 2004
Manus: Eddy Terstall 
Regi: Eddy Terstall 
Foto: Willem Nagtglas
Klipp: Gaby Hanrath
Musikk: Ben Isaacs
Medvirkende: Cees Geel, Marcel Hensema, Rifka Lodeizen,
Daan Ekkel, Eva Duijvestein m.fl.
Produksjonsselskap: Spaghetti Film, www.spaghettifilm.nl/ 
Produsent: Imko Niuwenhuijs
Salgsselskap: Fortissimo Films, www.fortissimo.nl/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.simondefilm.nl
Produksjons-, visningsformat: 16 mm, 35 mm
Hollandsk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,66, SRD, Farger, 100 min.

Nederlandske Eddy Terstall (f. 1964) har studert politikk
og sosiologi ved Universitetet i Amsterdam. Siden debuten
TRANSIT (1992) har han laget seks spillefilmer. SIMON er
hans største publikumssuksess så langt, og den vant tre
priser på den nederlandske filmfestivalen. SIMON var også
Nederlands offisielle bidrag til Oscar-utdelingen 2005.

SIMON

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM
NORDISK PREMIERE
GAY PROPAGANDA NIGHT

En bittersøt komedie om å være sterk og holde humøret oppe når man er alvorlig syk og døden
nær

SIMON er første del i en trilogi om det nederlandske samfunnet slik regissør Eddy Terstall
ser det. Han ønsker med trilogien å presentere det følelsesmessige, religiøse og offentlige
livet til nederlendere gjennom å utforske temaene død, sex og politikk.

Simon driver en hasjbar i Amsterdam, har kjæreste, flere elskerinner og to barn i Thailand.
En dag kjører han på den homofile tannlegestudenten Camiel. Nonchalant slenger Simon
Camiel i baksetet og kjører ham til sykehuset. Dette er starten på et uvanlig vennskap
mellom den sjenerte Camiel og den frilynte Simon. De forblir venner helt frem til de reiser
på tur til Thailand, hvor Camiel roter seg bort i Simons kjæreste. Åtte år senere krysses
veiene deres igjen, men mye er forandret: Simon er helt alene med en fremskredet
kreftsykdom og bare noen måneder igjen å leve, mens Camiel skal gifte seg med partneren
sin. SIMON er en bittersøt komedie om medfølelse, forståelse og vanskelige valg. 

Simon owns a hash bar in Amsterdam, has a steady girlfriend and a couple of mistresses. When he
accidentally hits Camiel with his jeep, he nonchalantly throws him in the backseat and takes him to the
hospital. Thus begins the friendship between the shy Camiel and the free-spirited Simon. Over the years
their friendship fades away, until one day Simon almost hits Camiel again. But life has changed for the
two friends: Simon ia all alone with his terminal cancer, while Camiel is about to marry his partner.
SIMON is a bittersweet comedy about compassion, understanding and euthanasia. 
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Norge 2005
Manus: Aleksander Nordaas 
Regi: Aleksander Nordaas 
Foto: Aleksander Nordaas
Klipp: Aleksander Nordaas
Musikk: Raymond Enoksen (Dreamscores)
Medvirkende: Erlend Nervold, Jon Sigve Skard, Marianne
Sand, Torolf Kviteberg, Einar Haukås Eide, Ingrid Ellestad,
André Søfteland, Kristoffer Joner m.fl.
Produksjonsselskap: Yesbox Productions, www.yesbox.no 
Produsent: Kaja Elise Olsen & Bendik Heggen Strønstad
Salgsselskap: Yesbox Productions
Norsk distribusjon:
Offisiell hjemmeside: www.yesbox.no
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Norsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 87 min.

Aleksander Nordaas (f. 1982) kommer her med sin
spillefilmdebut. Filmen er spilt inn på et totalt nullbudsjett,
og Aleksander står for manus, regi, foto og klipp. Etter å ha
laget noen kortfilmer og musikkvideoer ville han ta steget
videre med spillefilm. Sommeren 2004 startet skrivingen av
manuset, og produksjonen kom i gang allerede tre måneder
senere. Aleksander driver til daglig Yesbox Productions
sammen med kollegaen Bernt Ove Moss, og er i skrivende
stund i gang med manuset til neste spillefilm.

FØRPREMIERER
VERDENSPREMIERE

SIRKEL
Circle

En nullbudsjettspillefilm fra Bergen ser dagens lys under BIFF

Kanskje det er slik det er å være student i Bergen i dag? Det er i hvert fall mye som tyder
på at Aleksander Nordaas og gjengen rundt ham har funnet at de ville sprite opp
hverdagen og studietiden med en blanding av grøss og litt romantikk i en lett forening.
Resultatet er blitt en produksjon som har kostet minimalt, men som faktisk leverer langt på
vei både hva gjelder filmatisk håndverk, uttrykk og skuespill. 

Harald er nyinnflyttet fra østlandet og skal begynne på franskstudier. På Studentsenteret
treffer han en underlig skrue fra Sunnhordaland som er spesialist på gnagere og
sannsynligvis studerer biologi. Filmens svarte får Noah er også sørfra og det er vel lite trolig
at han studerer noe som helst. Harald treffer ham på senterets toalett. Noah tar med
Harald på vennetreff - en lukket gruppe ungdommer som spiller "Flasken peker på" og
hvor reglene er at hver enkelt er nødt til å utføre oppdraget som blir krevd av dem.
Etterhvert som Harald blir bedre kjent med June, som også Noah har et forhold til,
begynner utfordringene å by på ekstra store problemer og leken blir til alvor.

This local no-budget production is drama and romance with a dash of horror in between. A fresh
student moves to Bergen in order to study French at the University. He meets some strange guys - first
the gay biology student who has a hang up on rodents. The second guy he meets has trouble painted
all over his face. The two of them join in a group of friends who have established a circle in which they
play the game of challenging each others to perform tasks without breaking the rules. The game turns
nasty after a short while. 
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Iran / Frankrike / Irak 2004
Manus: Bahman Ghobadi 
Regi: Bahman Ghobadi 
Foto: Shahram Assadi
Klipp: Mustafa Khergepush og Haydeh Safi-Yari
Musikk: Hossein Alizadeh
Medvirkende: Avaz Latif, Soran Ebrahim, Saddam Hossein
Feysal m.fl.
Produksjonsselskap: Mij Film 
Produsent: Abbas Ghazali
Norsk distribusjon: Arthaus, www.filmweb.no/arthaus/
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Kurdisk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 98 min.

Bahman Ghobadi ble født i iransk Kurdistan i 1968. Han
har studert film i Teheran og regissert flere prisvinnende
kortfilmer. Hans første spillefilm EN TID FOR FULLE HESTER
(2002) vant både Caméra d'Or og den internasjonale
kritikerprisen i Cannes. STRANDET I IRAK (2002) vant
hovedprisen ved den internasjonale filmfestivalen i Chicago,
men Ghobadi sa fra seg prisen etter at amerikanske
myndigheter nektet ham visum. I 2004 regisserte Ghobadi
DAF, en dokumentar om produksjonen av den tradisjonelle
kurdiske trommen ved samme navn.

SKILPADDER KAN FLY
Turtles Can Fly
Lakposhtha ham parvaz mikonand

FILMPOOLEN
RELIGION OG KONFLIKTER
KONFLIKTER OG TRAUMER

Absurdkomisk, men mest hjerteskjærende drama om foreldreløse barn etter USAs invasjon

Vi befinner oss i en flyktningeleir på grensen mellom Irak og Tyrkia. Leiren er full av
kurdiske familier som har flyktet fra de nærliggende landsbyene. Nå venter de på at
troppene fra USA skal komme. Barna får tiden til å gå ved å leke i krigsruinene, og ved å
samle sammen ueksploderte landminer som de forsøker å selge videre. Lederen,
tenåringen Satellite, forsøker å beskytte de mindre barna, som alle er fysisk eller
følelsesmessig skadd av krigens herjinger.

Regissør Ghobadi fikk ideen til SKILPADDER KAN FLY da han var i Bagdad tre måneder etter
Saddams fall. I noen uker filmet han hendelsene han observerte der. Da han vendte tilbake
til hjemlandet Iran, slo han seg ikke til ro med resultatet. Snart vendte han tilbake til Irak
for å lage en spillefilm om alt som hadde gjort inntrykk på ham. 

Mens Bush og Saddam hadde vært hovedpersonene i fortellingen om USA og Irak, ble det
irakiske folket redusert til statister. I SKILPADDER KAN FLY er det de irakiske foreldreløse
barna som står i sentrum, i en fortelling som på samme tid er humoristisk og
hjerteskjærende. 

In a refugee camp on the border between Iraq and Turkey, several Kurdish families are awaiting the
arrival of the American troops. The children pass the time by playing in the war ruins and collecting
unexploded land mines. TURTLES CAN FLY is the first film shot in Iraq after the American invasion.
Director Ghobadi wanted to focus on the children of Iraq, who had all been reduced to extras in the
media. The result is a powerful and heartbreaking drama which won the Golden Seashell at the film
festival in San Sebastián.

Forfilm: 
BAWKE

Regi: Hisham Zaman, land: Norge, år: 2005, lengde: 15 min.
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Frankrike / USA / Rwanda 2005
Manus: Raoul Peck 
Regi: Raoul Peck 
Foto: Eric Guichard
Klipp: Jacques Comets
Musikk: Bruno Cuolais
Medvirkende: Idris Elba, Oris Erhuero, Noah Emmerich,
Frasier James, Carole Karemera
Produksjonsselskap: Cinefacto, HBO Films, www.hbo.com
Produsent: Daniel Delume, Raoul Peck, Joel Stillerman
Salgsselskap: HBO Films, www.hbo.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.hbo.com/films/sometimesinapril
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk / Kinyarwanda tale, Engelske undertekster
år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 140 min.

Raoul Peck ble født på Haiti i 1953, og vokste opp i Zaire
og Frankrike. Peck tok størstedelen av sin utdannelse i
Tyskland, hvor han begynte med økonomi ved universitetet i
Berlin, men gikk over til filmstudier. Han ble uteksaminert fra
film og tv-skolen i Berlin i 1988. Peck har jobbet en del med
kortere, eksperimentell film, sosiopolitiske dokumentarer, og
spillefilmer, ofte basert på faktiske hendelser. I en kort
periode på 1990-tallet var Peck Haitis kulturminister. Hans
øvrige filmer inkluderer L'HOMME SUR LES QUAIS (1993), og
den prisbelønte LUMUMBA (2000).

VIDEORAMA
KONFLIKTER OG TRAUMER
OUT OF AFRICA
NORDISK PREMIERE

SOMETIMES IN APRIL

Sterk skildring av borgerkrigen i Rwanda i 1994 og rettsoppgjøret ti år senere

Regissør Raoul Peck har utmerket seg med flere filmer som tar for seg det anspente
forholdet mellom Afrika og Vesten etter kolonitiden. I SOMETIMES IN APRIL viser han den
sjokkerende handlingslammelsen som rammet vestlige styresmakter da en eksplosiv
borgerkrig brøt ut i den strategisk ubetydelige staten Kongo i Sentral-Afrika. Mer enn 800
000 mennesker ble drept i løpet av mindre enn 100 dager. Filmen veksler mellom to ulike
tidspunkt: de kaotiske dagene i april 1994 like før opprøret brøt ut, og krigsretten som ble
avholdt i 2004.

Vi følger to brødre av hutu-folkegruppen, som sto for folkemordet: den moderate soldaten
Augustin, som ikke innser tragediens omfang før det er for sent, og dj-en Honoré, som
bidrar til å piske opp rasehatet gjennom radioshowet sitt. Ti år senere forsøker de to å
finne tilbake til hverandre, den ene på besøk under rettssaken, den andre på tiltalebenken
for delaktighet. SOMETIMES IN APRIL er en viktig og rystende film, som demonstrerer de
grusomme menneskelige konsekvensene av politiske feilprioriteringer.

In SOMETIMES IN APRIL, Raoul Peck explores the mechanisms behind the horrific genocide in Rwanda in
1994, through the acts of two brothers from the ethnic Hutu majority that commited the atrocities.
Augustin, the conscious soldier, doesn’t realize the full scope of the disaster until it’s too late, while his
brother Honoré contributes to the escalation of racial hatred through his radio show. The film switches
back and forth between april 1994 and 2004, when we meet the brothers again during the the United
Nations Tribunal.
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Storbritannia 2005
Manus: Neal Purvis, Robert Wade 
Regi: Stephen Woolley 
Foto: John Mathieson
Klipp: Sam Sneade
Musikk: David Arnold
Medvirkende: Leo Gregory, Paddy Considine, Luke de
Woolfson, Nathalie Cox, Monet Mazur 
Produksjonsselskap: Number 9 Films Number 9 Films / Finola
Dwyer Productions, 53 Greek Street, London W1D 3DR,
England, te +44 20 7734 7065, fax +44 20 7734 4250,
finola@finoladwyerproductions.co.uk
Produsent: Finola Dwyer, Stephen Woolley
Salgsselskap: Intandem Films, www.intandemfilms.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.intandemfilms.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85,, Farger og svart-hvitt, 102 min.

Stephen Woolley regidebuterer med STONED, men har
vært produsent i mer enn 20 år. Han har vært kinoeier, har
jobbet som filmkritiker og produsert en tv-serie for Channel
4. Han grunnla Palace Video sammen med Nik Powell i 1982,
og mottok ti år senere den amerikanske produsent
foreningens hovedpris for produksjonen av THE CRYING
GAME. Hans øvrige filmografi inneholder filmer som
BACKBEAT (1994) og TRIBUNEFEBER (1997).

STONED

CINEMA EXTRAORDINAIRE
MUSIKALSKE TAKTER
NORDISK PREMIERE

Den underholdende historien om Brian Jones, som var med på å grunnlegge The Rolling Stones

Da det tidligere Rolling Stones-medlemmet Brian Jones under mystiske omstendigheter
druknet i svømmebassenget sitt i en alder av 27 år, var det fortsatt ikke hverdagskost at
kjendiser døde på rare måter, brukte psykedeliske narkotikum, flørtet med østlig filosofi og
var i opprør mot det etablerte. Det som i dag er vanlige ingredienser i enhver rocke-
musikers karriere ble oppfunnet og raffinert av Jones, som sluttet i Rolling Stones etter å
ha kommet i konflikt med sentrale bandmedlemmer om bandets videre kunstneriske
utvikling. 

Spillefilmen STONED er regissør Stephen Woolleys ti år gamle hjertebarn om Jones'
turbulente livsløp. Woolley har valgt å trekke frem den mystiske karakteren Frank
Thorogoods sentrale rolle i Jones' utvikling. Thorogood var en murer som arbeidet på
Jones' hus og utviklet et nært vennskapsforhold til den unge musikeren. Etter hvert som
Jones' karriere skjøt fart, ble imidlertid mureren satt på sidelinjen og et anspent forhold
vokste frem de to imellom. STONED er en underholdende og vellaget hyllest til en musiker
som var med på å skape selve rockemyten.

When former member and co-founder of the Rolling Stones, Brian Jones, drowned in his swimming pool
under mysterious circumstances, psychedelic drugs, flirtations with eastern philosophy, revolt against the
establishment and odd deaths were still not established parts of the rock'n roll way of life. Jones was
one of the pionéers of rock'n roll mythology, obsessed with his career and developing his own ways, an
obsession that cost him his place in the Stones. Director and producer Stephen Woolley has made an
entertaining chronicle of the sordid life and suspicious death of this spectacular personality. 
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Danmark 2004
Manus: Naja Maria Aidt og Anders Rønnow Klarlund 
Regi: Anders Rønnow Klarlund 
Foto: Kim Hattesen, Jan Weincke
Klipp: Leif Axel Kjeldsen
Musikk: Jørgen Lauritsen
Medvirkende: Nicolai Cleve Broch, Ines Prange, Espen
Skjønberg, Nils Ole Oftebro, Aksel Hennie (instruksjon)
Produksjonsselskap: Bald Film, www.baldfilm.dk/ 
Produsent: Niels Bald
Norsk distribusjon: Arthaus, www.filmweb.no/arthaus/
Offisiell hjemmeside: www.stringsthemovie.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Norsk tale, ingen undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 92 min.

Anders Rønnow Klarlund (f. 1971) arbeidet i radio og
som fjernsynsprodusent før han startet som filmskaper. Han
regidebut kom med DEN ATTENDE i 1996, og den mottok
priser i festivalene i Valencia, Lübeck og Mannheim-
Heidelberg. Hans andre spillefilm kom i 1999 med BESATT.
Rønnow Klarlund har dessuten regissert fire episoder av den
populære tv-serien “Taxa” for det statlige fjernsynsselskapet
DR TV. STRINGS er hans tredje spillefilm.

FØRPREMIERER
NORSK PREMIERE

STRINGS

Uendelig vakker film om livets marionetter, spilt av marionetter

Kongen av Hebalon er død, og den unge prinsen Hal legger ut på en farefull ferd for å
hevne drapet. Han tror han vil oppnå rettferdighet ved å krige, og hører ikke på sin søster
Jhinnas protester. På veien åpnes Hals øyne, og han ser at det gamle fiendskapet med
zerittene bygger på løgn og maktspill. Nå vil Hal vende tilbake som en rettferdig og mild
hersker. Men hans liv er i fare, og hjemme i Hebalon er Jhinna tatt til fange. 

STRINGS er en eventyrlig og dramatisk fortelling ikke bare med marionetter i alle rollene,
men der marionettene også fungerer på et symbolsk plan. Dukkene er styrt av forfedrenes
gjerninger samtidig som de er bundet sammen med alle på jorden. Store eksistensielle
dilemmaer i en klassisk historie om krig og kjærlighet, skjebne og identitet, blir til en unik
filmopplevelse som tar oss med til et univers vi aldri har sett før. En kunstferdig utført
fabelfilm for både barn og voksne. Aksel Hennie har instruert den norske versjonen.

When Prince Hal Tara finds his father, the Emperor of Hebalon, slain by their enemy, he is forced to leave
the kingdom in order to revenge his death. Disguised as a slave he embarks on an epic journey that will
see him confronting devastating truths about his past, and facing an uncertain future, destined to result
in the loss of many lives. The fact that these characters are beautifully crafted marionettes is never
hidden from us, on the contrary the strings of the marionettes also play an important symbolic role in
the drama.
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Sør-Korea / Hong Kong / Kina 2005
Manus: Tsui Hark, Cheung Chi-sing, Chun Tin-nam 
Regi: Tsui Hark 
Foto: Keung Kwok-Man
Klipp: Angie Lam
Musikk: Kenji Kawai
Medvirkende: Donnie Yen, Leon Lai, Charlie Young, Sun
Honglei, Lau Kar-leung.
Produksjonsselskap: Film Workshop, Mandarin Films,
www.filmworkshop.net/ 
Produsent: Ma Zhong-jun, Raymond Wong, Lee Joo-ick,
Nansun Shi
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome Norge
www.filmweb.no/smn/
Offisiell hjemmesidetekst: /www.sevenswordsthefilm.com
Produksjons-, visningsformat: , 35 mm
Kantonesisk, Mandarin tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 150 min.

Tsui Hark begynte å lage eksperimentelle filmer med 8mm
film allerede som 13-åring. Etter å ha studert film ved
University of Texas i Austin, returnerte han til Hong Kong i
1977 og begynte å arbeide i fjernsynet. Ett år senere fikk
han sin spillefilmdebut med THE BUTTERFLY MURDERS.
Filmen gav ham mye oppmerksomhet, og er av mange blitt
kalt starten på den nye bølgen i Hong Kongs filmindustri.
Etter å ha lagd en rekke kritiker- og kassasuksesser, var Tsui
Hark med på å skipe sitt eget produksjonsselskap i 1984,
kalt Film Workshop. Selv om selskapet bare var tenkt å være
et midlertidig foretak, har det blitt et av de mest suksessfulle
produksjonsselskapene i Hong Kong.

SYV SVERD
Seven Swords
Qi jian

FØRPREMIERER
NORDISK PREMIERE

Sju krigere kjemper for å redde en landsby fra en djevelsk general

Historien utspiller seg på 1600-tallet under Qing-dynastiet i Kina. For å minske sjansene for
borgerkrig og opprør, forbyr keiseren all praktisering av klassisk kinesisk kampsport. Alle
utøverne av krigskunsten skal drepes, og en dusør utloves for hvert enkelt hode. Dekretet
utløser en klappjakt på disse personene. En rekke dusørjegere lever av å drepe krigskunst-
kyndige, og ellers det meste som kommer i deres vei. Den verste av jegerne er general Ild-
Vind. Hans neste mål er landsbyen Martial Village i det nordvestlige Kina. Her har de siste
frihetsforkjemperne forskanset seg. Fu Qin-zhu er fast bestemt på å stoppe Ild-Vind, og
rekrutterer seks krigere til å ta opp kampen mot overmakten. Hver av dem blir utrustet
med unike sverd med forskjellige egenskaper. 

SYV SVERD er basert på boka « Seven Swordsmen from Mountain Tian» av Liang Yu-sheng.
Han er en av pionerene i 1900-tallets bølge av «klassisk krigskunst»-romaner.

The story begins in the 1660s, after the Qing dynasty has been established in China. To keep nationalist
uprisings at bay, an imperial decree has gone out banning the study or practice of martial arts on pain
of decapitation. The decree has led to the rise of a bounty-hunter class, with 300 pieces of silver paid for
each wrongdoer's head. Biggest and most ruthless of the hunters is Fire-Wind. Fire-Wind's next target is
Martial Village, a small community in dusty northwest China. Seven warriors set out to protect the
village.
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USA 2005
Manus: John August, Pamela Pettler, Caroline Thompson 
Regi: Tim Burton & Mike Johnson 
Foto: Pete Kozachik
Klipp: Chris Lebenzon, Jonathan Lucas
Musikk: Danny Elfman
Medvirkende: Stemmene til: Johnny Depp, Helena Bonham
Carter, Emily Watson, Tracey Ullman m.fl.
Produksjonsselskap: Warner Bros, Tim Burton Animation Co.,
Will Vinton Studios, www.warnerbros.com 
Produsent: Allison Abbate, Jeffrey Auerbach, Tim Burton
Salgsselskap: Warner Bros. Pictures Inc.
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome Norge,
Offisiell hjemmeside: corpsebridemovie.warnerbros.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD SDDS DTS, Farger, 76 min.

Tim Burton (f. 1958) har nylig sukret norske kinoer med
CHARLIE OG SJOKOLADEFABRIKKEN (2005), en fabel basert
på Roald Dahls berømte barnebok. Burton sto også bak BIG
FISH (2003), en hjertevarm historie om et far og sønn-
forhold. I 2001 regisserte han storsuksessen PLANET OF THE
APES, inspirert av storfilmen med Charlton Heston fra 1968.
Burton er kjent for sin særegne visuelle stil og makabre
humor, noe han viste allerede med BEETLEJUICE i 1988. Året
etter kom Oscar-vinneren BATMAN. EDWARD SAKSEHÅND
(1990) var et varmt fortalt eventyr med Johnny Depp i
tittelrollen.

ANIMASJON
FØRPREMIERER
NORDISK PREMIERE

TIM BURTON'S CORPSE BRIDE

Tim Burton forsetter der han slapp med A NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS med nok en makaber
animasjon

Victor og Victoria skal gifte seg - selv om de aldri har møtt hverandre. Det er selvsagt
foreldrene på hver side som synes dette virker fornuftig. Foreldrene til Victor er sosiale
strebere med mye penger og ingen klasse. Victorias foreldre har mye klasse, men ingen
penger. De har aldri sett den store verdien i Victoria, men hun kan være returbilletten til
øverste trinn på den sosiale rangstigen. Nye penger er også penger, tross alt. 

Mot alle odds virker det som om Victor og Victoria er som skapt for hverandre. Under
bryllupsgjennomgangen snubler imidlertid Victor grundig i ekteskapsløftene og setter
uforskyldt fyr på sin kommende svigermors kjole. Han får streng beskjed av presten om å
holde seg unna til han kan teksten ordentlig. 

En ydmyket Victor vandrer inn i den mørke skogen utenfor landsbyen. Alene klarer han
utmerket å deklamere løftene sine. Han setter til og med gifteringen på en trerot. Men det
er ingen rot. Fra bakken stiger et lik av en vakker kvinne kledd i en fillete brudekjole. Hun
har Victorias giftering på fingeren. Victor har intetanende lovt seg bort til Corpse Bride...

THE CORPS BRIDE is stylishly dark and, in its own way, moodily romantic. Burton's second foray into stop-
motion animation is a true fairy tale, following Victor, who, on the eve of his wedding, accidentally
marries an undead woman. This causes a love triangle worthy of The O.C. There's an elegant simplicity
to the gothic tale, which leaves more room for Burton's cast of kooky side characters, who come in all
shapes, sizes and superb personalities. Its shade-darker humor makes Bride a bit more mature than, say,
A NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS - and not totally for the youngest kids.
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Sverige 2005
Manus: Anna Fredriksson, Ulf Malmros, Britta Svensson
Regi: Ulf Malmros 
Foto: Mats Axby
Klipp: Ulf Malmros
Musikk: Jimmy Lagnefors, Joakim Thåström
Medvirkende: Morgan Alling, Kjell Bergqvist, Erica Carlson,
Daniel Gustavsson, Cecilia Wallin, Malin Morgan m.fl.
Produksjonsselskap: Sandrew Metronome,
www.sandrewmetronome.se/
Produsent: Lena Rehnberg
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome Norge,
www.filmweb.no/smn/
Offisiell hjemmeside: www.tjenarekungen.se
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Svensk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD DTS, Farger, 94 min.

Ulf Malmros er født i 1965. Han er fjernsynsutdannet fra
Dramatiska Institutet og har regissert flere musikkvideoer.
Han spillefilmdebuterte i 1992 med HA ETT UNDERBART LIV.
I 1994 skrev og regisserte han tv-serien "Rapport til himlen"
for SVT, og han står også bak flere andre fjernsyns
produksjoner. Han har laget den prisvinnende barnefilmen
DEN BESTE SOMMEREN (2000), samt filmene BÄST I
SVERIGE! (2002) og SMALA SUSSIE (2003).

TJENARE KUNGEN
God Save the King
Tjenare kungen

FØRPREMIERER
LESBIAN PROPAGANDA NIGHT

En hyllest til pønkscenen i åttitallets Gøteborg

I småbyen til 19 år gamle Abra har de unge jentene kun ett mål: å finne en ikke altfor
snuskete fyr som kan gjøre dem gravide og forsørge dem. Året er 1984, men pønk er
fremdeles et fremmedord i bygda. Abra må tåle mange skjellsord når hun sprader rundt
utenfor hamburgerkiosken med nagleskinnsjakke og bustete hår. Under en konsert blir
hun kjent med Millan, ei tøff rockejente som er alt hun selv ønsker å være. Uten å tenke
seg om, hopper Abra på turnébussen for å få med seg pønkens siste dager i storbyen
Gøteborg.

TJENARE KUNGEN er en hyllest til en unik stil- og musikkepoke, og er behagelig fri for den
distanserte ”se-så-stygg-rumpetaske-de-har”-ironien som ofte dukker opp når åttitallet
skal oppsummeres. Regissør Malmros, og ikke minst rekvisitørene, utviser en enorm sans
for tidsriktige detaljer — musikkbruken er imponerende i seg selv, og filmen kan skilte med
alt fra Blondie-klassikere til svært lokale band fra Gøteborgs musikkscene på åttitallet. Du
trenger likevel ikke å ha vært ung i 1984 for å få noe ut av denne filmen — TJENARE
KUNGEN er en film du blir i godt humør av enten du er 14 eller 40.

The year is 1984. 19 year old Abra lives in a dull, Swedish town where the future seems to hold nothing
but a few pregnancies and a dead end job. After meeting the tough roadie Millan at a concert, Abra
catches a ride with the tour bus on its way to Gothenburg. There she hopes to become part of the punk
scene she has only read about in magazines. With a keen sense of detail, director Ulf Malmros manages
to capture a unique epoch in style and music. GOD SAVE THE KING is a feel-good film dedicated to
everyone who has ever wanted to leave home and become a star. 
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Danmark 2005
Manus: Ulf Stark og Rumle Hammerich 
Regi: Rumle Hammerich 
Foto: Nicolai Brüel
Klipp: Morten Højbjerg og Camilla Skousen
Musikk: Jacob Groth
Medvirkende: Simon Dahl Thaulow, Peter Steen, Lise Stegger,
Per Oscarsson, Jon Lange m.fl.
Produksjonsselskap: Nordisk Film, SVT og NRK,
www.nordiskfilm.no 
Produsent: Tina Dalhoff m.fl.
Salgsselskap: Nordisk Film International Sales,
www.sales.nordiskfilm.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Dansk tale, Ingen undertekster
15 år, , SRD, Farger, 110 min.

Rumle Hammerich er født i 1954 og vokste opp i
København. Etter å ha studert fotografi ett år i New York,
tok han diverse strøjobber innen filmproduksjon. Blant annet
brukte Henning Carlsen ham som regiassistent. Fra 1976 til -
79 gikk han på regilinjen ved Den Danske Filmskole. Siden
tok han også manusutdanning samme sted. Han arbeidet
med CIRKUS CASABLANCA (1981) med Erik Clausen og
laget så debuten OTTO ER ET NESEHORN etter dette. På
nittitallet ble han hentet til Danmarks Radio som dramasjef
etter å ha gjort filmene SKYGGEN AV EMMA (1988) og
SVART LUCIA (1992). I 1999 ble han så direktør for Nordisk
Film og er gjennom sitt arbeid best kjent som produsent for
en rekke filmer, deriblant JEG ER DINA.

VIDEORAMA
NORSK PREMIERE

UNGE ANDERSEN
Young Andersen

H.C. Andersen ligger for døden og forteller en sykepleier om den tunge veien mot å bli kunstner

År 1875: H.C. Andersen ligger på dødsleiet. Han er berømt og feiret som Danmarks store
eventyrdikter. Hans ungdoms drøm om berømmelse er gått i oppfyllelse og vel så det. Han
er likevel ingen lykkelig mann; hans fortid piner ham — særlig, skal det vise seg,
opplevelser i ungdommen. Til sin unge sykepleier forteller han nå historien om den
traumatiske og konfliktfylte veien frem til erkjennelsen av at han måtte bli dikter. 

Allerede 17 år gammel hadde han utgitt en roman under psevdonymet William Christian
Walter. ”Jeg elskede William Shakespeare og Walter Scott, og så elskede jeg naturligvis
meg selv”, forklarte han. Uttalelsen sier mye om H.C. Andersen, og filmen er full av slike
små innsyn i den unge kunstnersjelen. Den smører tykt på når det gjelder selvforherligelse
og selvtillit. Hammerichs film er ikke funnet verdig kinodistribusjon i Norge. Det er synd,
men så er den også av variabel kvalitet. I det ene øyeblikk er den et visuelt mesterverk,
mens den i andre passasjer faller igjennom som filmfortelling. Men vi som har sett den,
mener den har gjort vårt forhold til den danske mester nærere og mer innsiktsfullt. UNGE
ANDERSEN er med andre ord verdt å få med seg.

We meet the writer H. C. Andersen as a young man through the confessions of the old and dying master.
Although he is a celebrated writer he is preoccupied with bad experiences from his youth. The most
haunting memories are about his teacher Meisling, a sadistic character who tried to crush the young
man’s confidence and aspirations to become an artist and writer. The other person who is haunting him
is the young Puk — the teacher’s servant, who lives through degradation, toil and fear at the teacher’s
home. Was Puk to become sacrificed in order to make Andersen a full-fledged artist? YOUNG ANDERSEN
is at times stunningly beautiful in its images and the story about the artist as a young man makes you
feel a little bit closer to the myth and the man. 
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Tsjekkia 2004
Manus: Jan Hfiebejk og Petr Jarchovsk˘ 
Regi: Jan Hfiebejk 
Foto: Jan Malír
Klipp: Vladimír Barák
Musikk: Ales Brezina
Medvirkende: Petr Forman, Emília Vásáryová, Jirí Machácek
m.fl.
Produksjonsselskap: Ceská Televize, Falcon, Total Helpart,
www.czech-tv.cz/ 
Produsent: Milan Kuchynka
Salgsselskap: Menemsha Films, www.menemshafilms.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.czech-tv.cz/specialy/horempadem
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Tsjekkisk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 108 min.

Jan Hfiebejk (f. 1967) har studert ved filmskolen FAMU i
Praha. Han debuterte med retromusikalen BIG BEAT (1993),
som ble kåret til beste film ved den nasjonale
filmprisutdelingen. Tragikomedien COSY DENS (1999)
handlet om en familie under den russiske invasjonen av
Tsjekkia i 1968. Bittersøte DIVIDED WE FALL (2000) var lagt
til okkupasjonen. Den ble nominert til Oscar for beste
fremmedspråklige film og ble vist under den første BIFF.
PUPENDO (2003) handlet om den tsjekkoslovakiske
normaliseringsperioden på åttitallet. OPP-NED er hans første
film lagt til samtiden.

UP AND DOWN
Horem pádem

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM
NORDISK PREMIERE

Et humoristisk drama om innvandring, utvandring og familiebånd i dagens Praha

To smuglere får ved et uhell med seg spedbarnet til en flyktning over grensen til Tsjekkia.
De selger babyen til den unge kvinnen Míla, som i fortvilelsen over å være barnløs har
forsøkt å stjele en barnevogn fra en fornøyelsespark. Hennes ektemann Franti‰ek tilhører
en gjeng rasistiske fotballpøbler, og han havner i en lojalitetskrise da vennene oppdager at
han har fått en mørkhudet unge i huset. I den mer velstående delen av Praha innser en
professor at livet nærmer seg slutten. Han bestemmer seg for å bringe sammen alle som
har vært viktige for ham - det inkluderer blant annet en ung kjæreste, en bitter eks, og
sønnen som har rømt til den andre siden av jorda.

UP AND DOWN er både et melodrama og en komedie. Små hendelser knytter etter hvert
de ulike skjebnene sammen, men filmen bindes først og fremst sammen av temaene
immigrasjon og emigrasjon, fordom og toleranse. Filmen har gått sin seiersgang i
hjemlandet, og vant blant annet prisene for beste film og regi under fjorårets tsjekkiske
filmprisutdeling.

Immigration and prejudice are the chief elements in this humorous melodrama from present day
Prague. A childless woman buys herself a baby, and thereby gets her husband in trouble with his racist
buddies. In the wealthy part of town, a university professor realizes that his life is coming to an end,
which causes him to bring together his young girlfriend, his bitter ex, and their grown-up son who has
moved to Australia. Soon these different stories are pieced together, and the result was awarded Czech
Lions for best director, best film and best screenplay.
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Made in Taiwan

Taiwan har de siste tiårene vokst fram som en viktig filmnasjon, men
det var først på slutten av 90-tallet at landet virkelig vekket vestens
oppmerksomhet. Det er spesielt tre regissører som er framtredende:
Hou Hsiaohsien, Edward Yang og Tsai Mingliang. Den nye taiwanske
filmen tok i bruk amatørskuespillere og ekte locations, og var sterkt
inspirert av italiensk neorealisme. Fortellingene dreier seg ofte om
vanskelighetene i det daglige familielivet.

Den nye taiwanske filmen ble først pionert av Hou Hsiaohsien og
Edward Yang på begynnelsen av 80-tallet. De var den første genera-
sjonen filmskapere som kunne utvikle sin egen stil uten å være totalt
kontrolert av styresmaktene.

ENSOMHETENS 
INNESPERREDE 
LIDENSKAP

I forbindelse med BIFFs visning av den taiwanske regissøren
Tsai Mingliangs THE WAYWARD CLOUD viser Cinemateket
USF en retrospektivserie med fem av hans filmer: ELVEN;
GOODBYE, DRAGON INN; HULLET; HVA ER KLOKKEN DER
NEDE og LEVE KJÆRLIGHETEN.

“Jeg liker å filme mennesker i situasjoner når de befinner seg alene. Det er kun
når man er fullstendig alene at menneskekroppen virkelig tilhører denne 

personen.” - Tsai Mingliang

-TSAI MINGLIANG 
OG DEN NYE 

TAIWANSKE FILMEN
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På begynnelsen av 90-tallet skulle også Tsai Mingliang, Ang Lee, Yee
Chinyen og Stan Yin slutte seg til den nye taiwanske filmen. Mens
den første bølgen i stor grad fokuserte på kultur og tradisjoner, er
den andre bølgen mer beredt til å behandle de temaene som berø-
rer dagens Taiwan. Tsai Mingliang er kanskje det beste eksempelet
på dette.

Veien mot kunstnerisk frihet

All taiwansk film må ses i sammenheng med Taiwans posisjon som
satellittstat for monolitten Kina. Etter andre verdenskrig ble Taiwan
lagt under kinesisk kontroll. Det styrende nasjonalistpartiet erklær-
te den fastlandskinesiske kulturen som Taiwans offisielle kultur.
Mandarin ble det offisielle språket, og dialektene taiwansk amoy og
hakka ble forbudt. All produsert film måtte reflektere det synet sty-
resmaktene ønsket å fremme.

Taiwan befant seg i unntakstilstand fram til i 1987, og først i 1992
ble det første demokratiske valget holdt. Tross en rask transforma-
sjon mot selvstendighet fra Kina, er Taiwan i dag fortsatt i en demo-
kratiseringsprosess. For å omgå den fortsatt eksisterende sensuren,
bruker den nye taiwanske filmen gjerne den tradisjonelle famili-
eenheten for å få fram refleksjoner omkring staten og samfunnet.

Konflikten med kommunist-Kina er et traume som er tydelig i den
taiwanske nasjonale bevissthet og som har resultert i en gjennom-
gående usikkerhet og fremmedgjøring. Det mest framtredende ele-
mentet i den taiwanske nye bølgen er en søken etter identitet. I
andre asiatiske land kommer denne typen sjelegranskning på film
ofte til uttrykk gjennom karakterer som forlater byen og vender til-
bake til landsbygda. De mange historiske kostymedramaene
demonstrerer en lengsel etter noe autentisk eller ekte, ubesudlet av
urbanisering og vestlig kultur. Også den nye taiwanske filmen har
svart på befolkningens voksende ønske om å vende tilbake til loka-
le skikker og dialekter. Hou Hsiaohsien var tidlig ute med å bruke
skuespillere som snakker taiwansk amoydialekt for å portrettere
ekte mennesker på en hverdagslig måte.

I den nye taiwanske filmen er hovedregelen at handlingen er lagt
til samtiden, ofte til Taiwans hovedstad Taipei. Taiwan er en liten øy,
og moderne infrastruktur og media har krympet avstanden mellom
land og by. Konflikten mellom de to levesettene er ofte framtre-
dende i landets filmer.

Tsai: Ensomhet eter sjelen

Tsai Mingliang er født i 1957, og oppvokst i byen Kuching i
Malaysia. Han ble uteksaminert fra drama- og filmlinjen ved
Chinese Cultural University of Taiwan i 1982. Mingliang hadde før
han ble filmregissør en lang karriere i teater, fjernsyn og som
manusforfatter.

Blant vestlige kritikere blir Hou ofte sammenlignet med Yasijuro
Ozu og Yang med Michelangelo Antonioni. Mingliang, på sin side,

har blitt kalt Taiwans Fassbinder. Både Yang og Mingliang ser sine
karakterers daglige liv med en sosialantropologs øyne. I deres filmer
sliter alle med å oppnå kontakt med andre mennesker. Begge lager
filmer om dagliglivets uvesentligheter i en tilværelse som føles
meningsløs, men i Yangs filmer finner man også et snev av såpeo-
pera og melodrama som gir langt mer livsbejaende sluttresultat. I
Mingliangs filmer derimot, er glede og nytelse alltid etterfulgt av
anger, sorg eller kvalme.

I sine filmer gir både Yang og Mingliang utrykk for den pragmatis-
ke materialismen som hersker i Taiwan. Men i motsetning til Edward
Yang, som holder seg til den typiske taiwanske middelklassen, ret-
ter Mingliang i større grad fokuset mot outsiderne. Som Fassbinder
lar Mingliang sine karakterers isolasjon være selvpåført. Familien,
og stort sett de fleste mellommenneskelige forhold framstilles som
dysfunksjonelle og korrupte, og igjen er sammenligningen med
Fassbinder relevant.

I Mingliangs Taiwan er de tradisjonelle verdiene ikke tilstedevæ-
rende. Overalt ser man påvirkningen fra den kinesiske, japanske og
ikke minst amerikanske kulturen. Tittelen på Mingliangs debutfilm
Neongudens rebeller (1992) refererer til den nye generasjonen tai-
wanere som fråtser i individualisme og frihet, verdier som til en viss
grad er lånt fra USA. Dette stemmer godt overens med bildet av det
nye Taiwan, der den nye generasjonen er opprørsk, egoistisk og sul-
ten etter selvtilfredsstillelse, mens den gamle generasjonen er trøtt,
resignert og maktesløs.

Den vannskadde tilværelsens poesi

Den nye taiwanske filmen har en stil preget av et rolig tempo. Dette
har av vestlige kritikere ført til sammenligninger med Yasijuro Ozu
og Kenji Mizoguchi. Mange filmskapere i den nye taiwanske filmen
har uttalt at de har hentet inspirasjon fra disse japanske regissø-
rene, for eksempel er klippeteknikken Hou benyttet i kostymedra-
maet Flowers of Shanghai (1998) sterkt inspirert av Mizoguchis.
Mizoguchi var en mester i lange tagninger, og er kjent for kosty-
medramaer som Ugetsu (1953) og Bøddelen Sanshô (1954). Familien
er et viktig tema hos Ozu, i for eksempel Tokyo Story (1953) og
Røtter i vinden (1959).

Selv om disse klassiske japanske regissørene og den taiwanske nye
bølgen deler mye av den samme tematikken og formen, må man
ikke se bort fra de nasjonale forholdene som har formet den nye
taiwanske filmen. Ifølge Mingliang er den taiwanske nye bølgen et
produkt av minner og refleksjoner hos intellektuelle i 30- og 40-
årene. Introspektiviteten understrekes i en lyrisk stil basert på lange
tagninger og rolig rytme. Mingliang fyller lerretet med bildekom-
posisjoner som er ute av balanse. Der Yang og Hou bruker nærbil-
der, benytter Mingliang ofte statisk kamera eller totalbilder i lange
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tagninger. Resultatet blir at publikum ikke umiddelbart kommer
innpå karakterene. Livene på lerretet kan sies å bli befridd fra klas-
sisk redigeringsteknikk, som i Andrej Tarkovskijs ord kun fører til
“en overfladisk lettfortolkning av livets kompleksiteter”.

Da Tsai møtte Lee

Mingliang er en mester i å utnytte den enestående spenningen som
oppstår ved å blande profesjonelle skuespillere med amatører. Sin
muse Lee Kangsheng traff Tsai Mingliang i en spillehall på slutten av
80-tallet. Kangsheng ble gitt en rolle i en av Mingliangs tv-produk-
sjoner, og har siden da spilt i alle hans filmer. Med sine sakte beve-
gelser og tilbakeholdte ansiktsuttrykk er Kangsheng det ideelle sub-
jektet for å utrykke Mingliangs menneskesyn. Utvendig er han lako-
nisk, men innvendig virker han spent til bristepunktet av tilbake-
holdt lidenskap. Kangsheng er en integrert del av verkene, og er for
Mingliang det Marcello Mastroianni var for Fellini og det Mifune var
for Kurosawa.

Mingliang har hittil regissert sju spillefilmer som i varierende grad er
relaterte. Kangsheng spiller for det meste den samme karakteren. I
Neongudens rebeller spilles faren av Tien Miao og moren av Lu
Hsiaoling. De har nesten identiske roller i Elven (1997) og Hva er
klokken der nede? (2001). Chen Shiangchyi, som spiller piken i Hva
er klokka der nede?, vender tilbake til den samme rollen i kortfilmen
The Skywalk Is Gone (2002) og i Mingliangs siste film The Wayward
Cloud (2005).

Skråblikk på Taiwan

I motsetning til Fassbinder ser ikke Tsai Mingliang på seg selv som en
queer-filmskaper, men skeiv seksualitet er absolutt et viktig element
i hans filmer. Etter å ha regissert dokumentaren My New Friends
(1995), et portrett av to hiv-positive menn, deltok Mingliang i
Stanley Kwans Yang ± Yin: Gender in Chinese Cinema (1996) sam-
men med Leslie Cheung, Ang Lee, Chen Kaige, John Woo, Tsui Hark
og Edward Yang. I denne dokumentaren om hvordan seksuell ambi-
valens framstilles i kinesisk film, sto Kwan som første taiwanske
regissør fram som homofil. Mingliang var lite villig til å snakke om
sin egen seksualitet og sitt forhold til Lee Kangsheng. Kanskje ikke
så rart i et land der avvikende seksualitet fortsatt er svært stigmati-
sert. Hans seksualitet er på samme måte som Leslie Chungs en åpen
hemmelighet i Taiwan.

Nettopp denne fortielsen tar Mingliang opp i sine filmer. I Elven cru-
iser den gifte faren i hemmelighet etter menn på byens badehus. I
Neongudens rebeller raserer den ensomme Kangsheng mopeden til
en gutt og tagger “aids” på sykkelen hans. Det er ikke klart om van-
dalismen er motivert av hevn, eller om Kangsheng bare er forelsket
og vil ha guttens oppmerksomhet. I Leve kjærligheten (1994) er

Kangsheng avstandsforelsket i en gutt som han ikke tør snakke med,
men spionerer på fra vinduet sitt i storbylandskapet.

Det er fantastisk hvordan Mingliang formidler en lengten etter
kjærlighet gjennom sitt alter ego Kangsheng. Dette utrykkes fyndig
i Leve kjærligheten, i en scene der Kangshengs karakter sniker seg
inn i sengen til Ahjung, som sover godt. Kamera henger ubevegelig
i lufta i flere minutter, fanget i et øyeblikk med nesten Hitchcock-
aktig spenning idet Kangsheng beveger seg nærmere og nærmere
et kyss.

Toppen av isfjellet?

I skyggen av Kina, fanget mellom øst og vest og møtt med sensur og
undertrykkelse, er det fantastisk at taiwansk film har nådd så langt
som i dag. Mingliang har skapt sin egen stilfulle nisje blant sosialre-
alisme og svart humor uten å gi seg over til sentimentaliteten og
naivismen man ofte ser i asiatisk film. Taiwanske myndigheter bruk-
te nylig to uker på å bedømme om hans siste film The Wayward
Cloud kunne tillates. Den ble vist usensurert, ikke så verst med tanke
på at Lee Kangsheng spiller en ung mann som prøver å brødfø seg
som pornoskuespiller. Mingliang bygger videre på sin vante stil, men
sper på med mer humor og dansenummer i lekne fantasisekvenser
som bringer tankene til gamle Hong Kong-musikaler.

Med sexscener like banebrytende som i Siste tango i Paris, beviser
Tsai Mingliang at han fortsatt er den taiwanske filmskaperen som
går lengst for å gjennomføre sin kunstneriske visjon. Det er derfor vi
med spenning venter på The Wayward Cloud, som har sin norges-
premiere på BIFF.

Erlend Rydning — følelsesmessig distansert
Cinemateket USF

Tsai Mingliangs filmografi:
The Wayward Cloud (2005)
Goodbye, Dragon Inn (2003)
Hva er klokka der nede? (2001)
Hullet (1998)
Elven (1997)
Leve kjærligheten (1995)
Neongudens rebeller (1992)
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ELVEN
Xiaolang får mystiske smerter etter en filminnspilling i Tanshi-elven. Moren er utro med en porno-selger,
og faren frekventerer homosaunaer for anonyme sextreff. Like deler realisme og surrealisme i Tsai
Mingliangs drama om taiwansk ensomhet.

Taiwan 1997 | Regi: Tsai Mingliang | 115 min 
Tsai Mingliang-retrospektiv, Gay Propaganda Night

GOODBYE, DRAGON INN
I en gammel kino vises kampsport-klassikeren DRAGON INN for siste gang, mens kinogjengerne forsøker
å holde bukt med ensomheten. GOODBYE, DRAGON INN er en vemodig svanesang over det svinnende
fellesskapet i kinosalens mørke.

Taiwan 2003 | Regi: Tsai Mingliang | 82 min 
Tsai Mingliang-retrospektiv

HULLET
I løpet av den siste uken av 1999 blir Taipei rammet av en mystisk epidemi. En mann nekter likevel å
evakuere. Han får tiden til å gå ved å observerer kvinnen i leiligheten under gjennom et hull i gulvet.
En underlig historie om to naboer, fortalt i et lekende og eksperimenterende formspråk. 

Taiwan / Frankrike 1998 | Regi: Tsai Mingliang | 93 min 
Tsai Mingliang-retrospektiv

HVA ER KLOKKEN DER NEDE?
Underfundig og melankolsk om savn og sorg. Flotte bilder og lun, absurd humor i denne mer lekne, men
like fullt saktmodige, stillferdige Tsai-perlen.

Taiwan / Frankrike 2001 | Regi: Tsai Mingliang | 116 min 
Tsai Mingliang-retrospektiv

LEVE KJÆRLIGHETEN
To ukjente treffes i en tom leilighet for å ha sex, og en ung mann spionerer på dem. Regissør Tsai
Mingliang fanger den drømmeaktige følelsen av uro og ensomhet i et landskap av skyskrapere og
industri.

Taiwan 1994 | Regi: Tsai Mingliang | 118 min 
Tsai Mingliang-retrospektiv, Gay Propaganda Night

TSAI MINGLIANG-RETROSPEKTIV PÅ CINEMATEKET USF
I forbindelse med BIFFs visning av den taiwanske regissøren Tsai Mingliangs THE WAYWARD CLOUD viser Cinemateket USF
en retrospektivserie med fem av hans filmer. 

Cinemateket USF, Georgernes verft 12, Bergen. Billettsalg kun på Cinemateket USF (ikke krav om medlemskort på disse visningene).
Se nettsider for fullstendige omtaler.
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Taiwan / Frankrike / Hong Kong 2005
Manus: Tsai Ming-liang 
Regi: Tsai Mingliang 
Foto: Liao Pen-jung
Klipp: Chen Sheng-chang
Medvirkende: Lee Kang-sheng, Chen Shiang-chyi, Lu Yi-
ching, Yang Kuei-mei, Sumomo Yozakura m.fl.
Produksjonsselskap: Arena Films, Homegreen Films,
www.diaphana.fr/
Produsent: Bruno Pésery, Vincent Wang
Salgsselskap: Wild Bunch, www.wildbunch.biz/
Norsk distribusjon: Tour de Force, www.tourdeforce.no
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Kinesisk Mandarin tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 112 min.

Tsai Mingliang er født i 1957 i Malaysia. Han studerte
drama og film ved Chinese Cultural University of Taiwan og
jobbet etter studiene som teaterinstruktør, manusforfatter og
produsent. Ming-liang regnes som en av de mest
fremtredende filmskaperne fra Taiwan. Debuten som regissør
kom i 1992 med NEONGUDENS REBELLER, og han har til
sammen laget åtte spillefilmer, som alle på en eller annen
måte er relaterte til hverandre. Filmografien hans omfatter
de prisvinnende filmene: LEVE KJÆRLIGHETEN (1994), ELVEN
(1997), HULLET (1998), HVA ER KLOKKEN DER NEDE? (2001)
og GOODBYE, DRAGON INN (2003). Mingliang har i alle sine
filmer benyttet skuespilleren Lee Kang-sheng som han
tilfeldigvis traff i en spillehall på slutten av 1980-tallet. Hans
siste film THE WAYWARD CLOUD vant til sammen tre priser
ved filmfestivalen i Berlin.

FØRPREMIERER
NORDISK PREMIERE

THE WAYWARD CLOUD
Tian bian yi duo yun

En erotisk musikal — en film du aldri har sett maken til

Hoveddelen av THE WAYWARD CLOUD er lagt til et tilsynelatende tomt leilighetskompleks
i hjertet av Taipei. I motsetning til regissør Tsai Mingliangs tidligere filmer, der det alltid er
overflod av vann, er Taipei rammet av en akutt vannmangel. Myndighetene anbefaler folk
å spise vannmeloner for å slukke tørsten. 
Filmen fortsetter historien rundt karakterene fra filmen HVA ER KLOKKEN DER NEDE?
(2001). Hsiao-kang har forlatt yrket som klokkeselger til fordel for en karriere som
pornoskuespiller. Shiang-chyi har på sin side vendt tilbake fra Paris og flytter tilfeldigvis inn
i bygget Hsiao-kang bruker til pornofilminnspillingene. En dag støter de på hverandre og
innleder et romantisk forhold, men ting blir snart svært komplisert: Hsiao-kang er livredd
for å fortelle hva han jobber med, og vil heller ikke ha sex med Shiang-chyi. Samtidig må
Shiang-chyi bruke dagene på å løpe rundt på offentlig toalett for å stjele vann hun
forsiktig kan gjemme i kjøleskapet. Men hva vil skje når Shiang-chyi finner ut hva Hsiao-
kang lever av? 
Karakterenes drømmer og mareritt blir fortalt gjennom storslåtte musikkscener, krydret
med taiwansk musikk fra 1960-tallet, som er med på å gjøre THE WAYWARD CLOUD til en
uvanlig kjærlighetshistorie, og muligens Tsai Mingliangs morsomste film til nå. 

In his latest film Tsai Mingliang continues the story of the main characters in the film WHAT TIME IS IT
THERE? from 2001. The girl Shiang-Chyi returns from Paris, and moves to a big apartment building in
Taipei. By chance she meets the watch-seller Hsaio-Kang, whom she used to know. They begin a
romantic affair, but what she doesn’t realise is that in the apartment above, Hsaio-Kang now makes
porn videos. He doesn’t want intimate contact with his new girlfriend, nor tell her what he does for a
living. But what will happen when Shiang-Chyi finds out? THE WAYWARD CLOUD is a fragmented film
in which dreams and nightmares are told with grand dance numbers, filled with Taiwanese music from
the ‘60s. This is a unusual love story about pornography, sex, drought and watermelons. 
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Frankrike 2004
Manus: Pierre Jolivet, Simon Michaël
Regi: Pierre Jolivet 
Foto: Jérôme Alméras
Klipp: Stratos Gabrielidis
Musikk: Adrien Jolivet, Sacha Sieff
Medvirkende: Adrien Jolivet, Mhamed Arezki, Yannick Nasso,
Naidra Ayadi, Nathalie Richard m.fl.
Produksjonsselskap: Vendredi Film 
Produsent: Frédéric Bourboulon, Pierre Kubel, Jean Labadie,
Marie-Castille Mention-Schaar
Salgsselskap: Bac Films, www.bacfilms.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.zimandco.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Fransk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, DolbySR, Farger, 90 min.

Pierre Jolivet er født i Frankrike i 1952 og debuterte som
skuespiller allerede som seksåring i LE DÉSERT DE PIGALLE.
Han er en allsidig aktør i det franske filmmiljøet: Han har
komponert musikk, skrevet, regissert og produsert en rekke
filmer. Hans nyeste film ZIM & CO. ble presentert ved
filmfestivalen i Cannes. Som flere av hans tidligere filmer
omhandler den vanskelige oppvekstvilkår, men med et
umiskjennelig glimt i øyet.

ZIM & CO

CINEMA EXTRAORDINAIRE
NORDISK PREMIERE

Den sprudlende ungdommen Zim havner i klammeri med politiet og tvinges til å skaffe seg en jobb

Zim er som andre ungdommer: en trivelig kar med utydelige framtidsutsikter, et avslappet
forhold til lov og orden, en finfin vennegjeng og en livsbejaende innstilling. En dag han er
ute og kjører scooter i Paris' travle gater etter å ha røkt en morgentjall, snus det hele på
hodet. Han ryker i varetekt etter et mindre trafikkuhell, og når politiet finner spor av
narkotika i blodprøven hans, truer dommeren med en lengre fengselsstraff hvis ikke Zim
skjerper seg og skaffer seg en skikkelig jobb.

Det viser seg imidlertid lettere sagt enn gjort å få seg en vanlig jobb — Zims nettverk er
bygget rundt tilfeldige arbeidsavtaler, svarte penger og løse jobber. Etter en del bomskudd
klarer han imidlertid å få kloa i en budjobb; det eneste problemet er at han må ha sertifikat
og en bil, og han har ingen av delene. Assistert av sine trofaste venner starter Zim en kamp
mot klokken — har han ikke skaffet seg en skikkelig jobb på ti dager ryker han rett i
spjellet. ZIM & CO er en ukomplisert film med en alvorlig undertone, en underholdende
historie som kommenterer hvor urettferdig hverdagen kan være. 

Zim is an average youngster: a nice fellow with uncertain ambitions, a relaxed view on law and order,
great friends and a positive attitude. One day on his scooter in the heavy traffic of downtown Paris,
everything turns upside down. Zim is put in custody after a minor traffic incident. When the police trace
narcotics in his bloodsample, the judge decides that he has to get a decent job within ten days to avoid
incarceration.
Zim finally gets employed as a delivery boy; the only obstacle is that the job requires a car and a driver's
licence — neither of which he has. Assisted by his loyal friends, Zim starts a race against the clock. 
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Argentina 2005
Manus: Pablo Pérez, Anahi Berneri 
Regi: Anahí Berneri 
Foto: Lucio Bonelli
Klipp: Alejandro Zito
Musikk: Leo García
Medvirkende: Juan Minujín, Mimí Ardú, Carlos Echevarría
m.fl.
Produksjonsselskap: BD Cine, www.bdcine.com/ 
Produsent: Sebastián Ponce
Salgsselskap: Bavaria Film International, www.bavaria-film-
international.de
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 16 mm, 35 mm
Spansk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 95 min.

Anahí Berneri er født i Buenos Aires i 1975. Hun har
studert filmproduksjon ved ORT i Buenos Aires, og senere
ved INA i Paris. I 1997 begynte hun å jobbe blant annet som
castingansvarlig og klipper, og hun laget sin første kortfilm
samme år. Hun underviser nå i lyd- og bildedesign ved La
Universidad de Buenos Aires. ET ÅR UTEN KJÆRLIGHET er
hennes langfilmdebut.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
GAY PROPAGANDA NIGHT
NORDISK PREMIERE

ET ÅR UTEN KJÆRLIGHET
A Year Without Love
Un año sin amor

Hiv-positive Pablo har ett år igjen å leve og starter letingen etter mannen i sitt liv

ET ÅR UTEN KJÆRLIGHET er basert på en selvbiografisk roman av Pablo Pérez, som også
har bidratt til filmens manus. Handlingen er lagt til 1996, rett etter at aids-kongressen i
Vancouver gjorde den nye anti-retrovirale behandlingen tilgjengelig. Vi møter den unge
forfatteren Pablo, som er hiv-positiv. Han får beskjed om at han har ett år igjen å leve, men
nekter å la seg medisinere så lenge bivirkningene til de nye medisinene ikke er
dokumenterte. Istedenfor konsentrerer han seg om en mental helbredelse. Han begynner
å skrive dagbok, ikke for å etterlate seg et stykke litteratur, men for å lage en statusrapport
over sitt eget liv. Han bestemmer seg også for å sette i gang en søken etter mannen i sitt
liv, eller i hvert fall en som kan dele tilværelsens gleder med ham en siste gang. Jakten på
den rette fører ham til kontaktannonse-markedet, diverse pornokinoer og Buenos Aires’
mange homoklubber. Han stifter snart kjennskap med byens sadomasochistiske
underverden. ET ÅR UTEN KJÆRLIGHET er et usentimentalt bilde av å leve med hiv, og en
skildring av menneskenes søken etter mening i tilværelsen.

The young writer Pablo is HIV positive. When he is told that he has one year left to live, he refuses to
go through the anti-retroviral treatment made available in 1996. Instead, he decides to find somebody
he can share his last days with. The search for the right man leads him from personal ads and porn
cinemas, to the S&M scene of Buenos Aires. A YEAR WITHOUT LOVE is an unsentimental depiction of
life with HIV, and a beautiful rendition of the human search for meaning. 



DOKUMENTARER
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I fjor bar festivalens program sterkt preg av at det kun var
uker igjen til det amerikanske presidentvalget. Konse-
kvensene av den politiske dreining som fant sted allerede
ved tusenårsskiftet har medført global opptrapning av kon-
flikter og krig. Vi kan ikke skylde på amerikanerne i ett og alt
– tvert imot er det i flere av filmene vi serverer heller andre
nasjoner som får gjennomgå – men vi kan la dere som festi-
valpublikum selv få innblikk i noen av de verdenskonfliktene
(som pågår eller som er skjedd), for selv å bedømme hvordan
galskapen kan ha hatt sitt utspring og hvordan den ”pleies”
av vestlige krefter. 

Krigsfilmer er en egen sjanger. Den type krigsfilmer BIFF presenterer
på årets program, er imidlertid av en helt annen type enn det du
vanligvis forbinder med krigsfilm. Det er ikke de store militære ope-
rasjoner og slagkamper du blir vitne til i våre filmer. Kamp-
handlinger forekommer, men det er i første rekke enkeltindividers
valg og ulike skjebner du konfronteres med i en rekke av filmene på
programmet. Ikke minst gjelder dette mange av dokumentarfil-
mene, men også filmer som SOMETIMES IN APRIL (om rwandamas-
sakeren) griper oss hardt og inderlig. 

BIFF 
– EN AV 
NORDENS 
STØRSTE 
DOKUMENTAR-
FESTIVALER

BIFF 
– EN AV 
NORDENS 
STØRSTE 
DOKUMENTAR-
FESTIVALER

SHAKE HANDS WITH THE DEVIL 
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Afrika
Mange av verdens konflikter foregår på det afrikanske kontinentet.
Derfor står også Afrika frem i år som ”overrepresentert” hva gjelder
krigsfilmer. LIBERIA: AN UNCIVIL WAR er Jonathan Stacks film om
slaget om Monrovia sommeren 2003. SHAKE HANDS WITH THE
DEVIL er Peter Raymonts dokumentarfilm om General Roméo
Dallaire og hans vitnesbyrd om rwandamassakrens ufattelige
omfang og vanvidd. Paul Cowans THE PEACEKEEPERS forteller om
en varslet tragedie i Kongo for bare kort tid siden. I filmen LOST
CHILDREN er vi vitne til lemlestede barn og ungdommers beskri-
velser av krigens gru i Nord-Uganda, og hvorledes militsen bortfø-
rer ungene for å gjøre dem til soldater, for så å straffe de som prø-
ver å rømme. 

Religionskrigene
Skaper religionsoverbevisning fundamentalister som fører hellig
krig mot andre trossamfunn, eller er det helt andre mekanismer
som er årsaker til pågående konflikter og terrorbomberes herjing-
er?

I kjølvannet av valget på Bush, 9/11, invasjonene i
Afghanistan og Irak, de stadig dagligdagse slakteriene i Palestina,
Madrid-bombene, London-bombene og så videre, er det naturlig at
mange dokumentarfilmskapere prøver å trenge inn i materien reli-
gionskonflikter synes å trigge og utvikle. Og det er vel også slik at
vi som samfunnsinteresserte individer har et behov for å forstå hva
som skjer. Vi har funnet frem til en rekke filmer som omhandler
tematikken rundt religion og konflikter. En film som virkelig må sies
å gå grundig til verks, er Adam Curtis’ THE POWER OF NIGHTMARES
– THE RISE OF THE POLITICS OF FEAR. Denne BBC-produserte saken
er mer enn to og en halv time lang og tar for seg forholdet mellom
islam og den vestlige kristne verdens verdigrunnlag. Filmen påstår
at den frykt som har utviklet seg spesielt etter invasjonene i
Afghanistan og Irak, er tuftet på en illusjon – nemlig den at Al
Qaida faktisk eksisterer. Politikere trenger et fiendebilde for å opp-
rettholde en kontrakt med velgerne om gjenvalg av nasjonens
ledere. Vi bare håper at BBC vil la oss få tillatelse til å vise den, noe
som er uklart i skrivende stund. Den er nemlig svært kontroversiell
og en politisk ”het potet”. DUFTEN AV PARADIS er en polsk/neder-
landsk samproduksjon som gir et unikt innblikk i jihad-territorium,
den mentale og fysiske kampen som driver fundamentalister. DEN
NESTE KRIGEN viser vi i sin fulle versjon. NRK har vist TV-versjonen
om fundamentalistiske jøders militante holdninger for en tid tilba-
ke. En spillefilm om selvmordsbombere er PARADIS NÅ av palesti-
neren Hany Abu-Assad. Filmen deltok i hovedkonkurransen under
årets Berlin-festival og vant både publikumsprisen og Amnesty
Internationals filmpris.

Krig og traumer
En av de viktigste og mest tragiske lærdommer vi har trukket i året
som er gått, er den totale mangel på samsvar mellom norske myn-
digheters vilje til å hjelpe til og vise verden hvor flinke vi er som
konfliktdempere, og den totale mangel på forståelse for at kon-
fliktarbeid kan skape psykisk uførhet. Fredsarbeidere behøver ikke
en gang å ha vært utsatt direkte for krigshandlinger for å bli syk.
Ofte er det de som har ordre om ikke å intervenere men heller å for-
holde seg passive ved overgrep, som får de største problemene. Den
norske stat synes ikke å anerkjenne at traumatiske senskader er en
utbredt sykdom hos tidligere soldater og humanitærarbeidere.
Både i USA og Canada er Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) aner-
kjent som en senskade som kan medføre offentlig erstatning. Ikke
minst i Canada har general Roméo Dallaire og oberst Stephane
Grenier, etter sine erfaringer fra Rwanda, maktet å få myndighe-
tene i Canada til å erkjenne at sykdommen eksisterer og er utbredt.
SHAKE HANDS WITH THE DEVIL hører også hjemme her og er en
film du bør få med deg. Peter Raymont vil være tilstede under vis-
ningene av filmen, det vil også oberst Grenier fra det candiske mili-
tæret, som medvirker i filmen. CRASH LANDING er en annen kana-
disk film om soldaters hjemkomst og hvorledes de som mennesker
er totalt ute av stand til å fungere i samfunnslivet. Regissør Luc Côté
er tilstede under festivalen, og vil introdusere filmen. Også dette en
spesielt sterk film om traumer og krig. (Her sies det også til gangs at
man ikke behøver å ha vært i direkte krigshandlinger for å bli psy-
kisk skadet, kanskje for alltid.) De følgende filmer er også relevan-
te for tematikken.

Spin og internasjonal megling 
I filmen OUR BRAND IS CRISIS møter vi kommunikasjonsrådgivere
fra Washington D.C. som var sentrale i valget på ny president i
Bolivia. Den amerikanskfostrede Goni stiller for sosialistene og de
amerikanske rådgiverne, som har fartstid i Det hvite hus hos
Clinton, er ikke akkurat skyggeredd for kamera i denne nærgående
dokumentaren. Samme kan sies om THE PEACEKEEPERS, som gir et
interessant bilde fra innsiden av FN og avdelingen som arbeider
med krisehåndtering av internasjonale konflikter. Filmen går langt i
å antyde at det må skikkelig krise til om Sikkerhetsrådet skal
komme på banen og om USA skal gidde å høre etter. Det er svært
alvorlig dersom det forholder seg slik at FN selv initierer massakrer
og folkemord for å få nok penger til å gjøre noe med situasjonen
på et senere stadium. 

Tsjetsjenia
BIFF slår et spesielt slag for ofrene for krigen i Tsjetsjenia. Vi pre-
senterer en rekke filmer om denne krigen som det ikke snakkes så
mye om. Vi mener det er en av de krigene det er viktigst å få frem
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i lyset, da den pågår fremdeles og svært lite informasjon synes å nå
oss. MELANKOLIENS TRE ROM er allerede vist i Bergen under
Nordisk Panorama. Dette er en finsk produksjon i tre deler, hvor den
mellomste episoden omhandler Groznia og Tsjetsjenia, mens den
siste tar for seg flyktninger i nabolandet Ingutsjetia. Den finske film-
skaperen Pirjo Honkasalo har laget en ufattelig trist, men svært vak-
kert filmet dokumentarfilm, som på en svært personlig måte fortel-
ler om ulike skjebner ved krig. HVITE RAVNER – DET TSJETSJENSKE
MARERITT  er en tysk produksjon om russiske soldater som dro i kri-
gen og var totalt uforberedt på hva som ventet dem. De fleste av
dem returnerte desillusjonerte og merket for livet av sine opple-
velser. THE SACRED AND THE DAMNED er en nederlandsk produk-
sjon som het opprinnelig DANCE GROZNY, DANCE. En danser tar
med seg ungdom fra Grozny på turné i Europa for å få dem vekk fra
krigens mareritt. Men en dag tar turnéen slutt og de unge guttene
og jentene må tilbake til Grozny – tilbake til en uviss skjebne. 

Med kultur som redningsbøye
THE DAMNED AND THE SACRED viser hvordan musikk og dans kan
fungere som en frihavn for barn og unge. De mer oppløftende
bidrag på årets BIFF er slike som BOYS OF BARAKA, om gutter av
afrikansk avstamning som står i fare for å havne på skråplanet og
som blir sendt til Kenya og ut i bushen for ”å bli voksne”. Og vi trek-
ker gjerne frem MAD HOT BALLROOM som går sin seiersgang på fes-

tivaler for tiden. Den omhandler ungdommer på forskjellige skoler i
New York som lærer seg å danse. Videre har vi FAVELA RISING, om
en ung mann i Rio de Janeiro som bestemmer seg for å gjøre noe for
ungene i favelaen. Det er en utrolig historie og et under at mannen
er fremdeles er oppegående. 

Musikkfilmer og musikalske portretter
Filmer om musikere finner vi både i fiksjonsfilmer, så som LAST DAYS
av Gus Van Sant – en tenkt fremstilling av Kurt Cobains siste dager
og timer – samt STONED av Stephen Woolley, om Brian Jones’ ned-
tur som ekskludert fra The Rolling Stones. Også på dokumentarsiden
finner vi en rekke portretter av musikere og musikalske takter. BE
HERE TO LOVE ME er en film om Townes Van Zandt – en hobo fra
sørstatene. METAL: A HEADBANGER’S JOURNEY er kanadisk og årets
metal-bidrag, til og med med sekvenser fra Bergens-miljø og Hole In
The Sky-festivalen 2004. SCREAMING MASTERPIECE er islandsk med
trøkk, PUNK: ATTITUDE gir en flott innføring i rockehistorien og
punkens tilblivelse, dens rise and fall. NO DIRECTION HOME er
Martin Scorseses hyllest til Bob Dylan og en film du kun får se denne
ene gangen på stort lerret. CROSSING THE BRIDGE – THE SOUND OF
ISTANBUL er Fatih Akins dokumentar om sitt forhold til en av ver-
dens mest fascinerende og kontrastfylte metropoler. Gled deg til
mange fine musikalske opplevelser under BIFF !

Tor Fosse

MAD HOT BALLROOM

METAL: A HEADBANGER’S JOURNEY
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BIFF er en filmfestival som gjennom filmene viser et sterkt
politisk og samfunnsmessig engasjement. I tillegg til at
filmene tar opp viktige og aktuelle tema, blir det også
arrangert fire paneldebatter der et par av de mest sentrale
temaene blant filmene blir diskutert på en mer generell
basis. 

I debattene vil fagfolk og filmskaperer, så vel som andre med
innblikk i temaet, gi oss sitt perspektiv. Paneldebattene vil bli lagt
til siste del av festivalen, slik at publikum vil kunne se filmene som
omhandler temaet i god tid før debatten. Det vil bli arrangert
følgende fire paneldebatter under BIFF i år:

RELIGION OG KONFLIKTER
Onsdag 26. oktober kl. 18.00 
BT-huset, Krinkelkroken 1

Mange nye dokumentarfilmer
tar opp konflikter der møte
mellom ulike religioner er en
sentral del av konflikten. I
mange av filmene er det
særlig fokus på islam og
muslimer i møte med
jødedom, kristendom, og
religionspluralistiske samfunn
generelt. Religionens
fornyede aktualitet rundt om
på kloden spiller en viktig
rolle både i den individuelle

og kollektive identitetsdannelse. Dette skjer samtidig med at andre
kollektive identitetsmarkører som nasjonalitet og klasse er under
press.

Paneldebatten vil ta utgangspunkt i verdigrunnlaget i islam. Er
religiøs motivasjon hovedårsaken til rekrutteringen til islamistiske
miljø? Er islam den eneste fungerende motpol til en ellers
enerådende vestlig kulturverden?

Innledning av Håkan Rydving
Professor i Religionsvitenskap
”Religionspolitisk mobilisering: konflikt og konfliktløsning” 
Foredraget vil sette de religiøst motiverte voldshandlinger som står
i fokus i massemedia, og som muslimer har utført, i en videre
kontekst gjennom å presentere det mangfoldet av måter aktører i
politiske konflikter bruker “religion”. 

Panelet består av: 
Knut Vikør
1. amanuensis ved historisk institutt, UIB.

Einar Thomassen
Professor ved institutt for religionsvitenskap, UIB.

BARN I KRIG
Mandag 24.oktober Kl.19.15
Ulrike Phils hus, Professor Keysersgt. 1

“Ingen barn skal bli utsatt for tortur eller annen grusom,
umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff”
Artikkel 37, barnekonvensjonen 

Krig skader barn på både
kropp og sjel. Mange barn
blir fysisk skadet og enda
flere får psykiske skader som
en følge av det de har
opplevd. Barn som opplever
at venner, naboer, søsken,
foreldre eller slektninger blir
drept eller skadet, eller som
selv deltar i krig som soldater,
blir merket for livet. Slike
traumatiske opplevelser kan
påvirke barna lenge etter at

krigen er slutt, og kan være svært vanskelige å overvinne.

Under årets festival vises flere filmer som tar for seg barn og unge i
krig. I samarbeid med BIFF, Senter for krisepsykologi og FN-
sambandet inviterer Studentersamfunnet i Bergen på FNs 60-årsdag
til paneldiskusjon og samtale om hva barn opplever i krig, hvordan
dette formidles i media og hva som gjøres for barn som har opplevd
krig. 

Panelet består av: 
Atle Dyregrov
Spesialist i klinisk psykologi, Senter for krisepsykologi

Magne Raundalen
Spesialist i klinisk psykologi, Senter for krisepsykologi

Øystein Bogen
Utenrikssjef i TV2, tidligere utenrikskorrespondent

Eva-Torill Jacobsen
Beredskapssjef i Redd Barna

Oliver Stoltz,
regissør av filmen ”Lost Children”

PANELDEBATTER UNDER BIFF
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POSTTRAUMATISK 
STRESSLIDELSE
Onsdag 26. oktober kl. 19.30
Radisson SAS Hotell Norge. 

“Krig er et håndverk som kasserer sine utøvere”

Flere av filmene under BIFF
handler om soldaters liv etter
deltagelse ved internasjonale
oppdrag, og viser hvordan
mange sliter med etter-
virkningene. I Canada ble Post
Traumatic Stress Disorder nylig
anerkjent som et reelt
medisinsk problem. I Norge er
denne diagnosen offisielt
godkjent, men problematisk å
dokumentere. Selv om

Forsvaret fører logg over alle hendelser, er det soldatene selv som
må forklare hendelse, tid og sted for å få satt diagnosen, noe som
oppleves som et paradoks siden et kjennetegn ved denne
traumerelaterte lidelsen er at en har vanskeligheter med å forklare
seg om, eller fortrengt, sine opplevelser. Debatten vil ta
utgangspunkt i situasjonen norske soldater er i når de kommer hjem
etter å ha deltatt i internasjonale operasjoner. Eksisterer det et
hjelpeapparat for de som har behov for det? Er det mulig å si at
stresslidelsen nødvendigvis oppstod ute i felten, eller kan tidligere
vansker være årsaken? Og er norske soldater som verver seg i dag
klar over konsekvensene internasjonale operasjoner kan føre til for
dem personlig?

Panelet består av: 

Bente Finnestad 
Tidligere kaptein og representant for skadde etter internasjonale
operasjoner  (SIOPS)

Paul Smines 
Veteran etter internasjonale operasjoner

Pål Herlofsen 
Krisepsykiater i Forsvarets sanitet

Harald Stanghelle
Politisk redaktør, Aftenposten

Finn Abrahamsen
Politioverbetjent, Oslo politidistrikt

Luc Coté
Kanadisk filmskaper

TSJETSJENIA 
– EN GLEMT KONFLIKT? 
Tirsdag 25. oktober kl.19.00
BT-huset, Krinkelkroken 1

Raftoprisen 2005 går til den
tsjetsjenske menneskerettig-
hetsforkjemperen Lidija
Jusupova som leder kontoret
til Memorial, en av svært få
organisasjoner som fremdeles
arbeider i Tsjetsjenia. Krigen i
Tsjetsjenia har gått inn i sitt
syvende år. Putin sin politikk
og ”krig mot terror” har fått
sitt motstykke på tsjetsjensk
side, der de moderate separa-
tistene ser ut til å tape ter-

reng. En så langvarig krig har medført at internasjonale islamistiske
organisasjoner har fått et sterkere grep om tsjetsjenske krigsherrer,
fordi de forsyner dem med penger og våpen. 

Til tross for at kritiske spørsmål om Tsjetsjenia er stilnet, og
konflikten sjelden er nevnt i vestlige massemedia, er krisen
fremdeles en kaotisk krigssituasjon. Konflikten er ikke lenger bare
lokal, og løsningen finnes derfor heller ikke lokalt. Konfrontasjonen
har blitt en del av den globale konflikten mellom internasjonale
islamistiske nettverk og de vestlige og vestligvennlige statene.
Hvorfor er verdens oppmerksomhet rettet mot Bush sin krig mot
terror, mens Putins politiske og militære håndtering av Tsjetsjenia
knapt blir kommentert? Hvordan bør det internasjonale samfunn gå
frem for å finne en løsning på den største menneskerettslige krisen
i Europa i dag? 

Panelet består av: 

Vibeke Sperling 
Journalist i Politiken

Jakub M. Godzimirski
Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Halvor Tjønn 
Journalist i Aftenposten

Øystein Bogen
Journalist i TV2

Zoia Grannes
Psykolog, Haukeland Universitetssykehus

PANELDEBATTER UNDER BIFF
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DOKUMENTARAR FOR
VIDAREGÅANDE SKOLE
Etter all positiv tilbakemelding fra festivalen i 2004, vil BIFF også i
år invitere vidaregåande skolar i bergensregionen til dokumentar-
filmfestival.

Sparebanken Vest er BIFF sin viktigaste samarbeidspartner. Saman med ban-
ken utvikla vi i 2004 eit gratis tilbod for elevar ved videregåande skolar, og
dette vart eit populært og attraktivt tiltak under festivalen. Vi satsar på
dokumentarfilmar, i og med at BIFF er i ferd med å bli blant dei beste film-
festivalane i Norden på dette feltet, og ikkje minst fordi nettopp dokumen-
tarfilmar er ei motvekt til all underhaldningsstøyen ungdom blir pepra med
til daglig gjennom media. Her får elevane sjå filmar som kan lære dei noko
fagleg og samfunnsmessig relevant.

BIFF inviterar klasser på vidaregåande skolar til dokumentarfilmfestival.
Festivalen vil vere i Bergen Kino, Konsertpaleet KP1, torsdag 20., fredag 21.
eller tirsdag 25. oktober. Festivalen vil bestå av mange høgaktuelle doku-
mentarfilmar, fordelt på tre hovudtema. Det vil bli vist tre filmar pr. dag, slik
at alle elevane vil få sjå ein film relatert til kvart tema. Stor sett vil det bli
vist ulike filmar kvar dag, og klassar må melde seg på ein av dagane. Første
film startar klokka 09.00, og programmet vil vere over rundt 15.00. Det vil
vere ein pause mellom første og andre film, og ein lengre lunsjpause midt
på dagen. Filmane vil ha engelsk tale eller engelske undertekstar.

Sidan filmane, men ikkje temaet, vil variere frå dag til dag, kan ein anten
velge dag etter kva som passar best for den enkelte klasse, eller etter kva
filmar ein har lyst til å sjå. Dessverre vil vi ikkje har klart visningsprogram før
i begynnelsen av oktober. Dersom dette blir for kort varslel, kan ein melde
seg på etter kva vekedag som passar best. 

I år vil det vere tre hovudtema, og aktuelle filmar vil kunne vere (NB! Ikkje
endeleg vedtatt idet vi går i trykken):

1. Religion og konflikter
THE SMELL OF PARADISE 
LOST CHILDREN 

2. Med kultur som redningsbøye
FAVELA RISING 

3. Tsjetsjenia/ Beslan
THE SACRED AND THE DAMNED 
HVITE RAVNER – DET TSJETSJENSKE MARERITT 

Det vil bli utarbeida eit studieark til kvart tema. Studiearka vil bestå av
omtale av filmane og diskusjonsoppgåver, eventuelt sjølvstendige arbeids-
oppgåver, samt produksjonsopplysningar, faglege relevansområde og emne-
ord. 

Visningane er gratis for klassane, men skolen må sjølv sørge for transport.
Det er eit avgrensa antall klassar som kan delta, så det vil bli prioritert at
flest mogleg skolar får delta. 

Meir praktisk informasjon / påmelding på BIFFs nettsider  

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN:
SKOLEFILMFESTIVAL FOR
10.-KLASSER I BERGEN

Bergen Kino inviterer, i samarbeid med Bergen Internasjonale
Filmfestival (BIFF), Mediaverkstedet i Bergen og Den Kulturelle
Skolesekken i Bergen, 10. klasser til filmkurs og filmfestival høsten
2005/våren 2006.

Filmkurset og filmfestivalen vil gi 10. klasser muligheten til å se god film, bli
kurset i hvordan man lager film og sist, men ikke minst, gi dem muligheten
til å lage sin egen film som vil vises på Bergen Kino som avslutning av pro-
sjektet.

I forbindelse med Ibsen-året 2006 vil temaet for klassenes produksjoner i år
være basert på Ibsen-sitater.

Film er en av de mest populære kulturytringer blant barn og unge. Å lage
film gir elevene muligheter for å uttrykke seg med andre redskaper enn
ord, papir og blyant.

Program:

1) Kick-off med filmvisning under BIFF onsdag 26. oktober, kl. 10-13.30 i KP1
på Bergen Kino

2) Kurs for lærere og elever (4 timer) i november/desember.

3) Filmproduksjon – november/desember/januar:

4) Visningsdag på Bergen Kino tirsdag 7. februar i KP1 kl. 1000–1400

Det koster ingenting å delta på skolefilmfestivalen! Den Kulturelle
Skolesekken i Bergen finansierer prosjektet i samarbeid med oss. Mer infor-
masjon om program og påmelding på BIFFs nettsider.



108 BIFF 2005

USA 2004
Manus: Jenny Abel og Jeff Hockett 
Regi: Jenny Abel & Jeff Hockett 
Foto: Jenny Abel og Jeff Hockett
Klipp: Jenny Abel og Jeff Hockett
Musikk: Alan Abel
Medvirkende: Alan Abel, Jeanne Abel
Produksjonsselskap: Crashcourse Documentaries,
Produsent: Jenny Abel
Salgsselskap: Crashcourse Documentaries,
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.abelraisescain.com
Produksjons-, visningsformat: Analog video, Analog video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger og svart-hvitt, 84 min.

Jenny Abel studerte video og TV-produksjon ved Emerson
College i Boston. Etter fullført utdanning flyttet hun til Los
Angeles der hun jobbet for Nu Image og Millennium Films. I
2003 forlot hun denne jobben for å konsentrere seg om sitt
eget prosjekt ABEL RAISES CAIN, hennes første
dokumentarfilm.

Jeff Hockett fullførte sin utdanning i kommunikasjon ved
University of West Florida og begynte sin karriere som
nyhetsfotograf og redaktør. Senere flyttet han til Los Angeles
og jobbet som frilansfotograf. I 2000 jobbet han for TV-
showet "Uncovered", der han traff Alan Abel, som senere
introduserte ham for datteren Jenny.

DOKUMENTAR
AMERIKANSKE BILDER
EUROPEISK PREMIERE

ABEL RAISES CAIN

Verden vil bedras...

At man ikke skal tro på alt som vises på TV, er kjernen i Jenny Abels ABEL RAISES CAIN.
Filmen er en varm og energisk hyllest til faren, den legendariske mediemanipulatoren Alan
Abel. De siste 40 årene har han plaget amerikanske medier med sine forseggjorte
svindelnumre - eller performancekunster om man vil - og gjentatte ganger har han vist at
mediene kan lures til å formidle hva som helst. 

Abels noe aparte karriere begynte på slutten av 50-tallet med en kampanje rettet mot
påkledning av kjæledyr i bluferdighetens og anstendighetens navn. Så mange trodde på
kampanjen, at Abel skjønte at dette kunne trekkes videre. Visste du for eksempel at det
finnes en skole for tiggere? At det er sunt å spise hår? Eller at Idi Amin, "Afrikas Hitler",
har giftet seg i USA? Disse og mange flere pek var signert Alan Abel og mediene lot seg
lure hver eneste gang. 

ABEL RAISES CAIN er først og fremst Alan Abels film, men samtidig et meget personlig
essay om det å vokse opp i en familie utenom det vanlige - i et land utenom det vanlige? 

When Alan Abel decided to start a campaign to dress house pets in the name of decency in the late 50’s,
he unknowingly started a career that over the next 40 years turned him into a constant thorn in
American media’s side. His elaborate and well planned hoaxes throughout the years included a school
for beggars and getting the Ugandian dictator Idi Amin married in the USA. 
ABEL RAISES CAIN is Jenny Abel’s energetic and loving tribute to her father, as well as a personal story
of growing up in a family quite unlike others.
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USA 2004
Manus: Margaret Brown 
Regi: Margaret Brown 
Foto: Lee Daniel
Klipp: Karen Skloss, Don Howard, Michael Taylor
Musikk: Merle Haggard, Lyle Lovett, Willie Nelson, Townes
van Zandt
Medvirkende: Steve Earle, Emmylou Harris, Kris Kristofferson,
Willie Nelson, Townes van Zandt m.fl.
Produksjonsselskap: Rake Films, townesthemovie.com
Produsent: Sam Brumbaugh
Salgsselskap: Rakefilms, townesthemovie.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.townesthemovie.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger og svart-hvitt, 99 min.

Margareth Brown debuterer som filmskaper med dette
portrettet av Townes Van Zandt. Hun har bak seg arbeid som
fotograf for ICE FISHING (2000) og har produsert MI AMIGO
(2002), en western om syngende cowboyer.

BE HERE TO LOVE ME: 
A FILM ABOUT TOWNES VAN ZANDT

DOKUMENTAR
MUSIKALSKE TAKTER
AMERIKANSKE BILDER
NORDISK PREMIERE

En film om "The World's Greatest Songwriter"

Dette portrettet av Townes Van Zandt gir et hengivent innsyn i en trøblet sjel, en mann som
ikke fant tonen i sitt privatliv, men som ellers var et oppkomme av musikk og lyrikk.
Allerede som tenåring gikk det galt for Townes, som en dag kastet seg utfor en balkong
fordi han ville kjenne hvordan det føltes å falle. Etter intensiv elektrosjokkterapi var store
deler av hjernen og hukommelsessenteret ødelagt; han kjente ikke engang igjen sin egen
mor. I kjølvannet av hans livsseilas lå tre ekteskap og bøttevis med alkohol og dop. Men her
er også mye å glede seg over: nostalgiske tilbakeblikk fra arkivene, sjeldne konsertopptak,
amatørfilmer, intervjuer og lydfragmenter gjør dette portrettet til en rik og personlig
dokumentar. Her trenger vi virkelig inn i sørstatene hva gjelder sjel og holdninger — og det
var vel kanskje nettopp det som var Townes’ problem: at han ikke følte tilhørighet med den
delen av sørstatsmentaliteten som både da og siden har fostret så mange ultrakonservative
rabulister. Slik sett er filmen en naturlig del av vår undersøkelse av den amerikanske
jesusvelgeren, bare her med humanisme og kjærlighet som underliggende drivkraft.

He was considered to be the world’s greatest songwriter, but didn't get tuned in his own life. Townes
van Zandt was a born hobo who wrote a collection of bitter-sweet jewels between three failed
marriages, gallons of alcohol and tons of drugs. Despite countless covers by artists from Emmylou Harris
to The Meat Puppets, Van Zandt himself never scored a hit of his own. His greatest success was “Pancho
and Lefty”, performed by Willie Nelson and Merle Haggard, which made it to number one in the
American country hit parade in 1983.
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USA 2005
Manus: Bob Eisenhardt, Barbara Kopple & Marijana Wotton 
Regi: Barbara Kopple & Bob Eisenhardt 
Foto: Joan Churchill, Richard Connors
Klipp: Bob Eisenhardt
Musikk:
Medvirkende: Molly Bingham, Marie Colvin, Janine di
Giovanni, Mary Rogers, May Ying Welsh
Produksjonsselskap: Cabin Creek Films,
www.cabincreekfilms.com/ 
Produsent: Nancy Dubuc, Marijana Wotton
Salgsselskap: A&E Network, www.aetv.com/indiefilms/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Analog video, Analog video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 90 min.

Barbara Kopple (f. 1946) har laget en rekke
dokumentarfilmer, både for kino og fjernsyn. Hun har etter
hvert opparbeidet seg et solid navn i USA, godt hjulpet av to
Oscar-statuetter. Den første fikk hun så tidlig som i 1977 for
dokumentaren HARLAN COUNTY, USA og hun har mottatt
en rekke utmerkelser siden den gang. I det siste har Kopple
gjort seg bemerket med Woody Allen-portrettet WILD MAN
BLUES (1997), rockumentaren MY GENERATION (2000) og A
CONVERSATION WITH GREGORY PECK (1999).

DOKUMENTAR
KONFLIKTER OG TRAUMER
OUT OF AFRICA
EUROPEISK PREMIERE

BEARING WITNESS

Bli med et knippe kvinnelige krigskorrespondenter på jobb i noen av verdens farligste områder

Til tross for å være et relativt smalt yrke, eller kanskje nettopp derfor, har
krigskorrespondenten blitt gjenstand for en rekke mer eller mindre romantiserte
fremstillinger - på film såvel som i andre medier. Vår forestilling om krigskorrespondentens
rolle og hverdag er mer et resultat av heltebilder à la Hemingway og norsk TVs
hotelltakjounalistikk fra Bagdad, enn faktisk kunnskap om hvordan livet i en krigssone
fortoner seg for en utenlandsk reporter på jobb. 

I BEARING WITNESS kommer vi et stykke nærmere hverdagen til dette uortodokse
kollegiet. I Afghanistan, Irak, Balkan, Sri Lanka, Kurdistan, Kaukasus og Sierra Leone følger
vi et knippe krigskorrespondenter gjennom farer og over hindre. De har to ting til felles:
De er på jakt etter den gode historien som skildrer virkeligheten der de er — og de er alle
kvinner. Farene er åpenbare, og glamouren vi kjenner fra fiksjonens verden glimrer med
sitt fravær. 

Hva driver dem? Savner de et normalt familieliv? Og hvordan klarer de å leve i
elendighetens sentrum dag etter dag, år ut og år inn?

A chronicle of five war correspondents who are working in the most dangerous places on earth. They
have all two things in common: They pursue the good stories that mirror the situation at the places they
are — and they are women. They work under the constant threat represented by war and killing, and
the glamour we know from films and literature portraying war correspondents are nowhere to be
found.
What drives them to continue their work? And how do they manage to spend their professional lifes in
such circumstances?
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USA 2005
Manus: Neil Abramson 
Regi: Neil Abramson 
Foto: Neil Abramson
Klipp: Angela Wood
Musikk: Kennard Ramsey
Medvirkende: Robert Smith, Robert Smith, Robert Smith,
Robert Smith, Robert Smith, Robert Smith & Robert Smith.
Produksjonsselskap: Winghead films, 2814 Haddington Dr.
Los Angeles, CA 90064, USA
tlf: +1 310 280 0550, abramson.n@comcast.net
Produsent: Neil Abramson
Salgsselskap: Winghead films
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.bobsmithmovie.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 90 min.

Sørafrikanske Neil Abramson har bodd i USA siden
tenårene og produserer filmer om samfunnet sett fra en
utenforståendes synsvinkel. Abramson har hatt stor suksess
som regissør for reklamefilm, noe som har gitt ham
muligheten til å forfølge sin egentlige lidenskap: Å lage film
som utforsker den menneskelige tilstand og psyke. Abramson
lager både spillefilm og dokumentarer, men er nok mest
kjent som dokumentarfilmskaper. Han slo igjennom
internasjonalt med dokumentaren SOLDIER CHILD, som
avslørte de harde kårene i det borgerkrigsherjede Uganda.

BOB SMITH, U.S.A.

DOKUMENTAR
AMERIKANSKE BILDER
NORDISK PREMIERE

USAs Jan Johansen anno 2005 gir et godt inntrykk av polariseringen i det amerikanske samfunnet

Det bor 81 000 Robert Smith’er i USA; i denne filmen får du møte syv av dem. Med blikk på
vidt ulike skjebner, fra den ateistiske kunstneren i djevelkostyme, via den underlige presten
med klovnenese, til bomsen på gaten, forsøker regissør Neil Abramson å avdekke det
genuint amerikanske. 

Filmen gir samtidig et visst inntrykk av at regissøren kanskje har prøvd å lete etter det han
var ute etter å avdekke på forhånd — at amerikanere er et dypt splittet folk hva gjelder
drømmer, verdier og holdninger. 

Abramson tar i bruk et vidt spekter av formmessige virkemidler. Blant annet er hver Bob
utstyrt med sin egen kjenningsmelodi. Han evner å fremstille det typiske som
ekstraordinært, og BOB SMITH, U.S.A. er først og fremst en underholdende film om syv
sterke personligheter, men underveis klarer Abramson også å si noe meningsfylt om den
amerikanske folkesjelen. 

There are 81 000 Robert Smiths in the United States; this is a film about seven of them. Director Neil
Abramson searched for what is quintessentially American, and along the way he frequently encountered
the name Bob Smith. This highly entertaining film is the tale of seven men adhering to some of the most
standard American values. At the same time it is a heartfelt view of seven unique fates, ranging from
the sheriff candidate mourning his dead brother, to the atheist artist donning his Satan costume to save
souls from christianity. 
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USA 2005
Manus:
Regi: Rachel Grady & Heidi Ewing 
Foto: Tony Hardmon, Marco Franzoni
Klipp: Enat Sidi
Musikk: J.J. McGeehan
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Loki Films, lokifilms.com/site/
Produsent: Rachael Grady, Heidi Ewing
Salgsselskap: Loki Films, lokifilms.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: lokifilms.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger, 84 min.

Heidi Ewing har produsert og regissert dokumentarer for
en rekke fjernsynskanaler, deriblant Discovery Channel og
VH1. Hun har nylig laget en film om samfunnskritikeren og
fredsprisnominerte Oswaldo Paya og hans kamp for en
demokratisk reform på Cuba.

Rachel Grady var først utdannet som privatetterforsker,
men hun omskolerte seg og ble filmskaper. Hun har
produsert og regissert dokumentarer for ulike
fjernsynskanaler. Hennes siste produksjon er TX, en
dokumentar i åtte deler som i sin helhet er tatt opp i et
rehabiliteringssenter for narkomane på New Jersey.

DOKUMENTAR
MED KULTUR SOM REDNINGSBØYE
OUT OF AFRICA
NORDISK PREMIERE

THE BOYS OF BARAKA

Ungdommer uten håp gis en ny sjanse når de blir sendt til Afrika

Dagens Baltimore er hardt rammet av kriminalitet og fattigdom. Dopsalg og gatevold skjer
åpenlyst, og de svarte er særlig utsatt. 76% av svarte gutter fullfører aldri high school, og
halvparten havner i fengsel. Fra denne høyrisikogruppen rekrutterer skolerådgiver Mavis
Jackson tjue gutter til å være med på et helt spesielt undervisningsopplegg. De får
anledning til å tilbringe de neste to årene på skolen Baraka i Kenya. Istedenfor fjernsyn,
gameboy og junkfood får ungdommene en hverdag fylt med gymnastikk, streng disiplin,
lange fotturer og et solid undervisningstilbud. THE BOYS OF BARAKA følger fire av guttene
som reiser til Kenya. De er skeptiske i starten, men kommer raskt inn i den nye hverdagen.
Etterhvert begynner de å verdsette muligheten de har fått til å komme seg vekk fra
kriminaliteten de er vokst opp med. Dessverre blir skolen stengt på grunn av uroligheter i
Kenya, og guttene blir dermed sendt tilbake til gatene i Baltimore.

Each year, a group of kids from drug-ravaged Baltimore are chosen to attend 7th and 8th grades at
Baraka, an experimental boarding school in Kenya. Here, strict pedagogical and disciplinary
programmes are designed to prevent the boys from succumbing to the temptations of gangs and drugs.
This documentary follows four of the youngsters. However, when political unrest in East Africa forces
them to return back home, the film becomes something else: a study of frustratingly unrealised lives and
badly missed opportunities for a school reform in the US.
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Nederland 2004
Manus: Stacy Sullivans, Klaartje Quirijns 
Regi: Klaartje Quirijns 
Foto: Martin 't Hart
Klipp: Katharina Wartena
Musikk: Robert Posh
Medvirkende: Florin Krasniqi, Danusha Krasniqi, Xhevdet
Krasniqi m.fl.
Produksjonsselskap: Amago, www.amago.nl 
Produsent: Martin t' Hart, Stacy Sullivan, George Brugmans,
Klaartje Quirijns
Salgsselskap: Films Transit International,
www.filmstransit.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.thebrooklynconnection.net
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk, albansk tale, Engelske undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger, 53 min.

Klaartje Quirijns vokste opp i Nederland og har arbeidet
som regissør og produsent for de ledende offentlige
fjernsynskanalene i hjemlandet (VPRO, IKON og NPS).
Quirijns flyttet til New York i 1999, men har fortsatt å jobbe
for nederlandsk radio og fjernsyn. Hennes siste film før THE
BROOKLYN CONNECTION var BROOKLYN DODGERS, om det
legendariske baseball-laget med samme navn. Hun arbeider
for tiden med den helaftens dokumentaren ON THE COUCH,
som handler om psykoterapi i New York.

THE BROOKLYN CONNECTION
De Brooklyn Connectie

DOKUMENTAR

Kan du se forskjell på en frihetsforkjemper og en terrorist?

Konflikten i Kosovo er langt fra over. Etter at FN grep inn i borgerkrigen mellom albanerne
og serberne i 1999, har det hersket en skjør våpenhvile. Serberne prøver å avvæpne kosovo-
albanerne for å oppnå stabilitet, men avvæpningen har ikke ført fram. THE BROOKLYN
CONNECTION tar en titt på hvor våpnene i Kosovo kommer fra. Vi møter Florin Krasniqi, en
albansk immigrant som driver et taktekkingsfirma i Brooklyn, New York. I løpet av
borgerkrigen fra 1997-99 samlet han inn millioner av dollar fra det albanske miljøet i USA.
For disse kjøpte han våpen som ble smuglet inn i Kosovo. Nå har Krasniqi igjen gått inn i
en storstilt kampanje for å finansiere nye geriljastyrker i Kosovo.

THE BROOKLYN CONNECTION er en interessant dokumentar om hvordan kriger kan
finansieres. Den demonstrerer dessuten i klartekst hvor liberal våpenlovene i USA er. I dette
tilfellet blir de lovlig kjøpte våpnene fra USA direkte brukt mot FNs styrker.

THE BROOKLYN CONNECTION follows a Kosovar muslim who lives a seemingly normal life in Brooklyn,
New York. He has raised millions of dollars in the States in order to finance the fight against Serbians in
Kosovo. For years he has legally bought arms and shipped them to Albania from where they are
smuggled into Kosovo. He claims he can get anything to supply a guerrilla army shipped overnight in
America, and he willingly demonstrates how it's done. The right-wing gun dealers are even helping him
because he tells them he’s fighting a communist government. In his own words: “You can achieve
anything in America. Like financing a war.”
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Canada 2005
Manus: Mark Blandford 
Regi: Luc Coté 
Foto: François Beauchemin
Klipp: René Roberge
Musikk: Robert M. Lepage
Medvirkende: Leandro Azavedo, Marc Hamel m.fl.
Produksjonsselskap: Les Productions Érézi Inc. 3295
Ridgewood,, #8 Montreal, QC H3V 1B4
TLF: (514)342-7668. erezi@videotron.ca
Produsent: Paul Lapointe
Salgsselskap: Les Productions Érézi Inc
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Digital video
Engelsk / Fransk tale, Engelske undertekster
15 år, ,, Farger, 50 min.

Luc Coté har jobbet som produsent og regissør i en
årrekke. Han debuterte som produsent for dokumentarserien
TURNING 16, om ungdom og oppvekst, og produserte og
regisserte senere episoder av serien THE RAINMAKERS. Hans
første dokumentarfilm som regissør var WHEN THE CIRCUS
CAME TO TOWN i 1997. Han har senere regissert og
produsert CIRQUE FOR LIFE i 2003. CRASH LANDING er hans
tredje helaftens dokumentar og gav ham juryens
anerkjennelse ved Hot Docs filmfestival i 2005.

DOKUMENTAR
KONFLIKTER OG TRAUMER
OUT OF AFRICA
EUROPEISK PREMIERE

CRASH LANDING

En sjokkerende dokumentasjon på krigens usynlige konsekvenser

Krigene i Bosnia, Kambodsja, Rwanda og Irak har tatt mange liv, men listen over ofre er
lengre enn dødstallene viser. CRASH LANDING fokuserer på traumer og psykiske
konsekvenser for hjemvendte kanadiske soldater. Krigsveteranene plages av en rekke
lidelser og sliter med å tilpasse seg det samfunnet de engang var en del av. Post traumatisk
stresslidelse (PTSD), fibromyalgi, psykoser og skader forårsaket av eksponering for utarmet
uran er vanlige lidelser. Disse tragiske sidene ved en statsstøttet krig er imidlertid ingen
god butikk, og veteranene blir i stor grad overlatt til seg selv. I Canada ble PTSD inntil nylig
ikke anerkjent som en reell lidelse, og pasientene fikk verken økonomisk støtte eller
tilgang på behandling. CRASH LANDING følger seks av de hjemvendte soldatene etter at
de ble kjent tjenesteudyktige, og gir ekssoldatene en sårt tiltrengt stemme. En av soldatene
meddeler lakonisk at han ville blitt mer anerkjent om han hadde vendt hjem i en kiste.
Filmen er en sjokkerende dokumentasjon på krigenes usynlige konsekvenser. Norske
myndigheter anerkjenner fremdeles ikke PTSD.

The recent wars in Bosnia, Cambodia, Rwanda and Iraq have caused many deaths, but the list of victims
is longer than the deathtoll. CRASH LANDING is a thought provoking and shocking documentary about
the silent victims of the wars: Ex-soldiers suffering from Post traumatic stress disorder, fibromyalgia,
psychosis and illnesses caused by contact with depleted uranium, and struggling to cope in the society
they once lived in. Some of their illnesses are not even acknowledged as real, and the veterans are
therefore not offered treatment or economic compensation.
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Tyskland / Tyrkia 2005
Manus: Fatih Akin 
Regi: Fatih Akin 
Foto: Hervé Dieu
Klipp: Andrew Bird
Musikk:
Medvirkende: Alexander Hacke, Baba Zula, Orient
Expressions, Duman, Replikas, Erkin Koray, Ceza, Istanbul
Style Breakers, Mercan Dede, Selim Sesler, Brenna
Maccrimmon, Siyasiyabend, Aynur, Orhan Gencebay,
Müzeyyen Senar, Sezen Aksu
Produksjonsselskap: Corazon International, Intervista Digital
Media, www.intervista.tv/ 
Produsent: Fatih Akin, Sandra Harzer, Christian Kux, Klaus
Maeck, Andreas Thiel
Salgsselskap: Bavaria Film International, www.bavaria-film-
international.de
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.crossingthebridge.de
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Tysk, Tyrkisk tale, Svenske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 90 min.

Fatih Akin (f. 1973) vokste opp i Hamburg med tyrkiske
foreldre. Han studerte ved Hamburger Hochschule für
Bildende Künste fra 1994-2000, og har jobbet for Wüste
Filmproduction siden 1993. I tillegg til å spille i sine egne
filmer, har Akin laget en rekke musikkvideoer. Hans første
langfilm var KURZ UND SMERTZLOS (1988), som høstet flere
priser. Hans nest siste film, SOLINO (2002), som hadde
kinodistribusjon i Norge, ble nominert til den tyske
filmprisen. MOT VEGGEN har blitt regissørens store
gjennombrudd, og filmen vant Gullbjørnen og FIPRESCI-
prisen ved Berlin internasjonale filmfestival 2004, samt priser
ved blant annet European Film Awards og Film fra Sør.
Filmen ble også vist under fjorårets BIFF.

CROSSING THE BRIDGE 
– THE SOUND OF ISTANBUL

DOKUMENTAR
MUSIKALSKE TAKTER

En dokumentar om Istanbuls musikkscene og mangfoldige kultur

I CROSSING THE BRIDGE — THE SOUND OF ISTANBUL reiser den tysk-tyrkiske regissøren
Fatih Akin tilbake til byen han besøkte i sin forrige film, MOT VEGGEN. Ledsaget av
Einstürzende Neubautens Alexander Hacke, møter vi den tyrkiske storbyen som ligger midt
mellom de såkalte østlige og vestlige verdener. Hacke får et hektisk møte med Istanbuls
musikkscene, en scene som er like mangfoldig som byens kultur forøvrig. Byens historie og
påvirkning fra både Østen og Vesten har gitt grobunn for en stolthet på vegne av egen
musikktradisjon, og samtidig en åpenhet for påvirkning utenfra.

Hackes reise demonstrerer derfor et vidt musikalsk spenn, fra moderne elektronika, rock,
hiphop og til klassisk “arabesque”. Istanbul er i dag reisemål for et utall dj-er, musikere og
artister fra hele verden. De reiser for å bli inspirert, og for å oppleve den brutale
skjønnheten byen innehar. Med musikken som drivkraft, går denne dokumentaren under
huden på verdensmetropolen Istanbul. 

A European musician and composer sets out to capture the musical diversity of Istanbul. Alexander
Hacke, from the German avant-garde band Einstürzende Neubauten, roams the streets of Istanbul with
his mobile recording studio to compose an inspired portrait of Turkish music. His voyage leads to the
discovery of a broad spectrum ranging from modern electronic, rock and hip-hop to classical
"Arabesque". This documentary is about musical, cultural and everyday life in the Turkish metropolis
between the East and the West. 
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Nederland 2003
Manus: Jos de Putter 
Regi: Jos de Putter 
Foto: Vladas Naudzius
Klipp: Stefan Kamp
Musikk: Vincent van Warmerdam
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Zeppers Film & TV, www.zeppers.nl/ 
Produsent: Frank van den Engel
Salgsselskap:Ideale Audience International, www.ideale-
audience.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Tsjetsjensk tale, Engelske undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 75 min.

Jos de Putter ble født i 1959 i Nederland. Han er en
markert filmkritiker og tidligere redaktør i det nederlandske
filmmagasinet Skrien. Han har laget en rekke
dokumentarfilmer, blant annet SOLO, THE LAW OF THE
FAVELA (1994) og BROOKLYN STORIES (2002). THE DAMNED
AND THE SACRED er hans andre film om Tsjetsjenia. I 1999
laget han THE MAKING OF A NEW EMIPRE om en tsjetsjensk
separatist og mafiaboss.

TSJETSJENIAKRIGENE
KONFLIKTER OG TRAUMER
MED KULTUR SOM REDNINGSBØYE
DOKUMENTAR

THE DAMNED AND THE SACRED
Dans, Grozny dans

Dokumentar om kulturens kraft: For barna blir dansen en livsbejaende handling og et håp om fred

I THE DAMNED AND THE SACRED møter dans politikk. Dokumentaren presenterer en
tsjetsjensk folkedansgruppe, og viser oss hvordan barn i en krigssone oppdager trygghet,
tillit og selvrespekt gjennom tradisjonelle dansetrinn. Dansegruppen, som består av barn
mellom 6 og 16 år, reiser på turné gjennom Europa for å vise at tsjetsjenere er noe annet
en separatister og terrorister. Gjennom kryssklipping mellom turnéen og forberedelsene
hjemme i den utbombede hovedstaden Groznyj, møter vi barn som gjennom dansen har
funnet en reddende aktivitet. De tradisjonelle dansetrinnene blir en livsbejaende handling,
selv om det faller bomber fra helikoptre, og panservogner ruller forbi i gatene. 

THE DAMNED AND THE SACRED gir et poetisk og gripende portrett av barn med en
krigstraumatisert oppvekst og en overveldende ansvarsfølelse, men samtidig viser den oss
stolte kulturutøvere fulle av håp for fremtiden. Eller slik en halvveis ødelagt plakat i
begynnelsen av filmen forteller oss: ”En grasiøs danser som er lett på foten, bringer glede
til seg selv og andre”. 

Politics meets traditional folk dance in THE DAMNED AND THE SACRED. The documentary presents a
Chechen dance group for children, and how these children through the traditional dance have
discovered self confidence, trust, and selfrespect. The dance has become an affirmation of life and a
exorcism for the traumas of war, even though tanks roll up and down the streets of Grozny and shots
are fired in the distance. THE DAMNED AND THE SACRED is a poetic and touching portrayal of children
with a hope for peace in Chechnya.
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Østerrike / Belgia / Frankrike 2004
Manus: Hubert Sauper 
Regi: Hubert Sauper 
Foto: Hubert Sauper
Klipp: Denise Vindevogel
Musikk: Cosmas Antoniadis
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Mille et Une Productions, COOP99,
SAGA Film, www.1001productions.net/ 
Produsent: Barbara Alpert, Marin Gshlacht, Hubet Toint,
Edouard Maurait, Antonin Svoboda, Hubert Sauper
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloid-dreams.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.darwinsnightmare.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk, russisk og swahili tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 107 min.

Hubert Sauper er født i den østerrikske byen Tyrol, men
har vokst opp i Frankrike. Sauper studerte regi i Wien og
Paris og foreleser jevnlig om film ved universiteter rundt om
i Europa og USA. Sauper har markert seg som en respektert
filmskaper og har tidligere laget dokumentarene KISANGANI
DIARY, om flyktinger i Rawanda, og ALONE WITH OUR
STORIES om overgrep og vold mot kvinner i Frankrike. Han
har også regissert spillefilmen SO I SLEEPWALK IN BROAD
DAYLIGHT og flere kortfilmer, samt jobbet som skuespiller.

DARWIN'S NIGHTMARE

DOKUMENTAR
OUT OF AFRICA

Om mennesker, forskjeller, globalisering og fisk. Og en varslet miljøkatastrofe.

På 1960-tallet ble rovfisken nilabbor satt ut i Victoriasjøen i hjertet av Afrika som en del av
et forskningsprosjekt. Rovfisken spredte seg raskt over hele innsjøen og utryddet nesten alt
annet liv. På grunn av fiskens raske formering utviklet fiskeri seg til en stor næring, bare
ikke for lokalbefolkningen. Daglig flys 500 tonn fisk ut av Tanzania for å havne på
markeder i Europa og Japan. Lokalbefolkningen sitter igjen med fiskeavfallet.

DARWIN’S NIGHTMARE ser ved første øyekast ut til å være en film om forskjeller i
levestandard, og gapet mellom nord og sør, men den er også mye mer: Regissør Hubert
Sauper intervjuer EU-utsendinger, fiskere, prostituerte, piloter og gategutter for å se
ringvirkningene av fiskeeksporten. Han møter et område rammet av sult, alkoholisme,
prostitusjon, kriminalitet og aids. Samtidig kommer lasteflyene med våpen fra Europa; de
blodige krigene i området er god butikk. DARWIN’S NIGHTMARE viser en grusom
virkelighet som den vestlige globaliserte verden helst vil lukke øyene for. 

During the 1960’s the Nile Perch was introduced in the Victoria Lake in the heart of Africa. The voracious
predator soon dominated the lake and extinguished almost the entire stock of the native fish species.
Due to the rapid breeding and cargo-planes, thousands of people are daily fed with the fish, leaving
little for the local population. Daily 500 tonnes of fish are exported to the markeds in Europe and Japan.
In return the locals get weapons from the north. 
DARWIN’S NIGHTMARE is a documentary about issues the western globalized world would like to shut
its eyes to. 
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Nederland / Polen 2004
Manus: Marcin Mamon, Mariusz Pilis 
Regi: Marcin Mamon & Mariusz Pilis 
Foto: Tomasz Glowacki, Jacek Januzyk, Andrzej Jaskowski
Klipp: Jaroslaw Kaminski
Musikk: Michal Lorenc
Medvirkende: Zelimkhan Yandarbiev m.fl.
Produksjonsselskap: Phanta Vision Film International,
Amago, IST Films, www.amago.nl 
Produsent: Petra Goedings, George Brugmans, Mariusz Pilis
Salgsselskap: Films Transit International,
www.filmstransit.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.amago.nl
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk og russisk tale, Engelske undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 80 min.

Mariusz Pilis er født i Zawiercie i Polen og studerte ved
Jagiellonian Universitet i Krakow. Han har arbeidet som
reporter og korrespondent, videre som klipper, produsent og
regissør for dokumentarer. Hans filmografi inkluderer også
ALLAH AKBAR MEANS GOD IS GREAT (1995) og THE PRICE
OF TRUTH (2001), begge i samarbeid med Marcin Mamon.

Marcin Mamon ble født i Krakow i Polen og studerte der
ved Jagiellonian Universitet. Han har arbeidet som reporter
for polsk fjernsyn, og også som klipper, produsent og
regissør for dokumentarer. Hans filmografi inkluderer også
ALLAH AKBAR MEANS GOD IS GREAT (1995), TRUE
GODFATHER (1999) og THE PRICE OF TRUTH (2001).

DOKUMENTAR
RELIGION OG KONFLIKTER
TSJETSJENIAKRIGENE
NORDISK PREMIERE

DUFTEN AV PARADIS
The Smell of Paradise

En kompromissløs framstilling av de ytterliggående kreftene i islam

Tittelen på denne filmen refererer til etterlivet i tråd med islamsk tro. Det er troen på
paradis som gjør selvmordsbombere villige til å ofre sin jordiske eksistens i kampen for
islam. I et forsøk på å forstå hvilke motiver og ideer som ligger bak slike offer, har de polske
filmskaperne Mariusz Pilis og Marcin Mamon reist rundt i den islamske verden i ti år. De har
møtt krigsherrer, klanledere, emirer, mullaher og andre som tror på prinsippene til islams
hellige lov. Blant annet spiller den tidligere presidenten i Tsjetsjenia, Zelimkhan Yandarbiev,
en sentral rolle. Han lar seg intervjue to uker før han dør i en bilbombe: "Jeg mener at
demokrati som system er menneskets siste forsøk på å skape en alternativ lov til Guds lov.
Det siste. Et forsøk som vil få en tragisk utgang for menneskeheten."

DUFTEN AV PARADIS er en rystende, men opplysende road-movie som fører oss gjennom
den muslimske verden, deriblant Pakistan, Afghanistan, Tsjetsjenia og Qatar. Filmen er en
kompromissløs framstilling av de ytterliggående kreftene i islam.

THE SMELL OF PARADISE is an ominous travelogue, a harrowing yet enlightening journey into the
homelands of jihad. The title refers to the belief that paradise follows this life, a belief that certainly
allows suicide bombers to forsake their earthly existence. Seeking to understand the ideas and passions
behind such sacrifice, the Polish filmmakers Mariusz Pilis and Marcin Mamon have travelled the Islamic
world for ten years, meeting with warlords, clan leaders, emirs, mullahs and others who believe in the
principle of Dar al-Islam.
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USA 2005
Manus:
Regi: Marion Lipshutz & Rose Rosenblatt 
Foto: Gary Griffin
Klipp: Rose Rosenblatt, Jeremy Stulberg
Musikk: Rick Baitz, Barbara Jacobs
Medvirkende:
Produksjonsselskap: InCite Pictures/Cine Qua Non,
www.incite-pictures.com/
Produsent: Sally Jo Fifer, Marion Lipschutz, Cara Mertes, Rose
Rosenblatt
Salgsselskap: Films Transit International,
www.filmstransit.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.incite-pictures.com
Produksjons-, visningsformat: , Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 76 min.

Marion Lipschutz og Rose Rosenblatt er partnere i
produksjonsselskapet InCite Pictures/Cine Qua Non i New
York. Deres tidligere filmer inkluderer LIVE FREE OR DIE
(2000), en kontroversiell film om abort; THE TRENCHCOAT
GANG (2003), om en av de mest suksessfulle ranere i
amerikansk historie; THE ABORTION PILL (1997), historien og
debatten om det franske legemiddelet RU-486; og
FATHERHOOD USA (1998), et blikk på den moderne
farsrollen.

THE EDUCATION OF SHELBY KNOX

DOKUMENTAR
AMERIKANSKE BILDER
NORDISK PREMIERE
GAY PROPAGANDA NIGHT

En energisk 15 år gammel jente i Lubbock, Texas, utfordrer sin skole og by til forandring

THE EDUCATION OF SHELBY KNOX er et inspirerende portrett av en 15 år gammel jente i
Lubbock, Texas, som gjennom tre år i videregående skole kjemper for seksualundervisning
og like rettigheter for homofile. Byen Lubbock, inkludert Shelbys egen familie, er dypt
religiøs og konservativ. Den eneste godkjente form for sex-undervisning, er kravet om
avholdenhet - men dét ser ikke ut til å hjelpe på den høye prosenten av uønskede
svangerskap og kjønnssykdommer blant de unge i byen. 

Også Shelby har allerede gitt sitt avholdsløfte. Det stopper henne imidlertid ikke fra å ta
opp kampen mot det hun ser på som hykleri og urettferdighet. Familien hennes har sine
reservasjoner, men de velger til slutt å støtte henne. Selv om hun møter motstand i
elevrådet, som ikke har like progressive ideer som henne, i det konservative skoleutvalget
og i byrådet, er den unge Shelby Knox en ustoppelig drivkraft for forandring. Energisk og
uredd utfordrer hun status quo og stiller spørsmål der andre tier. Shelby er blitt
landskjendis i USA etter filmen. 

Shelby Knox is a 15-year old girl from Lubbock, Texas, who doesn't easily take no for an answer. With
energy and passionate commitment she challenges her school and the whole town to admit sexual
education in schools, as well as equal rights for homosexuals. But in a very religious and conservative
town, such as Lubbock, where the only way to conduct outside marriage is abstention, she encounters
roadblocks at every turn. THE EDUCATION OF SHELBY KNOX paints a compelling and inspiring portrait
of one girl’s political awakening.
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USA 2005
Manus: Michèle Stephenson 
Regi: Michèle Stephenson 
Foto: Wolfgang Helnd, Martina Radwan, Lloyd Handwerker
Klipp: Jane Abramowitz
Musikk: Jay Rodriguez
Medvirkende:
Produksjonsselskap: The Rada Film Group, Firelight Media,
www.firelightmedia.org Rada Film Group
254 Adelphi St., Brooklyn, NY 11205
Tlf: (+1) 718 222 4041, michele@radafilm.com 
Produsent: Stanley Nelson
Salgsselskap: Rada Film Group, www.radafilm.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Analog video
Engelsk, fransk, tamilsk, portugisisk, romani tale, Engelske
undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger, 80 min.

Som filmskaper og menneskerettighetsadvokat med
bakgrunn fra Haiti og Panama har Michèle
Stephensonen en unik innfallsvinkel til
dokumentarfilmproduksjon. Hennes iver etter å fortelle
historiene til mennesker som altfor sjelden slipper til i
massemediene går som en rød tråd gjennom hele hennes
filmografi. Hun har lært opp menneskerettighetsaktivister fra
hele verden i grunnleggende kameraarbeid slik at de kan
dokumentere sin hverdag. Hun har tidligere laget
prisbelønnede filmer som THE KEEPER (1997), WITNESS
VIDEO FOR CHANGE (2000) og PLAY MAS (2001).

DOKUMENTAR
OUT OF AFRICA
EUROPEISK PREMIERE

FACES OF CHANGE

Fem mennesker fra ulike verdenshjørner dokumenterer på video sine opplevelser av fremmedfrykt

Da bulgarske Ivan Ivanov som nyutdannet lege oppdaget at pasienter nektet å la seg
behandle av ham fordi han var av sigøyneravstamning, bestemte han seg for å skifte yrke.
Han valgte å utdanne seg til menneskerettighetsadvokat, for slik å kunne arbeide for det
undertrykte romani-folket i sitt hjemland.

I FACES OF CHANGE møter vi Ivanov på vei til New York. Sammen med en kasteløs fra India,
en tenåringsmor fra Brasil, en sosialaktivist fra Mauritania og en miljøvernsadvokat fra
Louisiana, USA skal han læres opp i kamerabruk. Deretter skal de alle tilbake til sine
respektive hjemland for å dokumentere den urett de utsettes for. Det makeløse og
urovekkende resultatet av deres treårige opptak er vevd sammen av den sosialt engasjerte
regissøren Michèle Stephenson. Fra de høyst forskjellige verdenshjørnene får vi se slående
like bilder av alt fra ramponerte hjem til oppvisning av dyp sosial forskjellsbehandling.
Videoene er unike fordi de er tatt opp fra innsiden. Heldigvis er det ikke bare elendighet,
urettferdighet og rasisme, men også håp og engasjement, som finner gjenklang i de fem
landene. 

The doctor Ivan Ivanov, a Bulgarian Roma, felt compelled to change careers when he discovered that
some patients refused to be treated by Roma doctors. He returned to school to become a human rights
lawyer. 
At the beginning of FACES OF CHANGE, he travels to New York for video camera training that will allow
him to record human rights violations against the Roma. With him is an "untouchable" from India, an
abolitionist from Mauritania, a teen mother from Brazil, and an environmental justice advocate from
Louisiana. The activists return to their communities, armed with cameras, to document examples of
racism as it affects them and their neighbours over the course of three years.
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USA 2005
Manus: Jeff Zimbalist, Matt Mochary 
Regi: Jeff Zimbalist & Matt Mochary 
Foto: Jeff Zimbalist, Matt Mochary og Kelly Mark
Klipp: Jeff Zimbalist
Musikk: Force Theory, AfroReggae
Medvirkende: Anderson Sá, José Junior m.fl.
Produksjonsselskap: Stealth Creations, VOY Pictures,
www.voypictures.com VOY Pictures
9220 Sunset Blvd., Suite 309, West Hollywood, CA 90069
tlf: (+1) 310.550.1019, fax: (+1) 310.388.0775
contact@voygroup.com
Produsent: Matt Mochary, Jeff Zimbalist, Jose Junior
Salgsselskap: Marina Fuentes / Lumina Films
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.favelarising.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Analog video
Portugisisk tale, Engelske undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 80 min.

Jeff Zimbalist har en bachelorgrad i media og moderne
kultur fra Brown University. I fem år reiste han rundt i Latin-
Amerika, der han laget flere korte filmer om
utviklingsspørsmål. Han har klippet en rekke
dokumentarfilmer for diverse nyhetsprogrammer. FAVELA
RISING er hans første langfilm.

Matt Mochary har en bachelorgrad fra Yale University, og
en master fra Northwestern University. Han stiftet The
Mochary Foundation, en veldedig organisasjon som bistår
diverse utdanningsinstitusjoner og prosjekter, deriblant
AfroReggae. FAVELA RISING er hans første filmproduksjon.

FAVELA RISING

DOKUMENTAR
MUSIKALSKE TAKTER
MED KULTUR SOM REDNINGSBØYE
EUROPEISK PREMIERE

Den inspirerende historien om Anderson Sá, som ved hjelp av musikk bekjemper volden i Rios slum.

”Favelas” er det lokale navnet på de mange slumområdene i Rio de Janeiro. Vigário Geral
er et av disse strøkene der innbyggerne ser på narkotrafikk, slåsskamper og drap som
dagligdagse hendelser. Anderson Sá var blant dem som valgte narko som levevei, men ble
innhentet av fortvilelsen over den stadig økende brutaliteten. Han ønsket å gi ungdom et
kulturelt alternativ til kriminaliteten, og slik ble AfroReggae-bevegelsen født: hiphop
blandet med gaterytmer og afrobrasiliansk dansemusikk.

Den første delen av FAVELA RISING gir et innblikk i Rios voldskultur ved hjelp av til tider
sjokkerende opptak av brutale arrestasjoner og voldshandlinger. Siden følger vi Sás arbeid
for å endre livene til de unge, og han framstår som en blanding av munk, popstjerne og
revolusjonshelt. Filmskaperne tilbrakte flere måneder i Vigário Geral. Først etter flere uker
forsto de Sás betydning for lokalsamfunnet og bestemte seg for å la hans arbeid være
filmens sentrum. Sás beskyttelse gir dem en unik tilgang til livet i favelaen, og resultatet
har blitt en musikalsk, inspirerende og livsbejaende filmopplevelse. 

Anderson Sá lives in Vigário Gera, one of the many slums, or ”favelas”, of Rio de Janeiro. A former drug
dealer, Sá now dedicates his life to fighting the violence and hopelessness of his favela. His weapon is
music: a combination of hip-hop, street rhythms and Afro-Brazilian dance. The result is AfroReggae: a
musical genre, and also a whole movement. Despite the brutality and raging conflicts, the sights and
sounds of the Brazilian favela make FAVELA RISING as enchanting as it is inspiring.
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Finland / Frankrike / Tyskland / USA 2005
Manus: Frauke Sandig og Eric Black 
Regi: Frauke Sandig & Eric Black 
Foto: Eric Black
Klipp: Silke Botsch
Musikk: Zoe Keating, Thomas Mavers, Girls United, Jorg
Seibold, Johannes Koeniger, Seefeel, Max Sharam
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Umbrella Films Frauke Sandig, Eric
Black, Pappelallee 22, 10347 Berlin, Germany, tEL +49-30-44
73 86 24, fax +49-30-44 73 86 24,
umbrellafilms@sandig.com
Produsent: Eric Black og Frauke Sandig
Salgsselskap: First Hand Films, www.firsthandfilms.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,66, DolbySR, Farger, 93 min.

Frauke Sandig (f. 1961) har studert tysk, teatervitenskap
og filosofi. Hun har jobbet som frilans for magasiner, teatre
og TV-stasjoner, og er redaktør ved den tyske internasjonale
kringkastingen DW-TV. Hun har laget et tjuetalls
dokumentarer, inkludert IN THE SAME BOAT, THE MAN WHO
FELL FROM GERMANY, KRAKOW: STORIES OF A CITY og
OSCAR & JACK (1996).

FROZEN ANGELS er hennes andre samarbeidsproduksjon
med Eric Black. Tidligere har de laget NACH DEM FALL
(1999), om tiden etter Berlinmurens fall. Filmen ble vist på
fjernsyn over hele verden og valgt ut til mer enn førti
internasjonale filmfestivaler, deriblant Berlin, Amsterdam,
Karlovy Vary og Tel Aviv.

DOKUMENTAR
MEDISINSK ETIKK
AMERIKANSKE BILDER
EUROPEISK PREMIERE

FROZEN ANGELS

Mennesket leker Gud

Los Angeles er ikke bare hovedstad for film- og musikkbransjen, men også verdens fremste
forskningssted for reproduksjonsteknologi. Her hersker det frie marked og lite statlig
kontroll.
FROZEN ANGELS har flere forskjellige innfallsvinkler til det store og moralsk betente
problemfeltet som reproduksjonsteknologi og genetikk er: Vi treffer surrogatmoren som
for 80.000 dollar bærer frem et barn for et barnløst par, og en annen ung jente som selger
sine egg. Vi får et godt innblikk i debatten om "designerbabyer". Her er vitenskapsmenn
som ikke ser noe galt i å eksperimentere med genetikk for å skape akkurat den typen baby
man ønsker. Du kan bestille sæd fra en nobelprisvinner og egg fra et Mensa-medlem; du
kan leie en livmor fra en ung, sunn surrogatmor. Barnet ender opp med fem foreldre. Én
sæddonator kan være den biologiske faren til hundrevis av barn i samme by; hva om noen
av dem skulle forelske seg?

"Vår hensikt er å vise den bioteknologiske tidsalderens etiske og menneskelige
implikasjoner", sier filmskaperne, som ikke uten videre vil godta den mektige industriens
påstand om at utviklingen er uunngåelig.

In California’s reproduction dream world no holds are barred; the perfect child comes with the promise
of college degree, manners, healthy genes, athletic body, correct gender and skin color, all chosen from
a catalog. It’s a designer’s creation. Man plays God.
California has been called the "Wild West of medicine"; there are more procedures possible and allowed
here than anywhere else in the world: free market rules and little control.
Following a cast of characters involved in this wonderland of human making, FROZEN ANGELS examines
the human and ethical implications of the biotech age. 



123BIFF 2005

Tyskland 2004
Manus: Christoph Potting 
Regi: Eduard Erne 
Foto: Hermann Dunzendorfer
Klipp: Joachim Wölcken
Musikk: Ali N. Askin
Medvirkende: Philippe Labro, Jacques Perrin, Jacques
Cluzaud, Michel Debats, Francis Roux m.fl.
Produksjonsselskap: Stoked Films,
www.lunapark64.de/htmlsite/en_geschaeftsbereiche/en_stok
ed_text.htm 
Produsent: Christel Brunn, Robert Malzahn
Salgsselskap: Telepool, www.telepool.de
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Analog video
Fransk tale, Engelske undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger, 93 min.

Østerrikeren Eduard Erne (f. 1958) har studert regi ved
Mozarteum-skolen i Salzburg. Han har jobbet mye med
teater, både som skuespiller og regissør, hovedsaklig i Wien
og Frankfurt Am Main. Erne har også jobbet med TV-drama,
og har blant annet regissert episoder av den kjente, tyske
serien TATORT. Hans kanskje mest kjente film er
TOTSCHWEIGEN (1994), som forteller historien om Holocaust
under krigens siste dager i en østerriksk grenseby. I 2000
regisserte han dokumentaren INDIRAS TAGEBUCH.

FUGLEMENNESKER
Birdpeople
Vogel Menschen

DOKUMENTAR
NORDISK PREMIERE

Verden sett i fugleperspektiv

Dokumentarfilmen FUGLEMENNESKER gir et fascinerende innblikk i hvordan filmen
FUGLER I FLUKT ble til. Denne unike naturdokumentaren fulgte trekkfugler på en måte
man aldri før hadde forsøkt - med et seilfly påmontert kamera. For å venne fuglene til
menneskelig kontakt tilbragte produksjonsteamet utallige timer sammen med dem. Helt
fra de lå som plommen i egget til de tok til vingene mot varmere strøk var de omgitt av
mennesker, noe som gjorde de fantastiske opptakene mulig. 

FUGLER I FLUKT følger fuglenes flukt med kjølig distanse. FUGLEMENNESKER går helt
motsatt vei. Dokumentaren går tett innpå det brokete produksjonsteamet, som bodde
sammen på en gård i Nord-Frankrike i mer enn fire år mens innspillingen pågikk. Slett ikke
alle er ornitologer, noen av dem bryr seg egentlig ikke noe særlig om fugler heller.
Innspillingen av filmen blir for mange av dem en opplevelse som endrer livene deres og gir
dem nye måter å se verden på. Vi følger dem gjennom oppturene og nedturene som til
slutt resulterte i det storslåtte verket FUGLER I FLUKT.

This is the "making of" of the spectacular nature documentary WINGED MIGRATION, where a light
motorised glider equipped with a camera follows migrating birds, offering the bird's-eye view of the
world to the spectator. To familiarise the birds with people, they are surrounded by human noises from
the moment they are able to hear — when they are still inside the egg. 
BIRD PEOPLE shows how twenty people, ornithologists, filmmakers and adventurers, devoted four years
of their lives in order to make this film. 
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Tyskland / England 2004
Manus: Lutz Hachmeister, Michael Kloft 
Regi: Lutz Hachmeister 
Foto: Hajo Schomerus
Klipp: Guido Krajewski
Musikk: Hubert Bittman
Medvirkende: Kenneth Branagh, Udo Samel, Josef Goebbels
(arkivmateriale)
Produksjonsselskap: HMR Produktion, Spiegel TV, www.hmr-
produktion.de 
Produsent: Lutz Hachmeister, Günter van Endert, Thorsten
Pollfuß
Salgsselskap: Spiegel TV, spiegel-tv.de
Norsk distribusjon: , Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.goebbels-experiment.de
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Tysk/Engelsk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger og svart-hvitt, 107 min.

Tyske Lutz Hachmeister (f. 1959) har studert
kommunikasjon og arbeidet som journalist etter fullført
doktorgrad. I perioden 1989-1995 ledet han Adolf Grimme
Institute, et av Tysklands viktigste senter for medieforskning.
Senere har han skrevet og regissert tv-reportasjer og
dokumentarer. Siden 2001 har Hachmeister vært direktør for
produksjonsselskapet HMR. Han underviser også
mediahistorie og politikk og media ved Dortmund
Universitet.

DOKUMENTAR

GOEBBELS-EKSPERIMENTET
The Goebbels Experiment
Das Goebbels-Experiment

Et sjeldent dykk ned i en avgrunn som dessverre også er menneskelig

Goebbels’ navn har blitt stående som et symbol på kynisk, brutal og skremmende effektiv
propaganda. Hitlers propagandaminister har blitt dratt frem som både en fremragende
retoriker og en forstyrret misantrop, en dualisme som ifølge GOEBBELS-EKSPERIMENTET
også speiler Goebbels’ eget syn på seg selv. Dokumentaren tar utgangspunkt i Goebbels’
dagbøker, samt tidligere uutgitt materiale fra tysk fjernsyn, og avkler et sinn som til tross
for en tidvis selvutslettende sentimentalitet, likefullt dirigerte en hel nasjon til å spille sin
djevelske symfoni.

Den enigmatiske mannen har blitt fremstilt på film utallige ganger. Mange vil huske det
gruoppvekkende kollektive selvmordet, der Goebbels og hans kone tar med seg sine barn
i døden, fra filmen DER UNTERGANG. Goebbels’ dagbøker og egne tekster har imidlertid
sjelden blitt viet mye plass i andre filmer, og GOEBBELS-EKSPERIMENTET står således som
et sjeldent dykk ned i en avgrunn som dessverre også er menneskelig.

Joseph Goebbels was in charge of propaganda in the 3rd reich of Hitler. He has been portrayed both as
a brilliant politician and a ruthless misanthropist. THE GOEBBELS EXPERIMENT is a nuanced and rare
view into the mind of this enigmatic character where raving anti-semitism is present alongside an
impressive infatuation with art and nature. THE GOEBBELS EXPERIMENT combines texts from Goebbels'
extensive diaries, voiced by the British actor Kenneth Branagh, and unpublished pictures from German
television.
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USA / Canada 2005
Manus: Werner Herzog 
Regi: Werner Herzog 
Foto: Peter Zeitlinger
Klipp: Joe Bini
Musikk: Richard Thompson
Medvirkende: Timothy Treadwell, Amie Huguenard, Franc G.
Fallico
Produksjonsselskap: Lions Gate Films / Discovery Docs,
www.lgf.com/
Produsent: Erik Nelson
Salgsselskap: Lions Gate Films International, www.lgf.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.grizzlyman.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Svart/hvitt, 104 min.

Werner Herzog (f. 1942) vokste opp i en avsidesliggende
fjellandsby i Bayern, og så verken filmer, fjernsyn eller
telefon som barn. Han begynte å reise til fots som
fjortenåring, og førte for første gang en telefonsamtale som
syttenåring. På gymnaset arbeidet han som sveiser om natta
for å få penger til å produsere sin første film. I 1961, i en
alder av nitten år, var filmen ferdigstilt. Siden den gang har
han produsert, skrevet og regissert mer enn førti filmer,
skrevet over et dusin prosabøker og regissert like mange
operaer. Herzog er kanskje aller mest kjent for NOSFERATU
(1978) og FITZCARRALDO (1982), som vant prisen for beste
regi i filmfestivalen i Cannes.

GRIZZLY MAN

DOKUMENTAR
NORDISK PREMIERE

Ikke bare en naturdokumentar, men et sterkt portrett av en mann og hans besettelse

I oktober 2003 ble Timothy Treadwell og hans kjæreste slått ihjel og fortært av
grizzlybjørner dypt inne i Alaskas villmark. Treadwell hadde levd innpå disse rovdyrene de
siste tretten somrene og dokumentert bjørnenes adferd. I vinterhalvåret dro han rundt på
skoler for å fortelle barna at grizzlybjørnene ikke var de blodtørstige beistene de ofte blir
framstilt som. Tross sterke advarsler fra andre grizzlybjørneksperter gikk Treadwell
nærmere og nærmere innpå dyrene. Til slutt trodde han at han kunne kommunisere med
dem på et menneskelig plan. 

Da hans overmodige omgang med bjørnene til slutt kostet ham livet, tok mesterregissør
Werner Herzog jobben med å redigere de utallige timene Treadwell i løpet av tolv år hadde
filmet. GRIZZLY MAN har blitt en spektakulær naturdokumentar. Det mest interessante
med filmen er likevel personen Treadwell, som blir mer og mer besatt av bjørnene. Herzog
framstiller Treadwells fascinasjon, som går over i besettelse og galskap, på en dypt
respektfull måte.

GRIZZLY MAN explores the life and gruesome death of Timothy Treadwell, an amateur grizzly bear
expert and wildlife preservationist. The film is a powerful cautionary tale about a modern man’s
relationship to wild nature. It follows Treadwell’s journeys to Alaska, where he lived among the grizzlies
that he adored. Treadwell’s crusade to defend the grizzlies tragically ended when he, and his girlfriend,
were attacked and devored by a rogue grizzly in October 2003. GRIZZLY MAN is a gripping and epic
adventure story.
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Norge 2003
Manus: Gunnar Hall Jensen 
Regi: Gunnar Hall Jensen 
Foto: Gunnar Hall Jensen
Klipp: Erlend Haarr Eriksson
Musikk: Stein Berge Svendsen m.fl.
Medvirkende: Gunnar Hall Jensen
Produksjonsselskap: Agitator, www.agitator.no/ 
Produsent: Elin Sander 
Norsk distribusjon: Oro Film / Sandrew Metronome,
www.filmweb.no
Offisiell hjemmeside: www.gunnarthemovie.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital video
Engelsk og norsk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 75 min.

Gunnar Hall Jensen (f. 1963) er utdannet ved
Universitetet i Bergen, med hovedfag i kulturformidling. Han
har stått bak en rekke prisbelønte reklame- og
oppdragsfilmer og har gjort seg bemerket som kort- og
dokumentarfilmskaper. Han stod bl.a. bak TV-serien
"Kulturell uorden" etter oppdrag fra Universitetet i Bergen
ved Jostein Gripsrud. Han bor nå i Sverige og arbeider med
sitt neste dokumentarfilm-prosjekt "Å HERREGUD!"

SPESIALVISNINGER
VIDEORAMA
DOKUMENTAR

GUNNAR GOES COMFORTABLE

Gunnar provoserer og utfordrer, men fremfor alt våger han. Våger å være et lite menneske.

Utstyrt med et 250 kroners super 8-kamera reiser Gunnar Hall Jensen verden rundt for å
forstå hvorfor hans egen personlighet gjør livet ukomfortabelt.

Filmen er en meget utleverende og personlig dokumentar om regissørens indre reise, fra
barndom til voksen. I et friskt og tiltrekkende formspråk, med humor og åpenhet, bærer
Hall Jensens stemme oss med rundt i hans sjels irrganger.

En uferdig versjon av GUNNAR GOES COMFORTABLE vant Svenska Filminstitutets
dokumentarfilmpris i januar 2002. Juryen sier bl.a i sin uttalelse: "En film som är så otrolig
bra just därför at den handlar mer eller mindre om oss alla. Om dåligt självförtroande,
rädslan för att älska eller bli älskad, om narcissismen som drivkraft."

GUNNAR GOES COMFORTABLE hadde premiere under BIFF 2003. Filmen gis nå ut
på DVD med to alternative slutter. Regissøren vil være til stede under visningen
og holde avstemning om hvilken slutt som skal vises.

Equipped with a 25 dollar amateur camera, the Norwegian film director Gunnar Hall Jensen travels to
India in order to understand why his own personality makes life uncomfortable.
This personal documentary tells the story about the directors journey within himself, from childhood to
adult. With humour and honesty, Gunnar's voice carries us to the hidden corners of his soul. 
The film exposes the weaknesses, disabilities and selfishness of the director, but more important still, it
holds a mirror up before the audience. It is actually a film about all of us. 
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Tyskland 2005
Manus: Johann Feindt, Tamara Trampe 
Regi: Johann Feindt & Tamara Trampe 
Foto: Johann Feindt
Klipp: Stephan Krumbiegel
Musikk:
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Zero Film, www.zerofilm.de 
Produsent: Thomas Kufus
Salgsselskap: Telepool, www.telepool.de
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Russisk og tysk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 95 min.

Johann Feindt valgte å begynne på filmstudier etter å ha
fullført medisinutdannelsen sin i Hamburg. Siden 1979 har
han jobbet som fotograf, regissør og manusforfatter, og har
en omfattende filmografi med hovedvekt på
dokumentarfilmer.

Tamara Trampe jobbet som klipper og dramaturg frem til
1990, da hun begynte å lage sine egne filmer. Tidligere har
hun blant annet laget ICH WAR EINMAL EIN KIND og UND
ICH HABE CEZEMBRE EROBERT.

HVITE RAVNER 
– DET TSJETSJENSKE MARERITT
White Ravens — Nightmare in Chechnya
Weisse Raben — Alptraum Tschetschenien

DOKUMENTAR
TSJETSJENIAKRIGENE
KONFLIKTER OG TRAUMER

Tre unge russiske krigsveteraner prøver å vende tilbake til livene sine etter krigen i Tsjetsjenia

Petya og Kiril innrullerte seg som frivillige til krigen i Tsjetsjenia da de var 18 år gamle.
Katja jobbet som sykepleier ved et militærsykehus i krigssonen. Ingen av dem var den
samme da de kom hjem. De var forvandlet til fysisk og psykiske krøplinger, desillusjonerte
og traumatisert for livet. De var resultatet av en krig uten helter, bare tapere, og i dagens
Russland er det ikke plass for tapere. I tre år fulgte regissørene Johann Feindt og Tamara
Trampe de tre unge krigsveteranenes forsøk på igjen å bli en del av det russiske samfunnet
— et samfunn som lukker øynene for krigen i Tsjetsjenia. Ingen vil gi dem arbeid eller vite
hva som er skjedd med dem: soldatene er overlatt til seg selv med traumene og minnene
om tortur og død. Bare organisasjonen for mødrene til soldatene i Tsjetsjenia er villige til
å ta imot og hjelpe veteranene. Det er ingen hjelp å få hos de russiske myndighetene som
bare er glade for krigens nye internasjonale merkelapp: krigen mot terror. 

18 year old Petya and Kiril voluntarily joined the Red Army for the war in Chechnya. In the war zone
Katja worked as a nurse at a military hospital. They where all changed when they returned: strangers,
white ravens among all the black ones. WHITE RAVENS — NIGHTMARE IN CHECHNYA follows three
young Russians as they try to find their place in a society that doesn't want them. 
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USA 2005
Manus: Danielle Beverly 
Regi: Danielle Beverly 
Foto: Danielle Beverly
Klipp: Danielle Beverly
Musikk:
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Petunia Productions 204 E. 7th Street
#17, New York, NY 10009, USA,
db@learningtoswallow.com
Produsent: Danielle Berverly
Salgsselskap: Petunia Productions
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.learningtoswallow.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 89 min.

Danielle Beverly arbeider innen film og tv og er best kjent
for sin medproduksjon av Emmy-vinneren DANCE FROM THE
HEART, som omhandler The Joffrey Ballet og
bevegelseshemming. Beverly arbeider også med en TV-serie
om traumer etter World Trade Center-katastofen og om
gjenoppbyggingen av samme sted. LEARNING TO SWALLOW
er hennes debut som langfilmregissør. Her har hun fått god
nytte av begge sine utdannelser: helsefag og filmutdanning.

DOKUMENTAR
AMERIKANSKE BILDER
EUROPEISK PREMIERE

LEARNING TO SWALLOW

Historien om en kvinnelig fotokunstner med bipolar lidelse som prøvde å ta sitt liv

Vi møter den karismatiske fotokunstneren Patsy, som var svært aktiv i kulturlivet i Chicago
på slutten av 1990-tallet. Hun har for lengst fått diagnosen bipolar lidelse, altså manisk
depressiv lidelse. Under et anfall så hun ingen annen utvei enn å ta sitt liv ved å drikke
avløpsrensemiddel. Legene klarte å redde henne, men hun fikk store deler av fordøyelses-
systemet ødelagt. LEARNING TO SWALLOW gir et innblikk i hennes fire år lange kamp
tilbake til livet. Hun får næring og væske overført fra en ryggsekkbeholder direkte inn i
den del av tarmsystemet som er intakt.

Det er blitt et sterkt og nærgående portrett, ikke minst takket være filmskaperen Danielle
Beverlys nære forhold til Patsy. I noen av sekvensene kommer vi så nær at det nesten ikke
er til å holde ut: Etter et større inngrep, der legene prøver å erstatte deler av svelget, blir
Patsy sydd sammen igjen. Hun virker så medtatt at vi tror hun er døende. Men Patsy
overlever også denne kampen og er fremdeles i live. Hun er tynn som et beinrangel, noe
som skyldes anoreksi på toppen av det hele, men altså: Still going strong! 

In a terrifying depression, Patsy tried to commit suicide, swallowing enough drain cleaner to destroy her
digestive system. LEARNING TO SWALLOW follows Patsy in the four years of recovery. She has to rebuild
herself - both inside and outside. This dramatic turning point in her life forces her to let go of her denial
and to begin a transformative journey of emotional growth that eventually brings her back to Chicago
and a new start. In the process, the artist inside her reemerges.
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USA 2004
Manus: Jonathan Stack 
Regi: Jonathan Stack & James Brabazon 
Foto: Axel Baumann, James Brabazon, Tim Hetheringon,
Jonathan Stack
Klipp: Michael Kovalenko
Musikk: Barney McAll
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Gabriel Films, Discovery Times Network,
www.gabrielfilms.com 
Produsent: Jonathan Stack, James Brabazon
Salgsselskap: Gabriel Films, www.gabrielfilms.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.gabrielfilms.com/liberia/
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 102 min.

Jonathan Stack er en prisbelønnet produsent som har
laget over 75 filmer. LIBERIA: AN UNCIVIL WAR er hans
andre film som regissør. Han har tidligere laget den
Emmyvinnende THE FARM: ANGOLA.

James Brabazon er krigsjournalist. LIBERIA: AN UNCIVIL
WAR er hans første film.

LIBERIA: AN UNCIVIL WAR

DOKUMENTAR
KONFLIKTER OG TRAUMER
OUT OF AFRICA
NORDISK PREMIERE

En rå krigsdokumentar om to steile fronter i en brutal borgerkrig

Sommeren 2003 nådde borgerkrigen i Liberia sitt klimaks idet opprørshæren LURD
marsjerte mot hovedstaden Monrovia for å kaste president Charles Taylor. Taylor var blant
annet var beskyldt for forbrytelser mot menneskeheten i nabolandet Sierra Leone.
Opprørshæren, som for det meste besto av rusede tenåringsgutter, lyktes i å ta kontroll
over mesteparten av Liberia, men Taylor nektet å gå av før en fredsbevarende styrke var på
plass. Alt håp ble rettet mot USA, som tidligere hadde hjulpet det vestafrikanske landet i
alle konflikter, men den strategiske interessen i landet hadde forsvunnet sammen med den
kalde krigen. 

I LIBERIA: AN UNCIVIL WAR gir regissørene et sterkt bilde av en blodig konflikt. James
Brabazon følger opprørshæren på vei mot Monrovia, mens Jonathan Stack skildrer
president Taylor og en befolkningen som blir forvandlet til flyktinger i egen by. På denne
måten får vi den blodige konflikten belyst fra begge sider, en konflikt der hundrevis av
sivile ble drept hver dag mens de ventet på hjelp fra det internasjonale samfunnet.

During the summer of 2003 the civil war in Liberia reached it’s climax when the rebel army LURD
marched on the capital Monrovia to overthrow the president, Charles Taylor. Taylor was accused of
crimes against humanity in the neighbouring county Sierra Leone. The rebel army, mostly consisting of
teenage boys on drugs, had succeeded in taking control over two thirds of the country, but Taylor
refused to resign before the arrival of stabilising peacekeeping forces. All hope was pinned on the
United States, who had always helped the country in times of crisis. But unfortunately the strategic
interest in Liberia vanished with the Cold War. 
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Tyskland 2005
Manus: Ali Samadi Ahadi, Oliver Stoltz 
Regi: Oliver Stoltz & Ali Samadi Ahadi 
Foto: Maik Behres
Klipp: Ali Samadi Ahadi
Musikk: Max Richter
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Dreamer Joint Venture Filmproduktion,
www.dreamerjointventure.de 
Produsent: Sabine Rollberg, Oliver Stoltz
Salgsselskap: Telepool, www.telepool.de
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.lost-children.de
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, 35 mm
Ancholi, engelsk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 98 min.

Oliver Stoltz ble født i 1969 i Bonn og har studert film i
Potsdam-Babelsberg og Los Angeles. Stoltz har vært aktiv
som uavhengig regissør, og grunnla i 1997
produksjonsselskapet Dreamer Joint Venture. Han har
produsert en rekke filmer, deriblant ECLIPSE RAVE (1994) og
KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR (1996).

Ali Samadi Ahadi ble født i 1972 i Iran og har studert film
i Tyskland. Han har arbeidet som uavhengig regissør og
klipper siden 2000, og har stått bak filmer som AFRICA-
MAYIBUYE (2002) og CULTURE CLAN (2003).

DOKUMENTAR
KONFLIKTER OG TRAUMER
OUT OF AFRICA
NORDISK PREMIERE

LOST CHILDREN

Sterk dokumentar om traumatiserte barnesoldater i Uganda som prøver å tilpasse seg et normalt
liv

Etter at Idi Amins regime falt i 1979 har Uganda sakte, men sikkert blitt et mer eller mindre
stabilt demokrati. De senere årene har imidlertid styresmaktene kommet under hardt press
fra det internasjonale samfunnet fordi de ikke klarer å hanskes med opprøret til den
kristne grupperingen The Lord's Resistance Army, som herjer i det nordlige Uganda på
grensen mot Sudan. Opprøret har vart i flere år, og har tvunget mer enn 1,5 millioner
mennesker på flukt. I LOST CHILDREN møter vi noen av de aller svakeste ofrene for LRAs
herjinger. Den humanitære organisasjonen Caritas driver et senter hvor de tar imot barn
som har blitt kidnappet og brukt som barnesoldater av LRA. 

Filmen kretser rundt fire barn mellom åtte og fjorten år, som forsøker å vende tilbake til
hverdagen. Flere av barna er sterkt traumatiserte og sliter med å tilpasse seg sine gamle
omgivelser. LOST CHILDREN inneholder svært sterke scener og er en meget viktig film om
krigens grusomhet.

After the fall of Idi Amin's regime in 1979, Uganda has slowly established a fragile democracy. The
Christian group The Lord's Resistance Army has, however, been revolting in the northern areas of the
country, and their insurgence has driven more than 1,5 million people from their homes. LOST CHILDREN
tells the story of some of the conflict's weakest victims. We meet four traumatized children who have
been used as soldiers by the LRA, and we follow their troublesome return to their home communities.
LOST CHILDREN contains very explicit scenes and is a devastating film about the horrible realities of war.
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USA 2005
Manus: Amy Sewell 
Regi: Marilyn Agrelo 
Foto: Claudia Raschke-Robinson
Klipp: Sabine Krayenbuehl
Musikk: Joseph Baker, Steven Lutvak
Medvirkende: Jatnna Toribo, Taha Natab, Cyrus Hernstadt,
Emma Biegacki m.fl.
Produksjonsselskap: Just One Productions 
Produsent: Amy Sewell, Marilyn Agrelo
Salgsselskap: Fortissimo Films, www.fortissimo.nl
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.paramountclassics.com/madhot
Produksjons-, visningsformat: , 35 mm
Engelsk og Spansk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 110 min.

Marilyn Agrelo har arbeidet som filmprodusent i 15 år, for
det meste for uavhengige selskaper, og produserte i 2003
SMASH THE KITTY. Hun har tidligere laget den korte
dokumentaren THE ORBIS STORY. Agrelo jobber for tiden
med US AND THEM, som er et personlig blikk på kløften
mellom USA og Cuba. MAD HOT BALLROOM er hennes
første helaftens dokumentarfilm.

MAD HOT BALLROOM

DOKUMENTAR
MED KULTUR SOM REDNINGSBØYE
NORDISK PREMIERE

Kanskje redder dansetrinnene noen fra å trå feil senere i livet

I 1994 startet et gratis læringsprogram for showdans ved flere av New Yorks barneskoler.
Ti år senere har programmet vokst til å inkludere 60 skoler. MAD HOT BALLROOM følger
barna ved tre av skolene, fra de første flaue dansestegene, til en stor konkurranse ti uker
senere. Barna kommer hovedsaklig fra fattige deler av New York. Den sosiale situasjonen
barna lever i, skinner gjennom ved barnas og lærernes kommentarer underveis, for
eksempel når en jente sier at hun håper kjæresten hun en gang får er danser i steden for
doplanger, eller når en lærer sier at noen av barna sannsynligvis går en kriminell løpebane
i møte. MAD HOT BALLROOM velger likevel å fokusere mest på håpet og gleden forbundet
med dansen, og filmen har en gjennomgående lystig tone. Kanskje redder dansetrinnene
noen fra å trå feil senere i livet, og kanskje blir ikke guttene gangstere, men gentlemen.

MAD HOT BALLROOM drar veksler på vellykkede og varme dokumentarer som
SPELLBOUND og Å VÆRE OG HA, og står som en hyllest til viljen til å lære og lekenheten
som preger barndommen.

MAD HOT BALLROOM is a documentary about 11-year old kids being taught how to dance. The pupils
are primarily from the poor neighbourhoods of New York, and the film follows them from their first
stumbling steps, to the grand competition final. The interviews with the kids reveal some of the harsh
realities of their social situation, and the teachers can't help wondering which of the kids will end up on
the streets. Still the main focus of the film is that the dance represents a chance to step onto a different
path, and even though the kids may have trouble ahead, this heartwarming movie leaves you believing
that anyone has a chance if they know how to dance.
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Canada 2004
Manus: Lina B. Moreco 
Regi: Lina B. Moreco 
Foto: Michel Lamother
Klipp: Danièle Gagné
Musikk: Françoise Lombard, Michel Comeau
Medvirkende: Alexandre Laplante, Alexis Gilbert, Annie-Kim
Charest-Talbot m.fl.
Produksjonsselskap: National Film Board of Canada,
www.nfb.ca 
Produsent: Yves Bisaillon
Salgsselskap: National Film Board of Canada, www.nfb.ca
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.nfb.ca
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk / Fransk tale, Engelske undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger, 77 min.

Lina B. Moreco har vist seg som en samfunnsengasjert
filmskaper helt siden debuten med kortfilmen POLLUTION DE
FAMILIE i 1988, som omhandlet seksuelle overgrep. Moreco,
som ved siden av å jobbe med film har tatt en doktorgrad i
sosiologi, har laget filmer om aids, behandling av fanger og
aktiv dødshjelp og framstår som en modig filmskaper med
mye på hjertet. Foruten MEDICINE UNDER THE INFLUENCE
inkluderer hennes filmografi VIVRE À MORT (1992), LA
MORT DES MASQUES (1995), BELIEVING (1999) og LET ME
DIE (2001).

DOKUMENTAR
MEDISINSK ETIKK
EUROPEISK PREMIERE

MEDICINE UNDER THE INFLUENCE
Médecine sous influence

Det vanskelige spørsmålet: Er alle liv verdt å redde?

Erwan og Caroline ble født 22 og 23 uker ut i svangerskapet. Vincent ble født med en
fremadskridende nevrologisk sykdom, og Charlie-Anne ble gjenopplivet etter å ha vært
født død. Disse barna skylder legevitenskapen sitt liv, uten evne til selv å skjønne
rekkevidden av hva som skjedde. Alle sliter med store nevrologiske skader og holdes i live
ved hjelp av stadige medisinske intervensjoner. 

Legevitenskapen har de senere år holdt en imponerende standard hva gjelder teknologiske
nyvinninger. Det er nå mulig å holde barn i live selv om de er født bare halvveis ut i
svangerskapet, og nye rekorder venter på å bli slått. Konsekvensene av en slik "aktiv
livshjelp" blir imidlertid sjelden satt i søkelyset. De vanskelige spørsmålene blir om
grensesprengende prenatal teknikk i stor grad handler om enkeltlegers ønske om suksess,
og om man da mister fokus på det essensielle ved legekunsten, nemlig mennesket og
livskvalitet.

MEDICINE UNDER THE INFLUENCE viser resultatene av denne utviklingen, og er en modig
og viktig dokumentar. Intervjuene med legene og foreldrene, og bildene av barna, gir
ingen absolutte svar, men utfordrer hver og en av seerene til å stille seg selv spørsmålet:
Burde disse barna ha fått lov til å dø?

This brave and provocative documentary asks the questions few dare ask. Given the progression of
medical science more lives can be saved. Children born prematurely or with degenerative neurological
deceases, are being kept alive by new methods. Limit breaking records of neonatal care are hailed as
miracles, but the consequences are seldom known. MEDICINE UNDER THE INFLUENCE follows doctors,
parents, and some of the many children treated with life saving operations at birth, all of them with
severe dysfunctions. 
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Finland 2004
Manus: Pirjo Honkasalo 
Regi: Pirjo Honkasalo 
Foto: Pirjo Honkasalo
Klipp: Niels Pagh Andersen, Pirjo Honkasalo
Musikk: Sanna Salmenkallio
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Millennium Film 
Produsent: Kristiina Pervilä, P.H. Baabeli
Salgsselskap: Deckert Distribution, www.deckert-
distribution.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Russisk, tsjetsjensk, arabisk, finsk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 106 min.

Pirjo Honkasalo ble født i 1947 i Helsingfors. Honkasalo
begynte på filmskole da hun var 17, og laget sin første
spillefilm 21 år gammel. Hennes største produksjon, det
historiske dramaet TULIPÄÄ, ble nominert til gullpalmen ved
filmfestivalen i Cannes i 1980.

MELANKOLIENS TRE ROM
The 3 Rooms of Melancholia
Melancholian 3 huonetta

DOKUMENTAR
TSJETSJENIAKRIGENE
KONFLIKTER OG TRAUMER

En krigsdokumentar om krigens yngste ofre — barna

MELANKOLIENS TRE ROM følger russiske og tsjetsjenske barn som på ulike måter er preget
av krigen i Tsjetsjenia. Det er en poetisk og sofistikert dokumentar delt inn i tre bolker —
tre rom som utforsker de følelsesmessige arrene den oppvoksende generasjon på hver side
av konflikten sliter med. 

I det første rommet møter vi et militærakademi på øyen Kronstadt utenfor St. Petersburg
hvor unge russiske gutter trenes opp til å bli soldater. Ved å observere skolens rigide disiplin
og hvordan dette påvirker guttenes oppførsel presenteres vi for en overveldende grad av
ensomhet blant guttene. I kontrast til akademiet møter vi i filmens annet rom følgene av
militærmakten i den utbombede byen Grozny. I et lite barnehjem lever 63 barn som alle
mistet foreldrene i krigen. I filmens tredje og siste rom møter vi tsjetsjenske barn i en
flyktningleir over grensen til Ingusjetia. I dette rommet snakker barna mer om sine
opplevelser, men hovedtemaet i samtalen er alltid om hvor mye de hater russere.
MELANKOLIENS TRE ROM er en stille og observerende dokumentar som danner et
sammensatt bilde av krigsbarna som på ulike måter sliter med hatet krigen skaper. 

THE 3 ROOMS OF MELANCOLIA is a documentary about children on both sides of the war in Chechnya.
The film is divided into three chapters — three rooms in which we meet a military academy for boys
outside St.Petersburg, an orphanage in Grozny and a refugee camp for children. THE 3 ROOMS OF
MELANCOLIA is a heart-rending film that looks into the eyes and souls of Russian and Chechen children
who bear the burden of hatred generated by the ongoing war.
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Canada 2005
Manus: Sam Dunn, Scot McFadyen og Jessica Joy Wise 
Regi: Sam Dunn & Scot McFadyen 
Foto: Brendan Steacy
Klipp: Mike Munn
Musikk: Iron Maiden, Black Sabbath, Twisted Sister m.fl.
Medvirkende: Tony Iommi, Bruce Dickinson, Rob Zombie,
Alice Cooper, Dee Snider, Geddy Lee, Ronnie James Dio,
Lemmy Kilmister, Vince Neil m.fl.
Produksjonsselskap: Banger Productions Inc, 51 Bulwer
Street, Suite 100, Toronto, Ontario, M5T 1A1, Canada, tel +1
416 850 6580 , fax +1 416 405 9617,
info@metalhistory.com
Produsent: Scot McFadyen og Sam Dunn
Salgsselskap: Seville Pictures Inc., www.sevillepictures.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.metalhistory.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 96 min.

Sam Dunn har studert antropologi og jobbet som
musikkskribent og -produsent for filmen FUBAR (2002).
METAL: A HEADBANGER’S JOURNEY er hans filmdebut som
manusforfatter, regissør og produsent.

Scot McFadyen bor i Toronto. Han har jobbet som
musikkredaktør og -produsent for GINGER SNAPS (2000),
PICTURE CLAIRE (2001), FUBAR (2002) og SIBLINGS (2004).
METAL: A HEADBANGER’S JOURNEY er hans filmdebut som
manusforfatter, regissør og produsent.

Jessica Joy Wise har studert ved Emily Carr Institute of Art
and Design i Vancouver og ved The School of the Art
Institute of Chicago. Kortfilmene INSIDE OUT (1996), FALSE
CREEK (1999) og THIRST (2001) har blitt vist på en rekke
internasjonale filmfestivaler. METAL: A HEADBANGER’S
JOURNEY er hennes første lange dokumentarfilm.

DOKUMENTAR
MUSIKALSKE TAKTER
EUROPEISK PREMIERE

METAL: A HEADBANGER'S JOURNEY

Morsomt og innsiktsfullt blikk på et ofte misforstått fenomen — heavy metal, med footage fra
Bergen!

Sam Dunn, antropolog og livslang heavy metal-entusiast, dro sammen med medregissørene
Scot McFadyen og Jessica Joy Wise ut på reise gjennom Amerika og Europa for å finne ut
hva det er som får millioner av mennesker verden rundt til å elske heavy metal så
lidenskaplig, samtidig som så mange fremdeles forakter både sjangeren og tilhengerne. Vi
møter både fans, sosiologer og mange metal-ikoner som Ronnie James Dio, Tony Iommi,
Bruce Dickinson, Lemmy og andre. 

Filmen gir en helhetlig analyse av heavy metal fra både musikalske og sosiale standpunkt
og viker ikke unna de mørke sidene som ofte blir knyttet til sjangeren. Faktisk er en hel del
av filmen tilegnet det norske death metal-fenomenet og ble blant annet filmet i Bergen.
Således får vi møte både Rolf Rasmussen, presten i Åsane kirke, som ble brent ned i 1992,
og Jørn Tunsberg, som ble dømt for brannstiftelse.

Metalheads, it’s your time to shine! METAL: A HEADBANGER’S JOURNEY is a fun, loud and insightful ride
through heavy metal history, as well as a study of the impact of this often misunderstood genre on lives
of millions of fans. Director and anthropologist Sam Dunn, a lifelong heavy metal enthusiast, together
with Scot McFadyen and Jessica Joy Wise analyze the phenomenon from several sides through interviews
with fans and several metal icons including Ronnie James Dio, Tony Iommi, Bruce Dickinson, Lemmy,
Alice Cooper and others.
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Canada 2005
Manus: Stuart Samuels 
Regi: Stuart Samuels 
Foto: Richard Fox
Klipp: John Dowding
Musikk: Eric Cadesky, Nick Dyer
Medvirkende: Alejandro Jodorowsky, John Waters, George
Romero, David Lynch, Richard O'Brien, Peter Henzell, Roger
Ebert m.fl.
Produksjonsselskap: Stuart Samuels Productions 68 Scollard
St. Suite 301, Toronto, Ontario M5R 1G2, Canada, tel +1
416-968-9362, fax +1 416-968-9870, stusamuels@aol.com
Produsent: Stuart Samuels
Salgsselskap: Menemsha Films, www.menemshafilms.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,66, SRD, Farger og svart-hvitt, 88 min.

Stuart Samuels (f. 1940) var professor i historie ved
University of Pennsylvania fra 1967 til 1981. Han har
tidligere laget den prisbelønnede dokumentaren VISONS OF
LIGHT: THE ART OF CINEMATOGRAPHY, og har dessuten vært
konsulent på en rekke spillefilmer og dokumentarer. I 1983
utga han boken 2Midnight Movies" om kultfenomenet han
nå har festet til film.

MIDNIGHT MOVIES: 
FROM THE MARGIN TO THE
MAINSTREAM

DOKUMENTAR
NORDISK PREMIERE

Kultfilmene på 1970-tallet var sære og smale, men i dag vil alle se dem. Hva skjedde?

Dette er en dokumentar om spillefilmene EL TOPO, NIGHT OF THE LIVING DEAD, THE
HARDER THEY COME, PINK FLAMINGOS, ROCKY HORROR PICTURE SHOW og ERASERHEAD.
Dette er filmer som har blitt kjent som de toneangivende og klassiske Midnight Movies:
lavbudsjetts kultfilmer som oftest ble vist ved midnatt. Mellom 1970 og 1977 omdefinerte
disse lavbudsjetts produksjonene måten film ble laget og oppfattet på. De gjenoppfant
mediet som uttrykksform, samtidig som de utfordret samfunnets moralske og sosiale
tabuer og presset grensene for dårlig smak. 

Gjennom intervjuer med midnight-regissørene, filmkritikere og ivrige fans, forsøker
dokumentaren å vise hvordan populærkulturen i ettertid har omfavnet filmene og hvordan
de dannet grunnlaget for dagens uavhengige filmbevegelse.

MIDNIGHT MOVIES: FROM THE MARGIN TO THE MAINSTREAM is a documentary about the 1970’s cult
phenomenon “midnight movies”. Films such as NIGHT OF THE LIVING DEAD, ROCKY HORROR PICTURE
SHOW, PINK FLAMINGOS and ERASERHEAD changed the way movies were made and watched. Midnight
Movies were shown at midnight, hence their name, and pushed the limits of bad taste and social taboo,
at the same time as they reinvented the medium.
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USA 2004
Manus: Henry Alex Rubin, Dana Adam Shapiro 
Regi: Henry Alex Rubin & Dana Adam Shapiro 
Foto: Henry Alex Rubin
Klipp: Conor O'Neill, Geoffrey Richman
Musikk: Jamie Saft
Medvirkende: Joe Soares, Mark Zupan, Keith Cavill m.fl.
Produksjonsselskap: A&E Indie Films, www.aetv.com/
Produsent: Dana Adam Shapiro, Jeff Mandel
Salgsselskap: Nonstop Entertainemt,
www.nonstopentertainment.com
Norsk distribusjon: Tour de Force
Offisiell hjemmeside: www.murderballmovie.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Engelsk tale, ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 85 min.

Henry Alex Rubin gjorde seg bemerket allerede med sin
første dokumentarfilm. WHO IS HENRY JAGLOM? vant flere
priser og ga Rubin tilgang til flere prosjekter. Han jobbet
som regiassistent på flere Hollywood-produksjoner, blant
andre COP LAND (1997) og GIRL, INTERRUPTED (1999), før
han igjen vendte seg mot dokumentarfilmen og produserte
FREESTYLE (2000). Rubin jobber for tiden med en
mockumentar med Winona Ryder.

Dana Adam Shapiro er skribent og forfatter med
bakgrunn i Spin Magazine og the New York Times Magazine.
Hans første roman "The Every Boy" ble publisert i juli og
filmrettighetene er allerede kjøpt opp. MURDERBALL er hans
første film.

DOKUMENTAR
VIDEORAMA
EUROPEISK PREMIERE

MURDERBALL

Knuser stereotypier om hvordan livet arter seg for fysisk handikappede. Drivende spenning!

Sportsfilm er sjelden et kvalitetsstempel. Når BIFF likevel velger å vise nettopp dette, bør
det være noe spesielt med filmen. Og spesielt er kanskje en underdrivelse når det gjelder
en film om rullestolrugby. MURDERBALL følger en gruppe mennesker som av ulike årsaker
er havnet i rullestol; mennesker som på grunn av ulykke, vold eller sykdom må lære det
meste på nytt, det være seg tannpuss, bilkjøring eller sex. Å lære hverdagslige ting havner
likevel i andre rekke når et høyere mål er planen, for eksempel et OL-gull. 

I løpet av to år fikk kamerateamet bak MURDERBALL adgang til alle deler av spillernes liv,
fra de tyngste følelsene av urettferdighet, til den stolte erkjennelsen av at det meste er
mulig. Armert med rullestoler, modifisert til det ugjenkjennelige, og en viljestyrke som kan
flytte fjell, krasjer spillerne sammen i en brutal og fartsfylt batalje. MURDERBALL knuser
stereotypier om hvordan livet arter seg for handikappede, og filmen har fått en fantastisk
mottakelse som det festfyrverkeri den er. MURDERBALL vant blant annet to priser ved årets
Sundance-festival.

Murderball is another name for quadriplegic rugby, by far the most aggressive sport of the paralympics.
For more than two years the camera team had access to all walks of life of these wheelchair bound
individuals. The result is extraordinary. These larger-than-life personalities rid themselves of the
bitterness of being disabled, and rise to become top athletes. MURDERBALL perfectly combines their
everyday emotions with their reckless fury shown in the competition. The film has received astonishing
reviews, and won two prizes at The Sundance Festival in 2005.
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USA / Israel 2005
Manus: Dan Setton, Anat Tal-Shir 
Regi: Dan Setton 
Foto: Gil Mezuman, Tor Ben-Mayor
Klipp: Tali Halter-Shenkar, Dan Setton
Musikk: Dani Riechental
Medvirkende:
Produksjonsselskap: SET productions, Frontline,
www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/ 
Produsent: Moshe Alafi, Dan Setton
Salgsselskap: Spiegel tv, www.spiegel-tv.de
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.pbs.org
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital video
Engelsk/Hebraisk tale, Engelske undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger, 55 min.

Israelske Dan Setton studerte film og tv i London på
slutten av 1970-tallet og returnerte i 1978 til Jerusalem, hvor
han jobbet som regissør i den israelske statskanalen i flere
år. Setton etablerte i 1988 SET Productions, et film- og tv-
selskap med kontorer i Jerusalem og New York. Hans mest
kjente film KAPO (2000) forteller historien om jødiske fanger
i tyskernes fangeleire under 2. verdenskrig, og vant i 2000
Emmy-prisen for beste dokumentarfilm.

DEN NESTE KRIGEN: 
RADIKALE SIONISTER I DET HELLIGE LAND
The Next War: Radical Zionists in the Holy Land

DOKUMENTAR
RELIGION OG KONFLIKTER

En religiøs terrorgruppe kjemper for å rense Israel for arabere og sekulære

DEN NESTE KRIGEN: RADIKALE SIONISTER I DET HELLIGE LAND er en dokumentarfilm som
forteller historien om en av de mest radikale fraksjonene i dagens Israel. Vi følger en
gruppe unge jødiske fanatikere som kjemper for et Israel renset for arabere og sekulære
israelere. Gruppens ideologi er en videreføring av ideene til den radikale, amerikanskfødte
rabbineren Meir Kahane, som ble kastet ut av den israelske nasjonalforsamlingen Knesset
på 1980-tallet på grunn sine ekstreme holdninger. 

Regissør Dan Setton har laget en film som er kjølig observerende heller enn hett
argumenterende, og ekstremistene får god plass til å ytre sine synspunkter. Hovedtanken
deres er at Guds vilje aldri vil kunne fullbyrdes før alle arabere og sekulære israelere er ute
av det hellige land, et mål de er villige til å bruke vold for å oppnå. Filmen følger deres
katt-og-mus-lek med den israelske innenriksetterretningen Shin Bet, og viser utdrag fra en
rettssak mot medlemmer av gruppen etter en planlagt bombeaksjon mot en arabisk
jenteskole. DEN NESTE KRIGEN: RADIKALE SIONISTER I DET HELLIGE LAND demonstrerer på
nedslående vis hvorfor konflikten i Israel er blitt så fastlåst som den er i dag.

THE NEXT WAR: RADICAL ZIONISTS IN THE HOLY LAND takes a chilling, closer look at a group of Jewish
extremists in Israel, fighting vehemently for a theocratic society, purged of Arabs and Secular Israelis.
The group is inspired by the late politically active rabbi Meir Kahane, who was expelled from the Israeli
parliament in the 1980s due to his extremist views. The film takes a look at the activities of the group,
ranging from the planned bombing of an Arab girls’ school to the assassination of the Israeli premier
Yitzhak Rabin in 1995. The group sports the provocative slogan “War Now”, as a glaring contrast to the
secular peace activists in the group “Peace Now”.
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Storbritannia / USA 2005
Manus: Martin Scorsese 
Regi: Martin Scorsese 
Foto:
Klipp: David Tedeschi
Musikk: Bob Dylan
Medvirkende: Bob Dylan, Joan Baez, Allen Ginsberg, Al
Kooper, Pete Seeger m.fl.
Produksjonsselskap: BBC, Cappa, Grey Water Park
Productions, PBS, Spitfire Productions, WNET, www.bbc.co.uk 
Produsent: Margaret Bodde, Susan Lacy m.fl.
Salgsselskap: BBC World, WNET
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.pbs.org/wnet/americanmasters
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 4:3, SRD, Farger, 201 min.

Etter å ha hoppet av teologistudiet begynte Martin
Scorsese på filmstudiet ved universitetet i New York. De
tidlige filmene BOXCAR BERTHA (1972) og MEAN STREETS
(1973) satte standarden for det som skulle bli Scorseses
kjennetegn i de kommende årene: New York som kulisser,
ensomme ulver plaget av indre demoner, musikkfilmer og
kompromissløs vold. Scorsese ble en internasjonalt anerkjent
regissør med prisbelønte filmer som TAXI DRIVER (1976) og
DEN RASENDE OKSEN (1980), og har regissert mer enn 40
filmer. I tillegg til å produsere og skrive mange av filmene
sine, spiller Scorsese selv i mer enn 20 filmer.

DOKUMENTAR
VIDEORAMA
MUSIKALSKE TAKTER
NORDISK PREMIERE

NO DIRECTION HOME: 
BOB DYLAN — A MARTIN SCORSESE PICTURE

Et must for alle Bob Dylan-fans — og Scorseses...

Martin Scorsese har vært beundrer av Bob Dylans musikk helt siden han filmet The Bands
avskjedskonsert i 1976 (THE LAST WALTZ), hvor Dylan var en av bidragsyterne. I NO
DIRECTION HOME har Scorsese klippet sammen materiale aldri tidligere vist for å
dokumentere artistens karriere fra årene 1961–1965, en svært turbulent fase for den
allerede da svært populære Dylan. 

Filmen er todelt; første del tar for seg musikalske inspirasjonskilder, fra Billie Holiday og
Hank Williams til Woody Guthrie. I del to får vi et nærmere portrett av musikeren Dylan,
og en beskrivelse av hvordan hans musikalske eksperimentering og avstandstagen fra
politiske demonstrasjoner førte til at mange fans vendte ham ryggen. Overgangen fra
protestsanger til eksperimentell musiker behandles inngående, og Scorsese har intervjuet
en rekke sentrale aktører fra det progressive amerikanske musikkmiljøet på 1960-tallet: De
fremstiller alle Dylan som en artist som alltid var mer opptatt av det rent musikalske enn
de bakenforliggende politiske motivene. NO DIRECTION HOME er en monumental
dokumentarfilm om en av de viktigste musikerne i det 20. århundre. 

In NO DIRECTION HOME, Martin Scorsese documents the formative years of influential singer/songwriter
Bob Dylan. The turbulent years from 1961-1965 shaped the rest of Dylan’s career, and saw him shift from
protest songs to more experimental music. The film has two parts, one documenting Dylan’s musical
inspirations and early career, the other taking a closer look at his change of emphasis, and the fans’
reactions to it. NO DIRECTION HOME is a monumental documentary about one of the most influential
musicians of the 20th century.
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Nederland / Nord-Korea 2004
Manus: Pieter Fleury 
Regi: Pieter Fleury 
Foto: Sander Snoep
Klipp: Michiel Reichwein
Musikk: Maarten van Norden
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Golden Monkey Enterprises,
www.goldenmonkey.nl 
Produsent: Pieter Fleury
Salgsselskap: Deckert Distribution, www.deckert-
distribution.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.1morefilm.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Analog video
koreansk og engelsk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 48 min.

Pieter Fleury (f. 1955) er en uavhengig filmskaper fra
Nederland. Han er utdannet ved det nederlandske
filmakademiet og dannet i 1982 produksjons- og
distribusjonsselskapet Golden Monkey Enterprises. Fleury har
regissert og produsert mer enn 55 filmer, blant annet
RAMSES (2002), som vant prisen for beste dokumentarfilm
ved den nederlandske filmfestivalen i 2002, DIALOGUE WITH
VIOLENCE (1994) og WITNESS OF WAR (1990).

NORD-KOREA: EN DAG I LIVET
North Korea: A Day in the Life
Noord Korea, Een dag uit het leven

DOKUMENTAR
NORDISK PREMIERE

Nok en perfekt dag i Nord-Korea

I den lavmælte dokumentarfilmen NORD-KOREA: EN DAG I LIVET har den nederlandske
regissøren Pieter Fleury gjort et originalt grep: Heller enn å forsøke å omgå statens rigide
mediesensur har han gått med på å la seg kneble, dirigere og sensurere av myndighetene.
Resultatet er et bilde av dagens Nord-Korea som mest av alt minner om George Orwells
klassiske dystopi "1984". 

Vi følger hverdagen til en vanlig familie i hovedstaden Pyongyang. På veggen hjemme
henger bilder av Kim Jong Il. Han pryder også fabrikkveggen på morens jobb og veggen i
klasserommet hvor sønnen lærer engelsk — i en klasse der ingen vet hva ordet "internett"
betyr. På barneskolen lærer datteren at slik en blomst behøver sol for å vokse, behøver hun
den store lederens kjærlighet. Vel hjemme forteller bestefar historier fra den triumferende
seieren over Amerika, før familien går til ro etter nok en plettfri dag i den polerte
superstaten.

Nettopp ved å vise oss bare det regimet vil vise frem, klarer Fleury å tegne et grotesk bilde
av dagens situasjon i et av verdens siste totalitære regimer. Det er nøden, elendigheten og
manglene vi ikke får se, som gjør NORD-KOREA: EN DAG I LIVET til en sterk opplevelse.
Filmen viser et glansbilde så fullkomment fritt for feil og lyter at det faller på sin egen
urimelighet.

The low-key documentary film NORTH KOREA: A DAY IN THE LIFE gives a fascinating view of North
Korean society the way the government wishes to present it to the outside world. In glaring contrast to
all we know about poverty and despair in one of the last totalitarian regimes in the world, we are
presented with a perfect society where everyone is happy. We follow an average working-class family
from breakfast to supper, with outtakes from the mother's workday at the textile mill, the son's English
class and the daughter's primary school lessons, all sternly governed by the ever-present pictures of Kim
Jong Il.
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USA 2005
Manus: Rachel Boynton 
Regi: Rachel Boynton 
Foto: Tom Hurwitz, Michael Anderson, Christine Burrill, Jerry
Risius
Klipp: Rachel Boynton, Jennifer Robinson
Musikk: Marcelo Zarvos
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Boynton Films 50 West 85th St. #13,
New York, NY 10024, USA, tel +1 212 877 2461, fax +1 212
501 7574, BoyntonFilms@aol.com 
Produsent: Rachel Boynton
Salgsselskap: Films Transit, www.filmstransit.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk og spansk tale, Engelske undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 87 min.

Rachel Boynton har en master i journalistikk fra Columbia
University, en bachelor i internasjonale relasjoner fra Brown
University og har i tillegg studert politikk ved L’Institut
d’Études Politiques i Paris. Hun har tidligere jobbet som
produsent på flere helaftens dokumentarfilmer. OUR BRAND
IS CRISIS er hennes debutfilm som regissør.

DOKUMENTAR
EUROPEISK PREMIERE

OUR BRAND IS CRISIS

American-style snusk, triks og fanteri i den bolivianske valgkampen

Gonzales ”Goni” Sanches de Lozada var president i Bolivia fra 1993 til 1997. Han
gjennomførte en prosess kjent som kapitaliseringen, der store deler av landets eiendeler
ble solgt til utenlandske investorer. Resultatet var en økonomisk krise, som ikke ble bedre
av landets høye korrupsjon. Våren 2002 bestemmer Goni seg for igjen å prøve seg i
presidentstolen. For å få fart på sakene hyrer han inn en stab med amerikanske
"spindoctorer", ledet av Bill Clintons tidligere rådgiver James Carville. De ankommer
Bolivia væpnet med fokusgrupper, reklame og ordkløveri. Med tips, triks og snusk fra den
amerikanske valgkampen iverksettes informasjonsspinneri, skjønnmaling, svertekampanjer
og bygging av merkevaren ”Goni”. Men er demokrati og valgkamp likt overalt? Hva skjer
når en amerikansk valgkampmodell benyttes i et fremmed land? Vi følger valget i Bolivia
både under valgkampen og i etterkant, og OUR BRAND IS CRISIS gir et spennende og
nervepirrende bilde både av et land med store styringsproblemer og av en
valgkampstrategi som har sine betenkelige sider. 

Gonzales ”Goni” Sanches de Lozada wants to become the next president of Bolivia. He hires a team of
American spin doctors to speed up his stalling campaign. But what happens when American-style
campaign strategies are applied in a foreign country with a fragile democracy? Is democracy the same
everywhere, and will the best man win in the end? OUR BRAND IS CRISIS is a thrilling documentary
about an election campaign where one size fits all. 



141BIFF 2005

Canada / Frankrike 2005
Manus: Paul Cowan 
Regi: Paul Cowan 
Foto: Paul Cowan
Klipp: Hannele Halm
Musikk: Jean Mallet
Medvirkende: Karen Feiertag, Kofi Annan m.fl.
Produksjonsselskap: National Film Board of Canada,
www.nfb.ca/ 
Salgsselskap: National Film Board of Canada, www.nfb.ca/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Analog video, Analog video
Engelsk/Fransk tale, Engelske undertekster
år, ,, Farger, 90 min.

Paul Cowan har vært ansatt som regissør ved det
kanadiske filminstituttet i 20 år, og står bak en rekke
kontroversielle dokumentarfilmer fra inn- og utland. Cowan
har vært aktiv både som produsent og fotograf på flere av
filmene sine, og er en av Canadas mest anerkjente
filmskapere. Han ble Oscarnominert i kategorien beste
dokumentar med sin film GOING THE DISTANCE (1978).

THE PEACEKEEPERS

DOKUMENTAR
OUT OF AFRICA
KONFLIKTER OG TRAUMER
EUROPEISK PREMIERE

Kritisk gjennomgang av FNs rolle under krigshandlingene i Kongo i 2004

Denne kanadisk-franske dokumentarfilmen gir en nøye og detaljert gjennomgang av
aktivitetene til FNs fredsbevarende styrker i Kongo. I 2004, mens det internasjonale fokus
var rettet mot krigføringen i Irak, var situasjonen i det enorme afrikanske landet i ferd med
å nå samme spenningsnivå som konflikten i Rwanda ti år tidligere. Mellom etniske
grupperinger, ofte med forbindelser til mafiavirksomhet og med utstrakt bruk av
barnesoldater, ble det utkjempet grusomme kamper om kontrollen over diamant- og
gullgruvene øst i landet. Uskyldige sivile ble utsatt for ekstreme lidelser. I perioden på ett
og et halvt år som filmen dokumenterer, døde mange hundre sivile. Filmen retter også et
kritisk søkelys mot de kompliserte forhandlingene i FN-hovedkvarteret i New York, hvorfra
de fredsbevarende styrkene ble dirigert mot de mest desperate områdene. De var for
fåtallige til å kunne gjøre en innsats over hele landet. Filmen reiser viktige spørsmål
omkring internasjonale prioriteringer, og viser hvordan omfattende humanitære tragedier
alt for ofte forbigås på grunn av sin lave strategiske relevans. 

This Canadian/French documentary provides a highly complex and detailed investigation of the activities
of the UN peacekeeping forces in Congo. In 2004, while the rest of the world focused on Iraq, the
situation in Congo was just about to turn into a tragedy. Warring tribes, connected to African mafia and
using child soldiers, were fighting for control over the rich diamond- and gold mines in the Eastern part
of the country. During the year and a half of the filming, several hundred civilians were killed. The film
provides footage of the complicated negotiations at the UN headquarters in New York, asking questions
about international priorities.
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Canada 2004
Manus: Marc De Guerre 
Regi: Marc De Guerre 
Foto: Mark Caswell
Klipp: Christopher Donaldson
Musikk: John Black
Medvirkende: Kathleen Pirrie Adams, Arthur Kroker 
Produksjonsselskap: Primitive Entertainment,
www.primitive.net 
Produsent: Kristina McLaughlin, Michael McMahon
Salgsselskap: Primitive Entertainment, www.primitive.net
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk og Japansk tale, Engelske undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 57 min.

Marc De Guerres tidligere filmer inkluderer THE MURDER
OF JOHN LENNON (2000), THE DISCIPLES (2002), RIDE FOR
THE SON (2002) og DANGEROUS OBSESSIONS: THE
STALKING EPIDEMIC.

DOKUMENTAR
AMERIKANSKE BILDER
MEDISINSK ETIKK
EUROPEISK PREMIERE

A PERFECT FAKE

Et foruroligende blikk på virtuell virkelighet og japansk “love doll”-kultur

Marc De Guerres A PERFECT FAKE kaster et edruelig og foruroligende blikk på dagens
besettelse av den virtuelle virkeligheten, og de ytterligheter denne besettelsen kan føre til.
Inspirert av Ovids myte om Pygmalion, som forkastet virkelige kvinner og forelsket seg i en
skulptur av den perfekte kvinne, belyser De Guerre både det eksperter kaller “den virtuelle
hypnosen”, der ungdom av de oppvoksende generasjoner har problemer med å skille hva
som er egentlig virkelighet, og den japanske “love doll”-kulturen, der noen menn er så
besatt av dukkene sine at de ikke kan ha forhold til virkelige kvinner. Dette knyttes opp
mot mannens evige forsøk på å skape en “perfekt” surrogat, som han kan kontrollere. Vi
treffer en foretningsmann som leier en egen leilighet der flere av dukkene hans “bor”, og
en annen mann som med stor entusiasme forklarer den interaktive teknikken bak virtuell
sex over internet. Fremmedgjøringen av menneskelig kontakt bekymrer helt klart
ekspertene i denne filmen. Som en av dem sier: “Vi beveger oss mot en tid der vi ikke vet
hva som er — eller ikke er — et menneske.”

Marc De Guerre’s A PERFECT FAKE is a disturbing look at the modern world where sophisticated digital
technologies are beginning to influence people’s perceptions of reality which leads to a complete
alienation from meaningful human interaction. Inspired by Ovid’s myth of Pygmalion, a man who
despised real women and fell in love with a sculpture of a “perfect” woman, A PERFECT FAKE introduces
us in the end to some Japanese men whose obsession with virtual porn, sex toys that interact with
internet and life-sized female “love dolls”, has obviously gone a bit too far.
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Storbritannia 2004
Manus: Adam Curtis 
Regi: Adam Curtis 
Foto: Lucy Kelsall
Klipp: Adam Curtis
Medvirkende: Richard Perle, Giles Kepel, Irving Kristol,
Michael Ledeen, David Cole
Produksjonsselskap: BBC, www.bbc.co.uk 
Produsent: Adam Curtis, Lucy Kelsall
Salgsselskap: BBC, www.bbc.co.uk
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: news.bbc.co.uk
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, 35 mm
Diverse tale, Engelske undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger, 157 min.

Adam Curtis produserer hovedsaklig dokumentarfilm for
britisk fjernsyn, og jobber for tiden i utenriksavdelingen i
BBC. Han er utmerket seg ved å lage programmer som
uttrykker en tydelig, tidvis kontroversiell mening, og
kommenterer programmene selv. Curtis foreleste tidligere
om politikk ved universitetet i Oxford, men forlot den
akademiske karrieren for å lage fjernsyn. Han begynte med
det humoristiske programmet "That’s Life!", men har siden
gått over til mer alvorlige emner, uten å miste sin lekne
fremstillingsevne.

THE POWER OF NIGHTMARES: 
THE RISE OF THE POLITICS OF FEAR

DOKUMENTAR
RELIGION OG KONFLIKTER
AMERIKANSKE BILDER
NORDISK PREMIERE

En kritisk analyse av ”krigen mot terror”

THE POWER OF NIGHTMARES: THE RISE OF THE POLITICS OF FEAR analyserer den
pågående”krigen mot terror” og forsøker å avdekke realitetene som ligger bak retorikken.
Filmens hovedargument er at myndigheter og medier sterkt overdriver den konstante
faren for terror, og bevisst spiller på frykten en slik overhengende trussel skaper i
befolkningen. Ved å ta utgangspunkt i ideologiene bak den amerikanske neokonserva-
tismen på den ene siden og den moderne, radikale islamismen på den andre, forsøker
regissør Adam Curtis å peke på sentrale likheter og forskjeller som kan være med på å
forklare den spente situasjonen på den internasjonale politiske arenaen i dag. Filmen ser
nærmere på hvordan de to retningene fant en felles fiende i kommunismen, og kjempet
side ved side når Afghanistan ble forsøkt invadert av Sovjetunionen på 1980-tallet. Etter
kommunismens fall har de to distansert seg stadig lenger fra hverandre, og krigshissere på
begge sider har bidratt til en stadig mer anspent tone. Curtis analyserer vestlige mediers
ukritiske fremstilling av Al Qaida som et verdensomspennende terroristnettverk og stiller
spørsmål ved organisasjonens eksistens.

THE POWER OF NIGHTMARES: THE RISE OF THE POLITICS OF FEAR analyzes the ongoing ”War On
Terror”, and attempts to reveal the realities behind the rhetoric. The film’s main argument is that the
all-pervasive idea of Al Qaida as a powerful terrorist network operating world wide, is an extreme
exaggeration. The film analyzes the similarities between the ideologies of American neoconservatism
and radical islamism, and surveys their developments from brothers-in-arms against their common
enemy, communist Soviet Union, to today’s situation of rampant fear on both sides.
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Norge 2005
Manus: Øystein Bogen 
Regi: Øystein Bogen 
Foto: Yuri Burak, Aage Aune, Andrey Kharchenko
Klipp: Frode Hoff
Produksjonsselskap: TV 2, www.tv2.no 
Produsent: Margreet Ter Woerds, Vebjørn Hagen, Øystein
Bogen
Salgsselskap: TV 2 - Ivar Steen-Johnsen, Ivar@Steen-
Johnsen.com
Offisiell hjemmeside: pub.tv2.no/TV2/program/
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Russisk tale, Engelske undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 44 min.

Øystein Bogen er utenriksredaktør i TV2. Han har studert
journalistikk ved University of Georgia i USA og senere
journalistikk, medievitenskap, filmproduksjon og russisk ved
Universitetet i Bergen. Han har jobbet i TV2, både som
utenrikskorrespondent og som nyhets- og
dokumentarprodusent, siden 1995. Flere av produksjonene
han har vært med på, har blitt vist på fjernsynsstasjoner i en
rekke land. Før A PRAYER FOR BESLAN laget han bl.a.
ARDITAS’S WAR (2000), KURSK — A TRAGEDY IN THE
BARENTS SEA (2000), A LETTER FROM THE GRAVE (2001) og
THE RUSSIANS ARE COMING (2003).

DOKUMENTAR
KONFLIKTER OG TRAUMER
TSJETSJENIAKRIGENE

Ett år er gått etter det vanvittige blodbadet i Beslan — hvordan har det gått med de overlevende?

A PRAYER FOR BESLAN

For ett år siden ble en skole i Beslan, Nord-Ossetia, beleiret av militante tsjetsjenere. Elever,
lærere og foreldre ble holdt fanget i to dramatiske døgn, før gisseltakingen endte i en
vanvittig massakre. 394 gisler ble drept og 704 såret. Mer enn halvparten av disse var barn.
En hel by er traumatisert.

Reporter Øystein Bogen dekket tragedien for TV 2. I A PRAYER FOR BESLAN vender han
tilbake til åstedet og intervjuer de traumatiserte ofrene som overlevde katastrofen. Den
aldrende kvinnelige rektoren ved skolen har fått ødelagt livet fullstendig, da mange holder
henne personlig ansvarlig for det blodige utfallet av beleiringen. Vi møter også en ung
gutt som på mirakuløst vis greide å komme seg ut av skolen i siste liten, men som aldri mer
vil føle trygghet i sitt liv. 

A PRAYER FOR BESLAN viser med all tydelighet at Tsjetsjenia-krigene har medført alvorlige
slag for befolkningen også på den andre siden av grensen. Her er det en uskyldig
sivilbefolkning som er rammet hardt og til evig tid.

The Norwegian reporter Øystein Bogen from TV 2 revisits Beslan one year after the terrible act of
terrorism that hit the town and its inhabitors in September 2004. A PRAYER FOR BESLAN shows that the
Chechen war also has serious consequences for the population on the other side of the border, where
innocent victims try to cope with life after the slaughtering massacre that resulted in the death of almost
400 people, half of them children.

Forfilmer: 
BITCH (SUKA)
Regi: Igor Voloshin
Russland 2001, 18 min.

14 EPISODES
Regi: Marud Mazaev,
Georgia/Nederland 2004, 8 min.
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Storbritannia / USA 2005
Manus: Don Letts 
Regi: Don Letts 
Klipp: Don Letts
Musikk: David Byrne
Medvirkende: Jello Biafra, Siouxsie Sioux, Thurston Moore,
Tommy Ramone, Henry Rollins
Produksjonsselskap: 3DD Entertainment, Cactus Three,
Fremantle Media Ltd, Metrodome Group, www.fidtv.com/ 
Produsent: Susan Heimbinder
Salgsselskap: Fremantle International, www.fidtv.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.punkattitude.co.uk
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Analog video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger og svart-hvitt, 90 min.

Don Letts ble kjent på slutten av 1970-tallet som dj-en
som nærmest på egenhånd introduserte reggae for
punkerne, gjennom sine opptredener på klubben The Roxy i
London. Han regisserte THE PUNK ROCK MOVIE i 1978, den
eneste musikkdokumentaren om den britiske
punkbevegelsen. Siden har han regissert mer enn 300
musikkvideoer for en rekke artister av internasjonalt format,
som Bob Marley, Elvis Costello og The Pogues. Blant hans
øvrige langfilmer finnes titler som DANCEHALL QUEEN
(1997), DOWNTOWN TO WORLD'S END (2002) og THE
REVOLUTION WILL NOT BE TELEVISED (2003).

PUNK: ATTITUDE

DOKUMENTAR
MUSIKALSKE TAKTER
NORDISK PREMIERE
GAY PROPAGANDA NIGHT

En betimelig hyllest til en bevegelse som snudde opp-ned på etablerte forhold i musikkverdenen

Musikeren, dj-en og regissøren Don Letts lagde allerede i 1978 filmen THE PUNK ROCK
MOVIE. Nå, snart 30 år senere, kommer PUNK: ATTITUDE, en film som oppsummerer og
analyserer tiden som har gått siden det hele begynte på midten av 1970-tallet. Letts har
gått grundig til verks, og tar for seg hele bevegelsen, ikke bare det rent musikalske.
Tittelen beskriver Letts' holdning til punken: Snarere enn en tidsbegrenset stilart, dreier
punken seg om en holdning, en aktiv motstand mot det etablerte, som fortsetter å være
relevant den dag i dag.

Filmen inneholder unike arkivopptak av de viktige og alt for ofte glemte
inspirasjonskildene MC5 og New York Dolls. Vi får intervjuer med de fleste gjenlevende som
har betydd noe for punken, fra Lou Reed og Jello Biafra til Siouxsie og Henry Rollins. PUNK:
ATTITUDE er en betimelig hyllest til en bevegelse som snudde opp-ned på en rekke
etablerte forhold i musikkverdenen, presentert av en av de sentrale aktørene selv.

Thirty years after punk rock hit the music world like a wrecking ball, Don Letts' documentary PUNK:
ATTITUDE surveys the development of the entire movement, reaching beyond the strictly musical
aspects. To Letts, Punk is a noun in it's own right, describing a certain attitude to the world, an attitude
of opposition and revolt that never goes out of fashion.
The film presents unique footage of the important punk forerunners MC5 and The New York Dolls, and
contains interviews with the most prominent members of the movement still alive.
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Island 2005
Manus: Ari Alexander Ergis Magnússon 
Regi: Ari Alexander Ergis Magnússon 
Foto: Bergsteinn Bjorgulfsson
Klipp: Jón Yngvi Gylfason
Medvirkende: Steindór Andersen, Hilmar Örn Hilmarsson,
Björk, Mínus, Sigur Rós
Produksjonsselskap: Palomar Pictures, Ergis Filmproductions,
ZikZak Filmworks, www.zikzak.is/ 
Produsent: Ari Alexander Ergis Magnússon, Sigurjon
Sighvatsson
Norsk distribusjon: Arthaus, www.arthaus.no
Offisiell hjemmeside: www.screamingmasterpiece.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, 35 mm
Islandsk, engelsk tale, ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 87 min.

Ari Alexander Ergis Magnússon er en internasjonalt
anerkjent kunstner med islandske og yakutske aner. Han har
arbeidet med regissør Fridrik Thór Fridriksson, og laget
bakgrunnsfilmer om UNIVERSETS ENGLER og FALKER, samt
en film om musikkgruppa Sigur Rós. SCREAMING
MASTERPIECE er regissørens første helaftens dokumentar,
og ble i år vist på filmfestivalene i Göteborg, Berlin, Karlsbad
(Karlovy Vary) og Cannes.

DOKUMENTAR
MUSIKALSKE TAKTER
FØRPREMIERER

SCREAMING MASTERPIECE
Gargandi Snilld

Et dokumentar som demonstrerer at islandsbølgen ikke står tilbake for våre hjemlige krusninger

SCREAMING MASTERPIECE gir et portrett av musikkmiljøet til landet som knapt er større
enn Bergen. Björk og Sigur Rós' suksess har inspirert regissør Magnússon til å fortelle
historien om hvordan dette lille øysamfunnet har lykkes i å produsere internasjonale
artister på løpende bånd. Filmen unnlater heller ikke å fokusere på islendingenes nære
forhold til egen historie, og hvordan hele øyas naturlandskap er en inspirasjonskilde for
unge kunstnere. Flere i filmen forsøker å forklare islandsbølgen. Björk sverger til den
historisk-romantiske forklaringen: «Vi måtte finne opp musikken fra grunnen av på Island,
siden det ikke fantes instrumenter her». En ukjent musiker i filmen har imidlertid en mer
jordnær forklaring: «Det er ingenting å finne på her, det bare regner hele tiden. Så spiller
man, og så kommer mamma inn og sier: «Dette er jo fantastisk, sønn!» Filmen er fylt av
morsomme intervjuer, og god musikk fra Sigur Rós, Björk, Bang Gang, Múm, Slowblow,
Mugison - og kultfiguren Steindór som synger urgamle ríma-kvad.

The international success of Björk and the band Sigur Rós flings the doors wide open for director
Magnússon to create a story about how a small nation has managed to produce pop on a global scale.
It tells of many other talents as well, e.g. the groups Múm and Slowblow, composer Johann Johannson
and digital-age songwriter Mugison. The film speaks of the strength of music, but at the same time it
describes this unusual island, that has seen only sixty years of independence.

Forfilm:
TRIUMPH OF THE
HEART - THE
STORIES BEHIND
THE MUSIC VIDEO
Regi: Ragnheidur Gestsdottir, Island 2005, 25 min.



Om sexindustrien i Hollywoods bakgård. Et innblikk i aktørenes
hverdag i gaykulturen.
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Den tyske filmskaperen Jochen Hick gjestet BIFF i 2003 med
dokumentarfilmen ALENE BLANT HETEROFILE. I år vender
han tilbake til oss med de to produksjonene han har gjort om
sexindustrien i Hollywoods bakgård, der han portretterer en
del unge menn som har søkt lykken innen gaykulturen her. Vi
møter fotomodeller, pornoaktører, prostituerte og call-boys.
Vi får et innblikk i hvordan de har det privat og på fritiden, i
tillegg til at vi også møter dem "på jobb". Denne første delen
beskriver hvordan de hadde det i 1998. Oppfølgerfilmen
CYCLES OF PORN: SEX/LIFE IN L.A., PART 2 tar oss med tilbake
til en del av utøverne idag, åtte år senere, for å undersøke
hvordan det har gått med dem.

But there does come a time when the spotlights are turned off and the
male models go about their own private lives within the city of palms
on the pacific coast. There's innumerable clubs, sexhotlines and the
sheer magnitude of partners to choose from. Nine young men in Los
Angeles: photo models, porn actors, callboys, male hustlers,
photographers and performance artists. They all have one thing in
common: they earn their living with their bodies.

Jochen Hick er født i Darmstadt i 1960 og oppvokst i München,
Tyskland. Han har studert visuell kommunikasjon ved kunsthøgskolen i
Hamburg, og har arbeidet i film- og fjernsynsbransjen blant annet som
regiassistent, kameramann og journalist. Hick regisserte flere kortfilmer,
blant annet MOON OVER PITTSBURGH (1985), før han lagde sin første
dokumentar VIA APPIA i 1992. I 1994 grunnla han produksjonsselskapet
Galeria Alaska Productions. Etter SEX/LIFE IN L.A. (1998) produserte han

NOONE SLEEPS (2000) og ALENE BLANT HETEROFILE (2003). Han arbeider i dag som
manusforfatter, regissør og produsent for film og fjernsyn.

Åtte år er gått siden Jochen Hick første gang oppsøkte unge
menn som prøvde lykken i eller rundt gaypornomiljøet i
Hollywood i dokumentaren SEX/LIFE IN L.A. Nå møter vi de
ikke fullt så unge mennene igjen. Noen har dradd hjem til
mor, mens andre fremdeles prøver å holde tritt med
etterspørselen, som for enkelte av dem ikke er helt den
samme som for åtte år siden. En del nye former for sex har
dukket opp siden sist: "webcams" og "internettsex" for
eksempel, men også det langt mer risikable fenomenet
"bareback" – analsex uten kondom — en moderne form for
russisk rullett. 

Jochen Hick sier selv at Gay Life er, som hele bransjen, blitt en
profesjon og slik sett også totalt gjennomkommersialisert.
Unge modeller begynner sin seksuelle karriere på internett.
De er fullt klar over hva de går til, men er ikke alltid like
bevisste på hvordan de blir utnyttet. Jochen Hick stiller
spørsmålet: Kan det være noen vinnere i dette spillet?

Los Angeles in the year 2005: 19-year-old lads move through an
apartment that has been equipped with webcams and looks like some
sort of futuristic internet doll’s house. Not-quite-so-young men fulfil
their sexual dreams as protagonists in bareback productions. And, at
private sex parties, almost every second guy has either taken part in a
porn film or wants to. Driven by a sense of adventure or by their
narcissism, young men today are still keen on putting their own stamp
on porn cinema. 

Tyskland / USA 1998
Manus: Jochen Hick 
Regi: Jochen Hick 
Foto: Jochen Hick
Klipp: Ingrid Molnar
Musikk: James Hardway
Medvirkende: Ron Athey, Matt Broadshaw, Rick
Castro, Kevin Kramer, John Garwood, Cole Tucker,
Tony Ward, m.fl.
Produksjonsselskap: Galeria Alaska Productions,
www.galeria-alaska.de 
Produsent: Jochen Hick
Salgsselskap: Galeria Alaska Productions,
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.galeria-alaska.de
Produksjons-, visningsformat: 16 mm, Analog
video
Engelsk tale, Ingen undertekster
18 år, 16:9, Mono, Farger, 91 min.

Tyskland 2005
Manus: Jochen Hick 
Regi: Jochen Hick 
Foto: Jochen Hick
Klipp: Jörn Hartmann
Musikk: James Hardway, Patrick Tucholski
Medvirkende: Johnny Law, Holden Grey, Vin
Nolan, Sergio Anthony, Rocky, Bastian m.fl.
Produksjonsselskap: Galeria Alaska Productions,
www.galeria-alaska.de 
Produsent: Jochen Hick
Salgsselskap: Galeria Alaska Productions,
www.galeria-alaska.de
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: http://www.galeria-
alaska.de
Produksjons-, visningsformat: Digital video,
Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
18 år, 4:3, Stereo, Farger, 103 min.

SEX/LIFE IN L.A. CYCLES OF PORN:
SEX/LIFE IN L.A., PART 2
Er det noe liv etter porno?

DOKUMENTAR
GAY PROPAGANDA NIGHT
AMERIKANSKE BILDER
NORDISK PREMIERE

DOKUMENTAR
GAY PROPAGANDA NIGHT
AMERIKANSKE BILDER
NORDISK PREMIERE
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Canada 2004
Manus: Roméo Dallaire (bok) 
Regi: Peter Raymont 
Foto: John Westheuser
Klipp: Michèle Hozer
Musikk: Mark Korven
Medvirkende:
Produksjonsselskap: White Pine Pictures, Canadian
Broadcasting Corporation, Société Radio-Canada,
www.whitepineproductions.com/ 
Produsent: Peter Raymont
Salgsselskap: California Newsreel, www.newsreel.org/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
www.whitepinepictures.com/dallairesite
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk/Fransk tale, Engelske undertekster
15 år, ,, Farger, 90 min.

Peter Raymont er filmskaper, journalist og forfatter, og har
produsert og regissert mer enn 100 dokumentarfilmer i løpet
av sin 30 år lange karriere. Filmene hans har dokumentert
forhold i land fra hele Nord-Amerika og Europa såvel som i
land som Etiopia og Nicaragua. Han har mottatt 35
internasjonale filmpriser, deriblant den kanadiske filmprisen
for THE WORLD IS WATCHING (1988), i klassen for beste
dokumentarfilm. Filmene hans vises med jevne mellomrom
på tv-stasjoner over hele verden.

DOKUMENTAR
KONFLIKTER OG TRAUMER
OUT OF AFRICA
NORDISK PREMIERE

SHAKE HANDS WITH THE DEVIL: 
THE JOURNEY OF ROMÉO DALLAIRE

Om FNs øverskommanderende i Rwanda og hans maktesløshet under folkemordet i 1994

Da folkemordet i Rwanda brøt ut i 1994, hadde FN 3000 soldater i landet. Troppenes
øverstkommanderende, den kanadiske generalen Roméo Dallaire, ba om minst 2000 til for
å forsøke å stagge det sydende opprøret. I stedet fikk han kuttet styrken til 500 som en
konsekvens av at ti av soldatene hans ble drept da de forsvarte landets president. Dallaires
stadig mer desperate bønner til FNs sentrale administrasjon bar ingen vei, og styrkene ble
stående maktesløse å se på et folkemord der mer enn 800 000 mennesker ble drept på
under et år. SHAKE HANDS WITH THE DEVIL — THE JOURNEY OF ROMÉO DALLAIRE gir et
deprimerende bilde av mediehverdagen i 1994, som var mer opptatt av å sørge over Kurt
Cobains selvmord eller fråtsse i Simpson-saken, enn massedrapene i det strategisk
irrelevante, ukjente landet midt i Afrika. 

Dallaire har slitt med depresjoner og alkoholisme i årene etter krigshandlingene og skrev i
2004 biografien ”Shake Hands With the Devil” som ren terapi. I dokumentaren SHAKE
HANDS WITH THE DEVIL — THE JOURNEY OF ROMÉO DALLAIRE drar generalen tilbake til
Rwanda, for å forsøke å gjenfortelle sin rolle i en av de største tragediene i det 20.
århundre. 

During the outbreak of the genocide in Rwanda in 1994, the UN had 3000 soldiers in the country. The
commander in chief, the Canadian general Roméo Dallaire, desperately pleaded for reinforcements in
order to put a stop to the atrocities. Instead, the central UN administration called back 2500 troops after
the killing of ten UN soldiers. Dallaire’s hands were tied, and he could do nothing but watch the horrific
slaughter. In SHAKE HANDS WITH THE DEVIL — THE JOURNEY OF ROMÉO DALLAIRE Dallaire returns to
Rwanda ten years later, in order to tell the gruesome tale of his own helpless role in one of the worst
tragedies of the 20th Century. 
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Nederland 2005
Manus: Hetty Naaijkens-Retel Helmrich, Leonard Retel
Helmrich 
Regi: Leonard Retel Helmrich 
Foto: Leonard Retel Helmrich
Klipp: Robert Broekhof, Denise Janzee, Andrez De Jong
Musikk:
Medvirkende: Familien Sjamsuddin
Produksjonsselskap: Scarabee Films, www.scarabeefilms.com 
Produsent: Hetty Naaijkens-Retel Helmrich
Salgsselskap: Films Transit,
www.filmstransit.com/shape_of_the_moon.html
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Indonesisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,66, DolbySR, Farger, 92 min.

Leonard Retel Helmrich ble født i 1959 og gikk ut fra det
nederlandske filmakademiet i 1986. I 1990 lagde han sin
første langfilm, THE PHOENIX MYSTERY. Dokumentarfilmen
MOVING OBJECTS (1991) vant priser ved flere internasjonale
filmfestivaler, og de senere år har Helmrich vunnet
internasjonal anerkjennelse for sin estetiske enkamera-teori,
som han reiser verden rundt og underviser i. Helmrich har
laget en rekke korte dokumentarfilmer, blant annet THE EYE
OF THE DAY (2001), som kan sies å være en slags forløper til
SHAPE OF THE MOON.

SHAPE OF THE MOON
Stand van de maan

DOKUMENTAR
RELIGION OG KONFLIKTER
NORDISK PREMIERE

En nydelig, distansert observasjon av Indonesia via den lille familien Sjamsuddin

I SHAPE OF THE MOON møter vi den katolske enken Rumidjah Sjamsuddin, hennes nylig
omvendte muslimske sønn og hennes lille, morløse barnebarn. Den vesle familien bor i
fattigkvarteret i Jakarta, hovedstaden i verdens største muslimske land, Indonesia. Vi følger
familiens gjøren og laden. Den religiøst motiverte småkranglingen mellom mor og sønn
arter seg som en miniatyrutgave av det indonesiske samfunnet som helhet, hvor islamske
religiøse ledere får stadig større innvirkning på samfunnsliv og lovgivning.

Regissør Leonard Retel Helmrich setter sammen historien om familien Sjamsuddin fra et
tydelig distansert perspektiv: Filmen inneholder ingen intervjuer eller kommentarer, men
følger familien som en tilfeldig og usynlig observatør. Metoden har konnotasjoner til 1960-
tallets cinema verité, og gir kamera spillerom til å følge handlingen intuitivt og fritt.
Resultatet blir en helt egen autentisitet. Snarere enn en analyserende studie, er SHAPE OF
THE MOON en serie betraktninger av hverdagslivets banale realiteter.

SHAPE OF THE MOON examines the family of Christian widower Rumidjah Sjamsuddin, her newly
converted Moslem son, and her very young orphaned granddaughter. They live together in a poor area
of Jakarta, Indonesia, the world's largest Islamic country. The seemingly irrelevant, minor quarrels
between mother and son mirror a country going through riveting sociopolitical transition, where
religious influence increases.
Director Helmrich tells the story by ways of distanced observation. There are no interviews, no voice-
overs, only a close monitoring of the social life of the little family.
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Norge 2005
Manus: Kari Anne Moe 
Regi: Kari Anne Moe 
Foto: Peter Ask
Klipp: Rune Blekken
Musikk: The Frank Znort Quartet
Medvirkende: Willy-Freddy Shanti, The Frank Znort Quartet
og Inge W. Smith
Produksjonsselskap: TV2, pub.tv2.no/TV2/ 
Produsent: Odd Isungset
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Norsk, lugandi og engelsk tale
Engelsk tekst
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 52 min.

Kari Anne Moe (f. 1976) er fra Sandefjord og har studert
dokumentarregi ved Film- og TV-Akademiet (2002-2004) og
gått dokumentarfilmlinjen ved Høgskulen i Volda
(uteksaminert våren 2005). Hun var leder for Den Norske
Dokumentarfilmfestivalen i 2005. TAMBURINMANNEN er
Kari Anne Moes debut som regissør.

DOKUMENTAR
MUSIKALSKE TAKTER
VERDENSPREMIERE

TAMBURINMANNEN
The Tamburine Man

En film om det viktigste i livet: vennskap og det å få til noe sammen. Møt Frank Znort Quartet!

En dokumentarfilm om Willy Shanty som spiller tamburin i The Frank Znort Quartet.
Bandet har spilt jazz på Oslos østkant hver eneste søndag i sju år. I februar besøkte bandet
Willys hjemland Uganda. I filmen blir vi kjent med Willy og bandet i Oslo før avreise. Her
møter vi også Inge på 77 år som er lidenskapelig fan av bandet, og Willys barn, Martin (25)
og Maria (28).

I Uganda møter Willy moren sin, som han ikke har sett på fem år. Møtet blir en ekstra
intens opplevelse for ham fordi han ikke kommer alene. Han får vist fram noe av det som
betyr mest for ham i Norge: Vennene i Frank Znort. Underveis i filmen kommer det fram at
Willy er HIV-positiv og at dette ikke er noe han har snakket direkte med moren sin om. Når
han etter hvert tar det opp med henne, viser det seg at holdningen til HIV er langt mer
avslappet i Uganda enn i Norge.

The Frank Znort Quartet består av 10 medlemmer. Ni menn og en ung dame.
TAMBURINMANNEN har mye alvor i seg, men vil først og fremst være en dokumentarfilm
til å bli glad av, en film om det viktigste i livet: vennskap og det å få til noe sammen.

The Frank Znort Quartet is a jazz band situated in Oslo. One of its members, Willy Shanty, is originally
from Uganda, and in this documentary he brings along the whole orchestra to pay a visit to his mother
and the rest of the family.
We follow the bunch of musicians to Lake Victoria where they plan to make a concert or two whilst
visiting Willy's family. The guys have both charm, wit and tenderness for each other. At the end of the
film you really feel you got to know these colourful people.
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USA 2004
Manus: Jim Tushinski 
Regi: Jim Tushinski 
Foto: Jim Tushinski
Klipp: Clarence Reinhart and Jim Tushinski
Musikk: Jack Curtis Dubowsky
Medvirkende: Peter Berlin, John Waters, Armistead Maupin,
Wakefield Poole m.fl.
Produksjonsselskap: gorilla factory productions,
www.gorillafactoryproductions.com/ 
Produsent: Jim Tushinski og Lawrence Helman
Salgsselskap: gorilla factory productions,
www.gorillafactoryproductions.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.thatmanpeterberlin.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
år, N 1:1,37, Stereo, Farger, 78 min.

Jim Tushinski vokste opp i Chicago. Han har studert
skrivekunst, engelsk og film i California og Illinois. THAT
MAN: PETER BERLIN er hans første helaftens
dokumentarfilm.

THAT MAN: PETER BERLIN

DOKUMENTAR
GAY PROPAGANDA NIGHT
NORDISK PREMIERE

Et møte med den aldrende Peter Berlin: skuespiller, modell og homo-ikon i syttitallets San Francisco

Møt syttitallsikonet Peter Berlin, den største palmen i San Franciscos homsemiljø. Han het
opprinnelig Armin og landet i homseparadiset etter å ha forlatt sin aristokratiske, men
pengelense familie hjemme i Berlin. Det er vel få homser som har realisert seg selv så til de
grader som Peter Berlin — som narsissistisk sexsymbol, filmskuespiller og modell. Han ble
fort et yndet objekt for homser verden over. Han vanket i svært så utagerende kretser og
ble kjent med størrelser som Andy Warhol og Armistead Maupin. Likevel — det var svært
få som visste hvem han egentlig var, denne ekshibisjonisten par excellence. 

Vi møter Peter på en anonym adresse et sted i San Francisco, der han bor tilbaketrukket på
sine eldre dager. Han forteller om sitt utsvevende liv og sine elskere, som nå er tatt av AIDS.
Han forteller om sine sjanser til å tjene de store pengene, men som det likevel ikke ble noe
av. Han interesserte seg ikke for den slags. Du blir sannsynligvis ikke så mye klokere på
mannen i dette fascinerende portrettet, men du får et visst inntrykk av hvordan de hadde
seg på—den tiden — den tiden som nå synes så uendelig lenge siden. 

”The Greta Garbo of gay porn” he is called, the legendary Californian photographer, filmmaker and self-
made man Peter Berlin. He is regarded by fans as a male sex-icon. He achieved fame in the early 70s
when he made two wild films. Through interviews, photographs and film clips, the director Jim Tushinski
reconstruct the life of Armin, as his real name was. He was born into an impoverished aristocratic family
in post-war Berlin. He was aware of his good looks and decided to set off for USA’s gay metropole San
Francisco when he was in his mid twenties. Soon after he was on the verge of stardom. 
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Tyskland 2004
Manus: Malte Ludin 
Regi: Malte Ludin 
Foto: Franz Lustig
Klipp: Iva Svarcová, Malte Ludin
Musikk: Werner Pirchner, Hakim Ludin
Produksjonsselskap: Svarc. Filmproduktion, www.svarcfilm.de 
Produsent: Iva Svarcová
Salgsselskap: Svarc. Filmproduktion, www.svarcfilm.de
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.2oder3dinge.de/
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Tysk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, Stereo, Farger, 87 min.

Malte Ludin ble født i 1942 i Bratislava. Etter å ha studert
politikk i Tübingen og Berlin, arbeidet han som trainee ved
fjernsynsselskapet SFB i Berlin. Deretter studerte han ved det
tyske film- og fjernsynsakademiet i Berlin. Han har jobbet
som frilansskribent og filmskaper siden 1976, og hans
filmografi inkluderer blant annet dokumentarfilmene 
VIDEOBRIEF AUS BUENOS AIRES (1987) og BÖHMISCHE
DÖRFER (1995). Han har også produsert en rekke filmer for
barn.

DOKUMENTAR
KONFLIKTER OG TRAUMER
NORDISK PREMIERE

2 ELLER 3 TING JEG VET OM HAM
2 or 3 Things I Know About Him
2 oder 3 Dinge, die ich von ihm weiß

En nazistsønn skildrer familiens fortrengning av fortiden

Det har aldri vært noen hemmelighet at Hanns Elard Ludin var nazist. Allerede som 28-
åring avanserte han til Obergruppenführer, og hadde kommandoen over 300 000
stormtropper. På den bakgrunn gjorde Hitler ham til «ambassadør» i Slovakia. Etter krigen
ble Ludin utlevert til tsjekkoslovakiske myndigheter, som henrettet ham etter at han ble
funnet skyldig i å ha spilt en sentral rolle i jødeutrydningen i landet. Ludins yngste sønn,
Malte, ble født i 1942 og kjente knapt sin egen far. Da han vokste opp var farens rolle i
krigen tabubelagt, og ikke engang i dag er familien i stand til å forholde seg til farens
krigsforbrytelser. 

Som filmskaper bestemte Malte Ludin seg for å lage en film om temaet, der han
konfronterer familien med fortiden. Han trekker også inn Holocaust-ofre som forteller sin
versjon. I familien hans er reaksjonene svært delte. Ludins eldste søster nekter for eksempel
for at faren hadde noen som helst skyld. Ludin ventet med å slippe filmen til etter sin mors
død, fordi hun var så sterkt imot prosjektet. 

At 28, Hanns Elard Ludin controlled some 300 000 storm troopers. Eight years later, in 1941, Hitler
appointed him "ambassador" to Slovakia. After the war he was hanged, found guilty of conducting a
central role in the exterminating of Slovakia's Jewish population. Ludin's youngest son, Malte, born in
1942, barely knew him. As filmmaker and writer he decided to confront his family with this taboo
subject of the past. Although the truth about the father’s role in the war has been known, his widow,
children and children’s children argue with Maltes inquieries as if the story were a secret that cannot be
aired.



153BIFF 2005

Frankrike 2004
Manus: Erwann Briand 
Regi: Erwann Briand 
Foto: Jacques Mora
Klipp: Guillaume Germaine
Musikk: Ramponneau Paradise 
Produksjonsselskap: Flightmovie Productions,
www.flightmovie.com 
Produsent: Etienne Chambole, Christophe Folcher
Salgsselskap: Doc & CoFlightmovie Productions,
www.flightmovie.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Analog video, Analog video
Engelsk, fransk, kurdisk, sorani og tyrkisk tale, Engelske
undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 85 min.

Erwann Briand er født i Frankrike i 1971. Etter flere reiser i
Øst-Europa, dro han til Polen og studerte ved filmskolen i
Lodz. I 1996 vendte han tilbake til Frankrike, hvor han jobber
som filmregissør og manusforfatter. Hans tidligere filmer
inkluderer DES POLAKS EN POLOGNE (2000), ANIELA (1996),
LES BERGERS DES TATRAS (1994), LES EVADES (1993) og LE
PRÊTRE (1992).

THE WOMEN OF MOUNT ARARAT
Les Femmes du Mont Ararat

DOKUMENTAR
NORDISK PREMIERE

En gruppe kurdiske kvinnesoldater utfordrer den tradisjonelle oppfatningen av kvinnerollen

Årets program presenterer flere filmer som hver på sin måte drøfter kvinners rolle i krig,
og den samvittigheten deres perspektiver bringer. THE WOMEN OF MOUNT ARARAT
presenterer en gruppe kurdiske kvinnesoldater tilhørende PKK, som lever i fjellområder i
Nord-Irak. På konstant vakt for tyrkiske og irakiske soldater, samt den rivaliserende
kurdiske gruppen YNK, må disse kvinnene være i stadig bevegelse. Filmen følger seks
kvinner som med usedvanlig veltalenhet forteller om forfølgelsen av deres folk, om
grusomheter de har opplevd og ikke minst om deres drømmer om et fritt liv uten kamp og
vold. Disse kvinnene utfordrer samtidig oppfatningen av kvinnens rolle i det kurdiske
samfunnet, der arrangerte ekteskap og utestengning fra høyere utdanning og stemmerett
er den rådende tilstanden. Briand har imidlertid valgt å tone ned politikken og konsentrere
seg om de fascinerende kvinnenes indre liv og vanskelige livsforhold.

In times of war, women’s voices are often silenced. THE WOMEN OF MOUNT ARARAT, a remarkable
documentary by Erwann Briand, changes all that. He follows a group of six Kurdish women belonging
to PKK who have taken up arms against the Turkish government. At the same time, they bravely
challenge the perception and expected role of women in the Kurdish society. Briand is not interested in
politics, but concentrates on the inner life of these fascinating women who are tender, compassionate
and playful, but not afraid to die for what they believe in.
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Oliver Stoltz
Germany
LOST CHILDREN

Klaartje Quirijns
Netherlands
+1 212 675 3032
klaartjequirijns@yahoo.com
THE BROOKLYN CONNECTION

Frauke Sandig
Germany
umbrellafilms@sandig.com
FROZEN ANGELS

Christian Alvart
Germany
ANTIBODIES

A&E NETWORK
Nancy Dubuc
235 East 45 Street
New York
NY
USA
tel +1 212 210 1400
fax +1 212 210 9016
nancy.dubuc@aetn.com
BEARING WITNESS

ARTHAUS
Svend B. Jensen
Dronningens gate 16
NO-0152 Oslo
Norway
tel +47 22 4746 85
+47 22 4746 92
svendj@arthaus.no
TURTLES CAN FLY
THE CHILD
ME AND YOU AND EVERYONE WE
KNOW
NORDESTE
PARADISE NOW
DEAD MAN’S SHOES
SCREAMING MASTERPIECE
STRINGS
THE HOLE

BAC FILMS INTERNATIONAL
Silvère Moreau
88, rue de la Foile Mericourt
75011 Paris
France
tel +33 1 5353 5234
fax +33 1 5353 0670
s.moreau@bacfilms.fr
ZIM & CO.

BAVARIA FILM INTERNATIONAL
Claudia Rudolph-Hartmann
Bavariafilmplatz 8
D-82031 Geiselgasteig
Germany
tel +49 89 64 99 3728
Claudia.Rudolph@Bavaria-Film.de
OFF BEAT
FOR THE LIVING AND THE DEAD
A YEAR WITHOUT LOVE

BBC ARENA
ROOM 2168, WHITE CITY
Briony Campbell/ Martyn Freeman
201 Wood Lane
London W12 7TS
United Kingdom
tel +44 20 875 25172
THE POWER OF NIGHTMARES: THE
RISE OF THE POLITICS OF FEAR

BRITISH FILM INSTITUTE (BFI)
London, United Kingdom
THE RIVER

BUENA VISTA INTERNATIONAL NOR-
WAY
Inger Warendorph
Postboks 456, Skøyen
0213 Oslo, Norway
tel +47 24 11 73 50
tel +47 24 11 73 51
inger.warendorph@disney.com
FLIGHTPLAN

CELLULOID DREAMS
Pascale Ramonda
2, Rue Turgot
75009 Paris
France
tel +33 1 4970 8564
fax +33 1 4970 0371
pascale@celluloid-dreams.com
THE BEAT THAT MY HEART SKIPPED
DARWIN’S NIGHTMARE

COLUMBIA TRISTAR NORDISK
Tom Erik Kolåsæter
postboks 7064 Majorstua
0306 OSLO, Norway
tel 23 20 44 79
fax 23 20 44 71
tom_erik_koloseter@spe.sony.com
KEKEXILI: MOUNTAIN PATROL
THE BROTHERS GRIMM
THE EXORCISM OF EMILY ROSE
DOMINO
MANSLAUGHTER
DEAR WENDY

CRASHCOURSE DOCUMENTARIES
Jenny Abel
P.O. Box 691184
Los Angeles
CA 90069
USA
tel +1 646 258 1215
info@abelraisescain.com
ABEL RAISES CAIN

DECKERT DISTRIBUTION GMBH
Ina Rossow
Peterssteinweg 13
04170 Leipzig
Germany
tel +49 341 215 66 38
tel m+49 341 215 66 39
info@deckert-distribution.com
NORTH KOREA: A DAY IN THE LIFE

DET DANSKE FILMINSTITUT
Christian Juul Lemche
København
Denmark
tel +45 33 74 34 64
tel +45 3374 3445
christianjl@dfi.dk
YOUNG ANDERSEN
MURK
DEAR WENDY

FILMS DISTRIBUTION / MERCURE
INTERNATIONAL
Pamela Leu
20 rue Saint Augustin
75002 Paris
France
tel +33 1 5310 3399
fax +33 1 5310 3398
wisnia@filmsdistribution.com
C.R.A.Z.Y.

FILMS TRANSIT INTERNATIONAL INC.
Jan Rofekamp
252 Gouin Boulevard East
Montreal H3L 1A8
QC
Canada
tel +1 514 844 3358
fax +1 514 844 7298
janrofekamp@filmstransit.com
SHAKE HANDS WITH THE DEVIL: THE
JOURNEY OF ROMÉO DALLAIRE
THE SMELL OF PARADISE
THE EDUCATION OF SHELBY KNOX
OUR BRAND IS CRISIS
SHAPE OF THE MOON

FIRST HAND FILMS
Esther van Messel
Schaffhauserstrasse 359
Zürich 8050
Switzerland
tel + 41 1312 2060
fax + 41 1312 2080
esther.von.messel@firsthandfilms.co
m
FROZEN ANGELS

FLIGHT MOVIE
Christophe Folcher
56, rue du Temple 
75004 Paris
France
tel +33 1 4271 1976
fax +33 1 4271 1986
flightmovie@flightmovie.com
THE WOMEN OF MOUNT ARARAT

FOLKETS BIO
Sweden
WHAT TIME IS IT THERE?

FORTISSIMO FILM SALES
Marnix van Wijk
Veemarkt 77 - 79
Amsterdam 1019 DA
Netherlands
tel +31 20 627 32 15
fax +31 20 626 11 55
marnix@fortissimo.nl
SIMON
MAD HOT BALLROOM
VIVE L’AMOUR

FOX FILM AS
Bjørn Jacobsen
Boks 719 Sentrum
NO-0106 Oslo, Norway
tel +47 22 00 78 00
fax +47 22 00 78 81
bjorn.fox@sfnorge.no
NIGHT WATCH
IN HER SHOES
INTO THE BLUE

FREMANTLE INTERNATIONAL 
DISTRIBUTION
Charlotte Richards
1 Stephen Street
London W1T 1AL
United Kingdom
tel +44 20 7691 6439
tel +44 20 7691 6079
charlotte.richards@
fremantlemedia.com
PUNK: ATTITUDE

FUTURE FILM OY
Klas Fransberg/Lars Backlund
Korsholmanpuistikko 6-8 Talo 16
Vaasa 65100
Finland
tel +358 6 319 9513
fax +358 6 319 9555
klas@futurefilm.fi
CROSSING THE BRIDGE - THE SOUND
OF ISTANBUL
METAL: A HEADBANGER’S JOURNEY
C.R.A.Z.Y.

GABRIEL FILMS
Jonathan Stack
457 Washington St, 2nd Floor
New York
NY 10013, USA
tel +1 212 9416 200
fax +1 212 9416 203
jonathan@gabrielfilms.com
LIBERIA: AN UNCIVIL WAR

GALERIA ALASKA PRODUCTIONS
Jochen Hick
Wielandstr. 14
D-10629 Berlin
Germany
mail@galeria-alaska.de
CYCLES OF PORN - SEX/LIFE IN L.A.
PART 2
SEX/LIFE IN L.A.

GENEON ENTERTAINMENT (USA)
INC.
Carron Allen
USA
carron.allen@geneon-ent.com
APPLESEED

HBO ENTERPRISES
Rivka Golomb
100 Avenue of the Americas
New York
NY 10036
USA
tel +1 212 512 1000
fax +1 212 512 5698
rivka.golomb@hbo.com
LAST DAYS
SOMETIMES IN APRIL

HEIMAT FILM
Matthias Krause
Regentenstrasse 39
Germany
tel +49 221 9777 990
mk@heimatfilm.biz
LOW PROFILE
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HOLLAND FILM/ EFP
Andre Naus
Jan Luykenstraat 2
Amsterdam 1071 CM
Netherlands
tel +31 20 57 07 575
fax +31 20 57 07 570
a.naus@hollandfilm.nl
SIMON
THE SMELL OF PARADISE

IDEALE AUDIENCE INT’L
Carine Gauguin
55, rue  des Petites Ecuries
75010 Paris
France
tel +33 1 4801 6536
cgauguin@ideale-audience.fr
THE DAMNED AND THE SACRED

INCITE PICTURES
Dan Greenman
347 West 36th Street, Suite 901
New York
NY 10018
USA
tel +1 212 216 9315
fax +1 212 216 9316
info@incite-pictures.com
THE EDUCATION OF SHELBY KNOX

INTANDEM FILMS
Billy Hurman
22 Soho Square
London W1D 4NS
United Kingdom
tel +44 20 7851 3800
fax +44 20 7851 3830
billy@intandemfilms.com
STONED

INTERCINEMA ART AGENCY
Raissa Fomina
Druzhinnikovskaya 15
Moscow 123242
Russia
tel +7 095 255 9082/52
fax +7 095 255 9421
post@intercin.ru
THE GRAVEYARD SHIFT

L. HELMAN PR
Lawrence Helman
1643 32nd Avenue
San Francisco
CA 94122 , USA
tel +1 415 661 1260
lhelman@sbcglobal.net
THAT MAN: PETER BERLIN

LES FILMS DU LOSANGE
Daniela Elstner
22, av. Pierre 1er de Serbie
75116 Paris
France
tel +33 1 44 43 87 10
fax +33 1 49 52 06 40
d.elstner@filmsdulosange.fr
WHEN THE TIDE COMES IN

LES PRODUCTIONS ÉRÉZI INC.
8 - 3295 Ridgewood
Montreal
H3V 1B4
QC
Canada
tel +1 514 342 7668
fax +1 514 342 8775
erezi@videotron.ca
CRASH LANDING

LION’S GATE FILMS
Joey Monteiro
4553 Glencoe Ave, Suite 200, Marina
del Rey
Los Angeles
CA 90292
USA
tel +1 310 314 2000
fax +1 310 452 2670
jmonteiro@lgecorp.com
GRIZZLY MAN

LOKI FILMS
Heidi Ewing
443 Greenwich Street - Suite 5A
New York
NY 10013
USA
tel +1 917 734 5556
heidi@lokifilms.com
THE BOYS OF BARAKA

MAGYAR FILMUNIÓ/HUNGAROFILM
Annamária Basa
Városligeti fasor 38
Budapest 1068
Hungary
tel +36 36 1351 7760/61
fax +36 36 1352 6734
annamaria.basa@filmunio.hu
JOAN

MDC INT. GMBH
Marta Lamperova
Schillerstr. 7a
Berlin 10625
Germany
tel +49 30 264 979 00
fax +49 30 264 979 10
info@mdc-int.de
THE DISTRICT

MEDIENKONTOR FILM- UND FERN-
SEHPRODUKTION
Sabine Bruns
Budapester Str. 40
Berlin 10787
Germany
tel +49 3025 4321 80
fax +49 30 254324 99
sabine.bruns@medienkontor.de
ANTIBODIES

MENEMSHA FILMS
Neil Friedman
1157 S. Beverly Dr., Second Floor
Los Angeles
CA 90035
USA
tel +1 310 452 1775
fax +1 310 452 3740
neilf@menemshafilms.com
MIDNIGHT MOVIES: FROM THE
MARGIN TO THE MAINSTREAM

MK2
Florence Stern
55, Rue Traversiére
75012 Paris
France
tel +33 1 4467 3015
florence.stern@mk2.com
TZAMETI

NATIONAL FILM BOARD OF CANADA
Martin Delisle
Canada
tel +1 514 283 9450
fax +1 514 496 43 72
M.Delisle@onf.ca
MEDICINE UNDER THE INFLUENCE
THE PEACEKEEPERS

NEW LINE CINEMA
Jennifer Style
New York
USA
tel +1 212 649 4900
jennifer.style@newline.com
LAST DAYS

NONSTOP ENTERTAINMENT
Jakob Abrahamsson
Döbelnsgatan 24
SE11352 Stockholm
Sweden
tel +46 8 673 99 85
fax +46 8 673 9988
jakob.abrahamsson@millennium-
group.se
MURDERBALL
THE BEAT THAT MY HEART SKIPPED
PARADISE NOW

ORO FILM AS
Åge Hoffart
Nedre Vollgt. 9
NO-0158 Oslo
Norway
tel +47 22 82 33 40
fax +47 22 82 33 41
hoffart@orofilm.no
3-IRON

PARAMOUNT CLASSICS,
Susan Wrubel
5555 Melrose Avenue, Chevalier 219
Hollywood
CA 90038
USA
tel +1 323-956-4545
susan_wrubel@paramount.com
MAD HOT BALLROOM

PATHÉ DISTRIBUTION
Elodie Henneton
10, rue Lincon
75008 Paris
France
tel +33 1 40 76 94 38
fax +33 1 40 76 91 94
elodie.henneton@pathe.com
THE LAST MITTERAND

PETUNIA PRODUCTIONS
Danielle Beverly
204 E. 7th Street #17
New York
NY 10009
USA
tel +1 212 477 0820
db@learningtoswollow.com
LEARNING TO SWALLOW

PHANTA VISION FILM INTL.
Gijsbrecht van Aemstelstraat 16-18
Amsterdam 1091 TC
Netherlands
tel +32 20 6260255
fax +32 20 6387756
info@phantavision.com
THE SMELL OF PARADISE

Rachel Boynton
74 5th Avenue #11C
New York
USA
tel +1 646 645 6668
fax +1 212 206 0555
rachelboynton@aol.com
OUR BRAND IS CRISIS

RADA FILM GROUP
Michèle Stephenson
254 Adelphi Street
Brooklyn
NY 11205
USA
tel +1 718 222 4041
michele@radafilm.com
FACES OF CHANGE

RAKEFILMS
Margaret Brown
3819B Maplewood Avenue
Austin
TX 78722
USA
rakefilms@earthlink.net
BE HERE TO LOVE ME: A FILM
ABOUT TOWNES VAN ZANT

SANDREW METRONOME
Frida Ohrvik
boks 753 Sentrum
NO-0106 Oslo
Norway
tel +47 23 35 82 00
fax +47 23 35 82 20
frida.ohrvik@no.san-
drewmetronome.com
BROKEBACK MOUNTAIN 
ROMANCE AND CIGARETTES
THE CONSTANT GARDENER
TIM BURTON’S CORPSE BRIDE
GOD SAVE THE KING
SEVEN SWORDS
SOMETIMES IN APRIL
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SCANBOX ENTERTAINMENT NOR-
WAY AS
Jim Frazee
Nedre Vollgt 9
NO-0158 Oslo
Norway
tel +47 22 82 33 43
fax +47 22 39 62 82
jimf@scanbox.com
PITBULLTERJE

SCARABEE FILM PRODUCTIONS
Netherlands
tel +31 10 4771948
fax +31 10 4774049
ciska@scarabeefilms.com
SHAPE OF THE MOON

SEVENTH ART RELEASING
Matthew Henderson
7551 Sunset Blvd. - Suite 104
Los Angeles
CA 90046
USA
tel +1 323 845 1455
fax +1 323 845 4717
matt@7thart.com
NORTH KOREA: A DAY IN THE LIFE

SEVILLE PICTURES INC.
Ariane Giroux-Dallaire
147 Saint-Paul Street West, Suite 200
Monteal
H2Y 1Z5
QC
Canada
tel +1 514 841 1910
fax +1 514 841 8030
arianegd@sevillepictures.com
METAL: A HEADBANGER’S JOURNEY

SF NORGE
Guttorm Petterson
Postboks 639, Sentrum
NO-0106 Oslo
Norway
tel +47 22 00 78 00
fax +47 22 00 78 01
guttorm.petterson@sfnorge.no
A HISTORY OF VIOLENCE
DOWN IN THE VALLEY
CARAMBOLE

SPIEGEL TV GMBH
Elvira Lind
Brandstwiete 18
20457 Hamburg
Germany
tel +49 40 30 10 82 59
fax +49 40 30 10 84 03
elvira_lind@spiegel-tv.de
THE GOEBBELS EXPERIMENT
THE NEXT WAR: RADICAL ZIONISTS
IN THE HOLY LAND

STEALTH CREATIONS
Jeff Zimbalist
66 Washington Ave.
Northampton
MA 01060
USA
tel +1 413 896 6224
jeff.zimbalist@gmail.com
FAVELA RISING

STOKED FILM
Niddastrasse 64
60329 Frankfurt
Germany
tel +49 69 2566 970
fax +49 25 6697 39
malzahn@stokedfilm.com
BIRDPEOPLE

STUDIO SLON
Sabine Jeremejeva
8 Sergeij Eisenstein Str.
Moskva 129226
Russia
tel +7 095 181 0386
studio_slon@bk.ru
MARS
REMOTE ACCESS

?VARC FILMPRODUKTION
Iva ?varcová
Schillerpromenade 30
D-12049 Berlin
Germany
tel +49 30 621 7749
fax +49 30 621 4676
iva@svarcfilm.de
2 OR 3 THINGS I KNOW ABOUT HIM

SZIMPLA FILMS
Budapest
Hungary
tel +36 132 15880
szimpla@cine.hu
THE DISTRICT

TELEPOOL
Sonnenstrasse 21
80331 München
Germany
tel +49 89 55 87 62 26
fax +49 89 55 87 62 29
cinepool@telepool.de
LOST CHILDREN
ANTIBODIES

THE COPRODUCTION OFFICE
Lene Ingemann
Mommsenstrasse 27
10629 Berlin
Germany
tel +49 30 3277 7872
leneingemann@film.dk
4 - CHETYRE
BATTLE IN HEAVEN
THE DEATH OF MR. LAZARESCU
JOAN

THE FINNISH FILM FOUNDATION
Jaana Puskala
Kanavakatu 12
FIN-00160 Helsinki
Finland
tel +358 9 6220 300
fax +358 9 6220 3060
jaana.puskala@ses.fi
FOR THE LIVING AND THE DEAD
FROZEN LAND
THE 3 ROOMS OF MELANCHOLIA

TOTAL HELPART T.H.A.
Krizeneckeho nam 322
322 152 Praha 5
Czech Republic
tel +420 267 073 007
fax +420 267 073 836
total@tha.cz
UP AND DOWN

TOUR DE FORCE AS
Tor Fosse
Georgernes verft 12
5011 Bergen
Norway
tel +47 55 30 08 42
fax +47 55 30 08 41
post@tourdeforce.no
THE GOEBBELS EXPERIMENT
THE WAYWARD CLOUD
GRIZZLY MAN
MURDERBALL
BATTLE IN HEAVEN
THE DEATH OF MR. LAZARESCU
THE BEAT THAT MY HEART SKIPPED

TUBE ENTERTAINMENT CO LTD.
664-21 Shinsa-dong, Kangnam-ku
Seoul 135-897
Korea (South)
tel +82 2 547 9371
fax +82 2 547 8691
kjs@tube-entertainment.co.kr
A FAMILY

TV2
Kari-Anne Moe
Bergen
Norway
KariAnne.Moe@tv2.no
THE TAMBURINE MAN

UIP AS
Liv Jacobsen
boks 7134 Majorstua
NO-0307 Oslo
Norway
tel +47 22 85 37 37
fax +47 22 85 37 38
liv_jacobsen@uip.com
SERENITY
ELIZABETHTOWN 
DOOM

UNIVERSE FILMS
Koris Ha
China/Hong Kong
tel +852 2416 3008
enquiry@uih.com.hk
ONE NITE IN MONGKOK

WILD BUNCH
Lucie Kalmar
99 rue de la verriere
75004 Paris
France
tel +33 1 5301 5026
fax +33 1 5301 5049
lkalmar@exception-wb.com
THE WAYWARD CLOUD

WINGHEAD FILMS
Neil Abramson
2814 Haddington Dr.
Los Angeles
CA 90064
USA
tel +1 310 280 0550
fax +1 310 280 0558
abramson.n@comcast.net
BOB SMITH - U.S.A.

YESBOX PRODUCTIONS
Aleksander Nordås
Bergen
Norway
aleksander@yesbox.no
SIRKEL

ZERO FILM GMBH
Lehrter Strasse 57
D-10557 Berlin
Germany
tel +49 30-390 66 30
fax +49 30-394 58 34
office@zerofilm.de
WHITE RAVENS - NIGHTMARE IN
CHECHNYA
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