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BIFF GIR MENING
BIFF ønsker å sette
dagsorden. Derfor vil
du nok en gang finne
viktige filmer som
speiler vår tid og setter
aktuelle saker på
dagsorden. Vi ønsker å
være en festival som
ikke bare underholder,
men frem bringer

kunn skap og inspirerer til debatt og
refleksjon.

Det er en krevende jobb å lage en stor
festival med en liten stab. Bak programmet
du nå holder i hånden ligger det et hardt
arbeid de siste 12 månedene. Festivalsjef
Tor Fosse og hans få, men dyktige
medarbeidere har som vanlig reist verden
rundt for å finne et eksklusivt utvalg filmer
som passer inn i BIFFs samfunnskritiske
profil.

BIFF har dessuten vokst seg større, med et
bredere spekter av aktiviteter og prosjekter
enn kun filmvisninger. En av våre viktigste
oppgaver er å stimulere filminteressen og
evnen til refleksjon hos skoleelever og
unge. Derfor er vi svært glade for at vi i
samarbeid med Sparebanken Vests all -
mennyttige fond Visjon Vest kan invitere
nesten 4000 elever fra de videregående
skolene i bergensregionen, samt 10. klasser
fra grunnskolen, til en egen dokumentar -
film festival med integrert prosjektarbeid.
Bergen kino i samarbeid med BIFF, Media -
verkstedet i Bergen og Den kulturelle
skole sekken inviterer dessuten 10. klasser til
filmkurs og egne filmvisninger høsten 2007
og våren 2008.

BIFF er et heleid datterselskap av Bergen
kino, og uten kinoens økonomiske støtte
og kinopersonalets innsatsvilje hadde ikke
BIFF kunne latt seg arrangere. Uten våre
mange andre gode private og offentlige
sam arbeidspartnere, hadde heller ikke
festivalen kunnet vært det den er. Takk til
dere alle!

Harald Schjelderup
Styreleder

THE WONDER OF IT ALL...
Da de amerikanske astronautene Frank Borman, Jim Lovell og William
Anders julen 1968 ble de første mennesker til å forlate jordens
gravitasjonsfelt og gå i bane rundt månen var det på en tid da
menneskeheten var hjemsøkt av store konflikter.

Spesielt i USA hadde mye gått galt det året. Martin Luther King jr. og
Bobby Kennedy var begge skutt og drept henholdsvis i april og juni.
Mordet på King utløste voldsomme raseopptøyer i Washington.

Allerede i januar hadde den nordvietnamesiske hær og FNL startet Tet-offensiven og i mars
blir verden vitne til My Lai-massakeren.

I begynnelsen av mai starter studentopprøret, som utvikler seg til en generalstreik i
Frankrike, og landet sprenger sin første hydrogenbombe i Stillehavet i august. På samme
tid invaderer Warsawapaktens styrker Praha og avsetter Alexander Dubcek. På tampen av
august omkommer mer enn 12.000 i et stort jordskjelv i Iran. Tlatelolcomassakren finner
sted i Mexico i oktober noen dager før OL starter i Mexico City. Dagen etter er det
militærkupp i Peru.

Hippiemanifestasjonen og verdenspremieren på musicalen “Hair” skjer i april, spacerock-
bandet Pink Floyd utgir “A Saucerful of Secrets” og i desember blir The Rolling Stones’
“Rock & Roll Circus” spilt inn med gruppene Jethro Tull, Taj Mahal, The Who, Marianne
Faithful og The Dirty Mac (John Lennon, Eric Clapton, Keith Richards, Mitch Mitchell).

Den største enkeltstående historiske begivenheten i Norge dette året er ikke at Sonja og
Harald gifter seg, men at Norge gjør sitt første oljefunn i Nordsjøen.

Den voldsomme uroen i USA og verden for øvrig fikk de tre astronautene til å ta frem
Bibelen og lese høyt fra 1. Mosebok, noe som ble kringkastet til alle verdenshjørner. Anders
innledet med ”In the beginning God created the heaven and the earth” og Lovell fortsatte
mens fartøysjefen Borman til sist tok over og leste: ”And God called the Dry land Earth;
and the gathering together of the waters called he Seas, and God saw that it was good”
før Borman til sist sendte hilsenen “And from the crew of Apollo 8, we close with good
night... a Merry Christmas, and God bless all of you – all you on the good earth”

BIFFs programinnhold i år har i stor grad sitt utspring i de hendelser vi her har nevnt.
Tematisk dreier filmene seg om ulike aspekter ved disse hendelsene eller andre som lyder
som et ekko av det som skjedde i 1968 og der omkring. Allerede fra åpningsfilmen kan vi
nevne hippietiden, protestbevegelsen og Vietnamkrigen (som direkte parallell til
Irakkrigen).

Mange filmer på programmet kommenterer Irakkrigen, andre tar for seg revolusjon og
opprør, demokratibevegelse og diktaturer. Og selv bibelen blir gjenstand for eksaminering.

Men årets hovedanliggende er og blir klimatrusselen og konsumsamfunnet – to begreper
som henger nøye sammen. Vi ser på oljealderen nok en gang og vi prøver å utforske
alternative energikilder. Vi trekker frem mennesker som går i bresjen og tenker nytt og
kanskje kan du lære hvordan å bli mer bevisst dine egne forbruksmønstre.

Borman, Lovell og Anders var de første mennesker som fikk se månens bakside og ble
gudfryktige da vår vakre planet dukket frem speilende i sollyset i deres vinduer i
Apollokapselen. Som alle de 24 som kom etter til baksiden av den livløse månen, var det en
ting som sto klart for dem – hvilket paradis jorden er – den sårbare kloden vi er i ferd med
å ødelegge så grundig og så overlagt at det er i ferd med å bli vår alles felles tragedie.

– Bon Cinema!                     Tor Fosse
Festivalleder
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kinosonen
EN KLUBB FOR FILMELSKERE 

OG ANDRE ELSKERE
GRATIS MEDLEMSKAP . BILLIGERE BILLETTER . FØRPREMIERER . FRIBILLETTER . MERE MORO

www.bergenkino.no/kinosonen



PROGRAMOVERSIKT se lommeprogram for visningstider

Enkelte filmer er ført opp i flere
visningsprogram

Apollo
I år er det 50 år siden romfarten begynte,
med Sputnik-romsonden 4. oktober 1957 . I
forbindelse med jubileet viser vi to filmer
om Apollo-prosjektet.
In the Shadow of the Moon..................100
The Wonder of it All ..............................164

Back to the 60's
Retro er in som aldri før i nyproduserte
filmer, hvor 60- og 70-tallet gjør seg sterkt
gjeldende. Irakkrigen bringer minnene
tilbake til Vietnamkrigen, hippietiden
antikrigsbevegelsen og studentopprøret...
Across the Universe..................................26
Chasing Ghosts: Beyond the Arcade.......58
Crossing the Line......................................63
Factory Girl ...............................................81
Garbage Warrior ......................................87
I’m Not There ...........................................27
In the Shadow of the Moon..................100
Natural Born Star ...................................122
A Walk into the Sea: Danny Williams and
the Warhol Factory ................................159
Wonder of it All .....................................164

BergArt: Berlin
BergArt (Bergen Art Festival) er den årlige
festivalen for tverrkunstnerlig samtids -
uttrykk i Bergen. Festivalen arrangeres
11.-24. oktober i samarbeid mellom Bergen
internasjonale filmfestival, BIT Teater -
garasjen, Hordaland Kunstsenter, Bergen
Kunsthall, Vestnorsk jazzsenter og Norsk
Forfattersentrum Vestlandet. I 2007 vil
festivalen fokusere på kulturuttrykk fra den
tyske hovedstaden – film, teater, musikk,
billedkunst og litteratur.
Hunder......................................................97
Prinsessebadet........................................127
Vivere......................................................158

Checkpoints
Velkommen til CHECKPOINTS 2007 – et ut -
for drende, rystende oggripende film   pro- 
gram som markerer starten på en lang siktig
felles satsning mellom Rafto stiftelsen og
BIFF. Raftostiftelsens hoved    formål er å
frem me menneske rettig hetene gjennom
undervisning og for midling. Gjennom en
rekke inter nasjonalt anerkjente filmer,
retter vi fokus mot menneskerettighets -
saker verden over.
Belarusian Waltz ......................................47
Bil'in min elskede.....................................49
Buddha's Lost Children............................55
Cartoneros ................................................57
Colour Me Free ........................................59
Crossing the Line......................................63
Cuba libre: Ditt største ønske..................65
The Devil Came on Horseback ................70
Dømt til ekteskap ....................................73
Encounter Point .......................................78
Ghosts of Abu Ghraib ..............................88
Hope the pitanga cherries grow 
– Tales of Luanda .....................................95
How to Plan a Revolution .......................96
A Lesson of Belorussian .........................109
Manda Bala ............................................113
No End in Sight ......................................123
Opprør: Litvinenko-saken......................125
The Prize of the Pole .............................128
Skilt for tredje gang ..............................144
Taking Guns From Boys..........................150
The War on Democracy .........................160
We are together.....................................161
¿¡Revolucion!? .........................................28

Cinema Extraordinaire
Under denne overskriften har vi plassert en
rekke filmer som utmerker seg på for -
skjellige 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.
A Battle of Wits........................................46
The Bubble ...............................................54
Curiosity Kills the Cat...............................66
The Dog Problem .....................................71
Ex Drummer .............................................80
Fay Grim....................................................82
Itty Bitty Titty Committee......................104
Mister Lonely..........................................118
Moolaadé ...............................................119
Redacted.................................................131
En ren smakssak .....................................132
Den røde ballongs flukt ........................135
Shoppen..................................................142
Stopp revolusjonen! ..............................148
Til minne om meg selv...........................153
Yacoubian-bygningen............................167
Zoo..........................................................168

Cinema Extraordinaire – konkurranse
I det internasjonale konkurranse pro gram -
met vises 13 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.
100.000, gitt av Norsk Filminstitutt (NFI),
kan få norsk distribusjon.
Caramel.....................................................56
Dårlige vaner............................................75
Fellen ........................................................83
Import Export ...........................................99
Lucky Miles .............................................110
Magnus...................................................112
Meg.........................................................115
Melkeveien.............................................116
Paraguayansk hengekøye .....................126
Raneren ..................................................130
Sakuran...................................................136
Schröders vidunderlige verden .............137
Stille lys ...................................................147
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Dokumentar
BIFF skiller seg ut blant norske festivaler
som den mest samfunnsengasjerte og politi -
serende – ikke minst takket være det
omfangsrike og høyaktuelle dokumentar -
programmet, hvor de viktigste av årets
produksjoner presenteres. Av de 60
dokumentar filmene som vises, er 13 i
konkurranse.
1/2 engel – 1/2 demon .............................30
Africa: War is Business .............................40
Air Guitar Nation .....................................42
Andrew Jenks, Room 335 ........................44
Blondie: One Way or Another.................53
Buddha's Lost Children............................55
Cartoneros ................................................57
Chasing Ghosts: Beyond the Arcade.......58
Colour Me Free ........................................59
Crossing the Line......................................63
Crude Impact ............................................64
Cuba libre: Ditt største ønske..................65
Dømt til ekteskap ....................................73
Electric Apricot – Quest for Festeroo......77
Encounter Point .......................................78
Everything's Cool .....................................79
Folket og presidenten .............................84
Garbage Warrior ......................................87
Ghosts of Abu Ghraib ..............................88
Ginga – The Soul of Brazilian Football ...89
Den grusomste reise ................................92
Hope the pitanga cherries grow 
– Tales of Luanda .....................................95
How to Plan a Revolution .......................96
In the Shadow of the Moon..................100
Inside the Circle......................................102
Komponisten – Edvard Grieg ................107
Kurt Cobain: About a Son .....................108
A Lesson of Belorussian .........................109
Lynch.......................................................111
My Kid Could Paint That .......................121
Natural Born Star ...................................122
No End in Sight ......................................123
Once Upon a Time in Norway ...............124
Prinsessebadet........................................127
The Prize of the Pole .............................128

På sporet av Michael Moore .................129
Roger og jeg...........................................134
Seven Easy Pieces By Marina Abramovic139
Sigur Rós – Heima ..................................143
Skilt for tredje gang ..............................144
Taking Guns From Boys..........................150
A Very British Gangster .........................156
Vikaren ...................................................157
A Walk into the Sea: Danny Williams 
and the Warhol Factory.........................159
The War on Democracy .........................160
We are together.....................................161
¿¡Revolucion!? .........................................28

Dokumentar – konkurranse
I BIFFs dokumentarprogram vises 60 filmer,
13 av disse er i konkurranse. Dokumentar -
filmprisen på kr. 50.000 skal sikre norsk
DVD-distribusjon gjennom Film & Kinos S-
filmordning.
Belarusian Waltz ......................................47
Bil'in min elskede.....................................49
The Devil Came on Horseback ................70
For the Bible Tells Me So .........................85
Forever......................................................86
Global Metal.............................................90
Helvetica...................................................94
Manda Bala ............................................113
Opprør: Litvinenko-saken......................125
Sharkwater .............................................140
Tender's Heat. Wild Wild Beach............151
What Would Jesus Buy?.........................163
The Wonder of it All ..............................164

Eneste sjanse
Det er ikke plass til alle kvalitetsfilmer på
kino. Noen lanseres kun på DVD. BIFF løfter
frem noen av disse for visning på film i en
kinosal eneste gang i Norge.
2:37 ...........................................................34
Black Book................................................50
Factory Girl ...............................................81
I Served The King Of England .................98
Joshua.....................................................106
Them.......................................................152

Filmpoolen
Disse filmene er en del av Filmpoolen, et
samarbeid mellom Film fra Sør, Bergen
internasjonale filmfestival, Tromsø Inter -
nasjonale filmfestival, Arthaus og NRK.
Målet er å gi gode filmer fra sørlige
kontinenter et langt liv i Norge, med
festival visning, kinodistribusjon og TV-
visning.
Tuyas to ektemenn.................................154
WWW: What a Wonderful World .........165
XXY .........................................................166

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!
1408 ..........................................................31
4 måneder, 3 uker og 2 dager.................35
5 grøss.......................................................37
A casa nostra ............................................38
Across the Universe..................................26
Air Guitar Nation .....................................42
Den andre siden.......................................43
Blodhevn...................................................52
Control......................................................61
Day Watch ................................................67
Du levande ...............................................72
Eastern Promises ......................................76
Gone Baby Gone ......................................91
Hallam Foe................................................93
In the Valley of Elah...............................101
Into the Wild ..........................................103
I'm Not There ...........................................27
Jar City ....................................................105
The Mark of Cain ...................................114
Michael Clayton .....................................117
Mordet på Jesse James av den 
feige Robert Ford...................................120
My Kid Could Paint That .......................121
Natural Born Star ...................................122
På sporet av Michael Moore .................129
Serpent ...................................................138
Shoot 'Em Up .........................................141
Skyggespill..............................................145
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Smiley Face .............................................146
Switch .....................................................149
Tuyas to ektemenn.................................154
Det ukjente.............................................155
We Own the Night.................................162
WWW: What a Wonderful World .........165
XXY .........................................................166

Gay Propaganda Night
Som før har vi et knippe filmer som har
stempelet gay interest, men som ofte er
filmer for manges smak.
The Bubble ...............................................54
For the Bible Tells Me So .........................85
En ren smakssak .....................................132
A Very British Gangster .........................156

I Faderens navn
Hvorfor er det slik at noen gamle skrifter,
kalt Koranen,  Bibelen og Toraen, som alle
er forfattet i en helt annen tid og i en
annen del av verden fjernt fra vår egen
kultur, skal ha så stor innflytelse på vår
moderne vestlige verden som jo i stor grad
er fundamentert på fornuft? Og hvorfor er
det slik at alt dreier seg om menn og deres
vilje og ønsker? Ikke bare når det gjelder
religion, men også tradisjon slik for
eksempel tilfellet er med kjønnslemlesting,
hvor det hele har utgangspunkt i at kvinnen
er underkastet mannens krav om renhet og
jomfruelighet. Her følger et knippe filmer
som får deg til å tenke.
Dårlige vaner............................................75
Dømt til ekteskap ....................................73
For the Bible Tells Me So .........................85
Moolaadé ...............................................119
Skilt for tredje gang ..............................144
Til minne om meg selv...........................153

Irak / Vietnam
Irak som det nye Vietnam: En del filmer
kommenterer direkte eller indirekte USA og
Vestens forhold til krigene i disse landene.
Ghosts of Abu Ghraib ..............................88
In the Valley of Elah...............................101
The Mark of Cain ...................................114
No End in Sight ......................................123
Redacted.................................................131

Klima og konsum
At forbrukssamfunnet medfører global
oppvarming og miljøødeleggelser er etter -
hvert blitt allment akseptert. Her er filmer
som kommenterer ulike sider av temaet
klima og konsum.
Crude Impact ............................................64
Everything's Cool .....................................79
Garbage Warrior ......................................87
Sharkwater .............................................140
What Would Jesus Buy?.........................163

Lesbian Propaganda Night
Filmer som har med "det" å gjøre – men
slett ikke bare for lesbiske.
Den andre siden.......................................43
Itty Bitty Titty Committee......................104
Vivere......................................................158

Midnight Craze
Noen filmer gjør seg best etter mørkets
frembrudd...
1408 ..........................................................31
2:37 ...........................................................34
Day Watch ................................................67
Serpent ...................................................138
Shoot 'Em Up .........................................141
Smiley Face .............................................146
Them.......................................................152

Musikalske takter
BIFF har også i år en lang rekke filmer om
musikk og musikere, både fiksjonsfilmer og
dokumentarer
Across the Universe..................................26
Air Guitar Nation .....................................42
Blondie: One Way or Another.................53
Control......................................................61
Electric Apricot – Quest for Festeroo......77
Ex Drummer .............................................80
Global Metal.............................................90
Inside the Circle......................................102
I'm Not There ...........................................27
Komponisten – Edvard Grieg ................107
Kurt Cobain: About a Son .....................108
Once Upon a Time in Norway ...............124
Sigur Rós – Heima ..................................143

Revolusjon og demokrati
Hvilke forutsetninger ligger til grunn for at
folkelige revolusjoner skal lykkes? Med
Burma i våre tanker, og med revolusjoner i
Europa bak oss, serverer vi en rekke filmer
om disse tema.
Belarusian Waltz ......................................47
Colour Me Free ........................................59
Cuba libre: Ditt største ønske..................65
Folket og presidenten .............................84
How to Plan a Revolution .......................96
A Lesson of Belorussian .........................109
Opprør: Litvinenko-saken......................125
Stopp revolusjonen! ..............................148
The War on Democracy .........................160
¿¡Revolucion!? .........................................28

Spesialvisninger/arrangementer/prosjekter
Norsk kortfilmkonkurranse .....................25
Åpningsfilm: Across the Universe ...........26
Avslutningsfilm: I’m Not There ...............27
Paneldebatter og seminarer ...................16
Skoleprosjekter ........................................23
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KAFE KIPPERS PÅ VERFTET, VELKOMMEN!
Kafe Kippers tilbyr høst og vinter en velsmakende sandwichmeny, ny a la carte  
meny hver måned samt Torsk med Sandefjordsmør hver eneste Torsdag.

Vi har et godt utvalg viner fra Nord-italia, Spania og Frankrike til hyggelige priser.
For catering, selskap eller bordbestilling, ring 55 31 00 60 eller se www.usf.no

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@engengruppen.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@engengruppen.no

Egen sandwichmeny, lunchretter, middagsretter.

Vårt kjøkken er åpent til 22.45 alle dager.
For bordbestilling eller take out, ring 55 23 03 15.
Faste arrangementer alle dager:

Alle arrangementer på Café Opera er gratis.

TRÅDLØST NETTVERK PÅ ALLE STEDENE

Fes
tiv

al kro

HJEMMEKOSELIG BAR, ROLIG ATMOSFÆRE
Stort utvalg i flaskeøl

FOR DEG SOM ELSKER HJEMMLAGET MAT
Småretter, middagsretter, kaker

Vårt kjøkken er åpnet i hele åpningstiden, også utover natten!

Åpningstider:
alle dager 14.00 - 03.30
Pingvinen
Vaskerelven 14, 5014 Bergen
tlf. 55 60 46 46
e-post:engen@engengruppen.no



FESTIVALEN TAKKER / ACKNOWLEDGEMENTS
FESTIVALEN TAKKER /
ACKNOWLEDGEMENTS

Festivalens
samarbeidspartnere og
leverandørsponsorer:

Hovedsponsorer:
BERGEN KINO
SPAREBANKEN VEST

Hovedsamarbeidspartner:
FILM & KINO

Sponsorer:
BKK
STATOILHYDRO
HANSA
SCANDIC HOTEL
NEPTUN HOTEL
SINCO
TORO 

Mediesponsor:
TV 2

Mediepartnere
BERGENS TIDENDE
DAGBLADET
TV-FAGET - UiB
STUDENTRADIOEN

Offentlige støttepartnere
BERGEN KOMMUNE
HORDALAND
FYLKESKOMMUNE

Øvrige lokale partnere
BERGEN FILMKLUBB
BERGENSSCENARIER 2020
BERGEN NÆRINGSRÅD
BJERKNESSENTERET, UiB
CINEMATEKET USF
CAFÉ OPERA
STUDENTERSAMFUNNET I
BERGEN
DET AKADEMISKE KVARTÉR 
VIL VITE
KUNSTHØYSKOLEN I BERGEN
FN SAMBANDET

Filmpartnere
ACTIONFILM
ARTHAUS
NORDISK
ORO FILM
SANDREWS METRONOME
NORGE
SCANBOX ENTERTAINMENT
SF NORGE 
TOUR DE FORCE
TWENTIETH CENTURY FOX
NORWAY
WALT DISNEY STUDIOS
MOTION PICTURES NORWAY

Øvrige tilskuddspartnere
INSTITUSJONEN FRITT ORD 
NORSK FILMINSTITUTT
GOETHE INSTITUT
CANADAS AMBASSADE
DEN KULTURELLE
SKOLESEKKEN

En spesiell takk til:
Herman Friele

Vi takker:
AB OVO / Kåre Thomsen,
Bergen
Alligator Film, Bergen
Bergen Brannvesen
Bug, Bergen
DataKal, Praha
DFFS, Berlin
Den norske filmfestivalen,
Haugesund
Filmakademie Babelsberg,
Potsdam
Fysisk Institutt, UiB
New Nordic Films, Oslo
Norsk Romsenter, Oslo
Journal, Bergen
Medieverkstedet i Bergen
(MiB)
Bergen kommune,
Ordførerens kontor 
Unique Promotions, Bergen
Nordic, Bergen
Bergen Brannvesen
Politiet
Zmuda, Erik, Oslo

Og ellers:
Almér, Gunnar, Stockholm
Angeltvedt, Jan-Aksel,
Bergen
Araki, Gregg, Los Angeles
Astrup, Ingebjørg, Os
Avab CAC v/Bård Hansen,
Bergen
Bang-Hansen, Pål, Oslo
Bar-Lev, Amir, New York
Bavaria Film International,
München
BBC, UK
Berg, Christin, Oslo
Berg, Kai, Bergen
Bergen Filmklubb
Bergen Helikopter v/ Morten
Iversen
Bergen Kunsthall
Berggren, Andreas, Bergen
Birkeland, Jarle, Bergen
Birkeland, Sven Åge, Bergen
BIT Teatergarasjen, Bergen
Blümner Bettina, Berlin
Brøymer, Bjørn, Oslo
Bøyum, Siv Anne, Bergen/ Os
CAMALOT, Amsterdam
Caulkis, John, Praha
Celluloid Dreams v/ Mathieu

Boucher, Paris
Cha, Dawna, Praha
Chelnyk, Jeremy, New York
Dahl, Jorge, Bergen
DEM Collective, Annika,
Camilla og Dammika, Sverige
/ Sri Lanka
Det Danske Film Institutt,
København
Den Nationale Scene
Dikic, Zlatan, Bergen
Dørre, Ketil, Riga/ Oslo
Eiane, Jon, Bergen
Eliassen, Julie Brannfjell,
Bergen
Ellingsen, Atle, Bergen
Engelsvold, Jone, Bergen
Erdal, Siw, Bergen
Film Fra Sør, Oslo
Films Transit, Montréal
Fjellvang, Knut, Bergen
Flimmer Film, Bergen
Fogge, Jørgen, Bergen
Fortissimo Film Sales,
Amsterdam
Fu I Fang, Kristiansand
Future Film, Vaasa
Golub, Ana, Oslo
Goosen, Geir, Laksevåg
Hagen, Vebjørn, Bergen
Hasti, Audun, Bergen
Hansen, Baard, Bergen
Hauge, Øystein, Bergen
Helgesen, Mette, Bergen
Helldal, Eirik, Bergen
Hernes, Bjørn Petter, Oslo
Hitland, Stein, Bergen
Hoenvoll, Bjørn, Oslo
Hoffart, Åge, Oslo’
Holm, Evelyn, Bergen
Holm, Sigmund Elias, Bergen
Holmvåg, Johnny, Bergen
Hordaland Kunstsenter,
Bergen
Hot Docs, Toronto
Høyland, Veline, Bergen
Indrøy, Rune, Bergen
Istanbul International Film
Festival
Jackobsen, Bjørn, Fox Film,
Norge
Jallow, Tijan, Bergen
Jebsen, Therese, Bergen
Jensen, Svend B., Oslo
Johnson, Øyvor, Bergen
Kalenda, Pavel, Praha
Karslake, Daniel, New York
Klein, Johannes, Barcelona
Kunsthøyskolen i Bergen,
Øystein Hauge
Kolåsæther, Tom Erik, Oslo
Kontny, Truls, Bergen
Kvamme, Morten, Bergen
Kunsthall
Larsen, Bjørn Inge, Oslo
Lavik, Erlend, Bergen

Lekve, Jørn, Bergen
Levin, Claudia, Tel Aviv
Lian, Vigdis,  Oslo
Liseth, Tor Kristian, Bergen
Loftsnes, Einar, Bergen
London Lesbian & Gay Film
Festival
Løchen, Kalle, Oslo 
Løge, Lars Børge, Bergen
Løken, Lene, Oslo
Lømo, Leif, Bergen
Løvvik, Gunnar Johan,
Haugesund
Magyar Filmunió, Budapest
Markussen, Stig (uten E.),
Bergen
Meling, Ådne, Bergen
Mezinárodní filmovy festival,
Karlovy Vary
Morrisbakk, Haavard, Oslo
Mortensen, Tore, Oslo
Mutlu, Erkan, Bergen
Myklebust, Gyda Velvin, Oslo
Nadai, John, Montreal
Namtvedt, Jarle, Oslo
National Film Board of
Canada
Nekrasov, Andrej, St.
Petersburg
Nicolayssen, Hans Otto,
Bergen
Noble Entertainment,
Stockholm
Nordahl, Irmelin, Bergen
Nordhus, Ellen Karin, Bergen
Norwegian Film Commission,
Bergen
NRK, KOIF
Næss, Grethe, Oslo
Ohrvik, Frida, Oslo
Olafsson, Kjartan, Bergen
Olsen, Jannicke, Bergen
Ommundsen, Lars Petter,
Bergen
Oppegaard, Stine, Oslo
Osnes, Eivind, Bergen
Petterson, Guttorm, Oslo
Mr Pink, Amsterdam
Prasek, Tomas, Praha
Ramstad, Jan, Bergen
RED Digital Camera, USA
Reppen, Gro, Bergen
Reynolds, Michael,
Albuquerque
Reverse Angle Picture, Berlin
Roca, Oriol, Barcelona
Roddick, Nick, London
Rofekamp, Jan, Montréal
Rotterdam International Film
Festival
Russell, Dylan, Los Angeles
Rydning, Erlend, Bergen
Rye, Kjetil, Bergen
Scanbox Entertainment
Schmitt, Harrison,
Albuquerque

SF Norge, Guttorm Petterson
Skogrand, Håkon, Oslo
Singstad, Bård, New York
Sivertsen, Jon Einar, Oslo
Sneen, Geir, Oslo
South By South West, Austin
TX
Speck, Wieland, Berlin
Spilde, Dave, Bergen
Stakkestad, Sverre Andreas,
Bergen
Sveen, Eldrid, Bergen
Svendsgård, Tom, Bergen
Sverdrup, Johannes, Bergen
Søraas, Finn, Bergen
Sørensen, Eivind, Bergen
Søviknes, Einar, Bergen
Tamber, Eva, Bergen
Tandberg, Erik, Oslo
Teig, Erling, Oslo
Think Film, Dan Berger, New
York
Thombs, Vida, London
Thronsen, Arne Christian,
Bergen
Thue, Terje, Bergen
TriTech, Bergen
Trueworks INC, Los Angeles
Vea, Kjell, Bergen
Vestnorsk filmsenter, Bergen
Vestnorsk jazzsenter, Bergen
Vié, Philippe, Amsterdam
Vilimovsky Michal, Praha
Warendorph, Inger, Oslo
Warloe, Henning, Bergen
Warsawa International Film
Festival 
Wide Management, Paris
Wigand, Christine, Bergen
Wilks, Lars, Stockholm
Wonka, Willy, Radøy
Øksenvåg, Hans Bergen
Øvstebø, Solveig, Bergen
Aagaard, Kristian, Bergen
Aarvig, Einar, Oslo

Alle kortfilmskaperne på
programmet
Våre jurymedlemmer
Alle de frivillige
medarbeiderne
Scandic Hotells stab
Våre BergArt-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!
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PRAKTISK INFORMASJON / PRACTICAL INFORMATION
Visninger/arrangementer
Filmvisninger på Bergen Kino, Magnus Barfot
kinosenter, Magnus Barfotsgt.12., onsdag 17.–
onsdag 24. oktober 2007. 
Noen visninger/arrangementer på:
• Bergen Kino, Konsertpaleet, Neumannsgt. 3
• Cinemateket USF, Georgernes verft 12
• Logen Teater, Øvre Ole Bulls plass 6
• Scandic Bergen City, Håkonsg. 2–7
• Bergen internasjonale kultursenter (BIKS),
Kong Oscars gt. 15
• BIT Teatergarasjen, Nøstegaten 54
• Café Opera, Engen 18
• BIFF Lounge, telt ved Den Nationale Scene,
Engen 1
• Landmark, Rasmus Meyers allé 5

SE LOMMEPROGRAM OG NETTSIDER 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 BIFFvisninger med
forestillingssstart før og etter kl. 15.00 til
henholdsvis kr. 40,- og kr. 50,-. Billetter kan tas
ut på internett, i automater eller i billettluke.
Internettbilletter skrives ut i automat eller luke. 

Uttak av rabattbilletter på internett: Følg
instruks på www.biff.no.  Ta med kortet til
kinoen og stikk
det inn i billettautomat. Billett skrives
automatisk ut.

Uttak av rabattbilletter på billettautomat: følg
instrukser på skjerm.

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

BIFF selger også gruppeprisbilletter for skoler
mm. 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
hentes/betales i billettluken. 

Kulturkort for ungdom i Hordaland 16–19 år:
Gir adgang til å kjøpe billetter til samme pris
som BIFF-rabattbilletter (kr. 40,-/50,- før/etter
kl. 15.00). Billetter må kjøpes i billettluken.

Priser på billetter og kort er inkl. mva.

Opplysninger om pris/billettsalg ifm debatter/
seminarer, arrangementer samt til filmvisninger

på Cinemateket USF: se omtale av det enkelte
arrangement. De fleste debattene har fri
adgang.
Billett- og kortsalg
Salg av billetter og rabattkort til filmfestivalen
starter onsdag 10. oktober (da utkommer også
programkatalog og lommeprogram med
forestillingstider).

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 kan
andre aldersgrenser. Se omtale av den enkelte
film.

Programendringer
Forbehold om programendringer. Disse vil evt.
bli annonsert på www.biff.no 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,
Wednesday October 17th–Wednesday October
24th, 2007. 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.biff.no 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 and discount card sale for the film
festival starts October 10th (also release date
for programme catalogue and screening
schedule). 

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.biff.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
commercials).

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.biff.no 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
Irmelin Nordahl
Stein Sørensen

Administrasjon /Administration
Tor Fosse, Festivalleder / Festival director
Oddleiv Vik, Administrativ leder / Festival
administration

Adrian Andrew Mitchell, Markeds- og
prosjektansvarlig / Marketing, projects
Kristian Fyllingsnes  Filmtransport / Print
shipping manager
Magnus Holtermann  Filmtransport / Print
shipping manager
Håkon Tveit, Debatter, dokumentar for
videregående skoler / Debates 
Erik Aarebrot Debatter / Debates
Kjersti Vikør, Akkreditering, gjester, presse /
Accreditation, guests, press
Lars L. Marøy, skolefilmfestival for 10. klasser
Robert Norseng, Norske kortfilmer /
Norwegian shorts
Jette Christensen, Frivillige, distribusjon,
transport / Volunteers, distribution, transport
Sigurd Wik, Kino/videoteknikk / Projection etc.
Ingvild Hellesøy  skolefilmfestival for 10.
klasser, kursholder

Programmering / Programming
Programsjef / Programme director:
Tor Fosse
Konsulenter / Consultants:
Adrian Andrew Mitchell
Igor Rosic
Kristian Fyllingsnes
Oddleiv Vik
Stein Sørensen

Filmomtaler / Film Texts
Adrian Andrew Mitchell
Aksel Kielland
Frode Heen
Geir Ørnholt
Igor Rosic
Kristian Fyllingsnes
Oddleiv Vik
Tor Fosse

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

Nettsted / Website
Journal Internettbyrå / Kyber

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.
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ALLIGATOR PRESENTERER « 5 GRØSS » MED ARNHILD LITLERE  JAN GUNNAR RØISE  NINA ELLEN ØDEGÅRD  MALIN SOLI  TROND HØVIK  JULIANA NUGYEN  VIVI SUNDE  FRODE BJORØY  SIMON ANDERSEN 
SCENOGRAFI FREDRIK SIVERTSEN  PIA NOREGER  KRISTINE WILLHELMSEN  TRYGVE HOV KOSTYME JORUNN MARIA DJØNNE  CAMILLA FUGELI PRODUKSJONSLEDER JONAS RØYEM NY 

MUSIKK ANDREAS BIDMEAD  JULIAN BERNTZEN  ESPEN NOREGER LYDDESIGN THOMAS ANGELL ENDRESEN KLIPP PÅL GENGENBACH  VIDAR FLATAUKAN  SIMEN GENGENBACH  ZAKLINA STOJEVSKA  VESLEMØY BLOKHUS  SIV EBERHOLST
FOTO JAKOB INGIMUNDARSON  HARALD PAALGARD LAYOUT & VIGNETT MATS ANDERSEN & ØYSTEIN FYXE MANUS KJERSTI RASMUSSEN  PIA NOREGER  PÅL JACKMAN  BOBBIE PEERS PRODUSENT MARIA EKERHOVD 

REGI SUSANNE FALKUM LØVIK  PÅL JACKMAN  MARIUS SOMA  THERESE JACOBSEN  BOBBIE PEERS

www.alligator.no

EKSKLUSIV FØRPREMIERE PÅ BIFF
PÅ KINO FRA 3 NOVEMBER



PRISER OG JURYER
Prisene deles ut under avslutningsfilmen tirsdag 23. oktober.

NORSK FILMINSTITUTTS 
IMPORTPRIS – 
CINEMA EXTRAORDINAIRE – 
KONKURRANSE
I det internasjonale konkurranseprogrammet vises 13 filmer som
ikke er blitt kjøpt av norske filmdistributører… ennå. Vinnerfilmen
får en pris på kr. 100.000, gitt av Norsk filminstitutt (NFI), som skal
sikre norsk distribusjon av filmen.
Vinnerfilmen blir kåret av denne juryen:
Pål Øie, Bergen. Regissør, manusforfatter og produsent.
Spillefilmdebut med VILLMARK 2003. Har ellers laget mange
kortfilmer.
Erik Gustavson, Oslo. Regissør, manusforfatter og produsent,
eMotion. Har regissert syv spillefilmer, blant annet TELEGRAFISTEN
(1993) og SOFIES VERDEN (1999). Han har dessuten laget flere
hundre reklamefilmer i Norge og Italia. 
Maria Ekerhovd, Bergen. Produsent, Kong Film. Hun produserte
kortfilmen SNIFFER som vant Gullpalmen i Cannes 2006, og har
produsert en rekke musikkvideor og reklamefilmer og kortfilmer,
nå sist den kinoaktuelle kortfilmsamlingen 5 GRØSS. Har også
skrevet og regissert egne kortfilmer.

SPAREBANKEN VESTS 
PUBLIKUMSPRIS
BIFFs publikum oppfordres til å gi sin stemme til beste film. Bruk
kupong bak i lommeprogram. Vinnerfilmen får en premie til en
verdi av kr. 25.000.

SPAREBANKEN VESTS 
PRIS TIL UNGT TALENT
Prisen er på kr. 20.000 og går til et ungt og lovende talent eller
foretak innen filmbransjen på Vestlandet.

DOKUMENTARFILMPRISEN
I BIFFs dokumentarprogram vises 60 filmer, 13 av disse er i
konkurranse. Dokumentarfilmprisen på kr. 50.000 skal sikre
norsk DVD-distribusjon gjennom Film & Kinos S-filmordning.
Vinnerfilmen blir kåret av denne juryen:
Hans Otto Nicolaysen. Seniorkonsulent, Norwegian Film
Commission. Har regissert en rekke spillefilmer, blant annet
KJÆRLEIKENS FERJEREISER (1979), PLASTPOSEN (1986) og BUICKEN
(1991), samt flere dokumentarfilmer. Har også arbeidet som
mansusforfatter, produsent og vært daglig leder for Vestnorsk
Filmsenter.
Johnny M. Holmvåg, Bergen. Daglig leder, produsent og klipper i
Flimmer Film.
Einar Aarvig, Oslo. Redaksjonssjef, anmelder og journalist i
Filmmagasinet og filmanmelder i TV2 og det upretensiøse
herremagasinet FHM. Han har bakgrunn fra Norsk filminstitutt,
Norske film- og tv-produsenters forening og Gullruten. Medlem av
Norsk filmkritikerlag.

UNGDOMMENS 
DOKUMENTARPRIS
En jury bestående av elever fra ungdoms- og videregående skoler
peker ut beste dokumentar, valgt ut fra filmer som har inngått i et
studieopplegg for skoleelever i Hordaland under BIFF. Prisen er på
kr. 25.000 og går til regissøren. Prisen er gitt av Sparebanken
Vest/Visjon Vest.

NORSK 
KORTFILMKONKURRANSE
13 filmer er valgt ut til å konkurrere om prisen for beste
norske kortfilm. Vinnerfilmen tildeles en pris på kr. 25.000,
som går til regissøren. Vinnerfilmen sikres også utgivelse på
DVD gjennom Film & Kinos S-film-ordning.
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Pål Øie                     Erik Gustavson           Maria Ekerhovd

Hans Otto Nicolaysen   Johnny M. Holmvåg Einar Aarvig

13



30 DAYS OF NIGHT
Med: Josh Hartnett, Ben Foster, Melissa George

Regi: David Slade

PREMIERE: NOVEMBER

HALLOWEEN
Med: Malcolm McDowell, Tyler Mane, Scout Taylor-Compton

Regi: Rob Zombie

PREMIERE: 2. NOVEMBER

ROGUE ASSASSIN
Med: Jet Li, Jason Statham, John Lone

Regi: Philip G. Atwell

PREMIERE: NOVEMBER

TITANICS TI LIV
Med: Tiril Eeg-Henriksen, Martin Mbugua, Christian Skolmen

Regi: Grethe Bøe

PREMIERE: HALLOWEEN

HALLAM FOE
Med: Jamie Bell, Claire Forlani, Ewan Bremner

Regi: David Mackenzie

PREMIERE: JANUAR ‘08

P.S. I LOVE YOU
Med: Gerard Butler, Hilary Swank, Lisa Kudrow

Regi: Richard LaGravenese

PREMIERE: JANUAR ‘08



ULVENATTEN
Med: Anneke von der Lippe, Dejan Cukic, Christian Skolmen

Regi: Kjell Sundvall

PREMIERE: 29. FEBRUAR ‘08

SOS SVARTSKJÆR FYR
Med: Amina H. Sanca, Øyvind H. Vaktskjold, Ragnhild M. Guldbrandsen

Regi: Arne Lindtner Næss

PREMIERE: 15 FEBRUAR ‘08

JUNGELDYRET HUGO 3
Norske stemmer ikke bestemt

Regi: Fleming Quist Møller, Jørgen Lerdam

PREMIERE: MARS ‘08

DEN MAGISKE LEKETØYSBUTIKKEN
Med: Dustin Hoffman, Natalie Portman, Jason Bateman

Regi: Zach Helm

PREMIERE: JULI ‘08

LØNSJ
Med: Aksel Hennie, Nicolai Cleve Broch, Ane Dahl Torp

Regi: Eva Sørhaug

PREMIERE: 1. FEBRUAR ‘08

THE TOURIST
Med: Hugh Jackman, Ewan McGregor

Regi: Marcel Langenegger

PREMIERE: APRIL ‘08



VI SNAKKER OM DET: 
DEBATTER UNDER BIFF
BIFFs filmprogram vitner om det sterke samfunnsengasjementet vi står for, også langt utover film- og
kulturspørsmål.

I allianse med Studentersamfunnet arrangeres to debatter på USF. Torsdag kl.17.30  (Cinemateket: FOR THE BIBLE
TELLS ME SO) med påfølgende debatt med blant annet filmskaperen Daniel Karslake kl. 19.15 i Sardinen USF.

Lørdag kl. 17.00 vises PÅ SPORET AV MICHAEL MOORE i MB5 og ROGER & MEG på Cinemateket USF med
påfølgende samtale med filmskaperne Debbie Melnyk og Rick Caine.

I samarbeid med Klimaforum (Bergen Næringsråd & Bergensscenarier 2020) og BKK arrangeres debatt om klima og
konsum fredag 19.  oktober kl. 14.00 på Scandic Hotell.  Filmene som inngår i dette  tema er EVERYTHING’S COOL,
CRUDE IMPACT, WHAT WOULD JESUS BUY?, GARBAGE WARRIOR og SHARKWATER. 

FOR THE BIBLE TELLS ME SO
Torsdag 18. oktober kl. 19:15
Studentersamfunnet, Sardinen, USF Verftet
Gratis for akkrediterte på BIFF. Gratis for folk med billetter til filmen
FOR THE BIBLE TELLS ME SO. Ellers gjelder Studentersamfunnets
adgangsregler.

Gir Bibelen rom for kjærlighet mellom to mennesker av samme kjønn? Vi
arrangerer debatt i samarbeid med Studentersamfunnet i Bergen.

I dokumentaren FOR THE BIBLE TELLS ME SO må konservative
kristne familier revurdere sitt syn på bibelen og homofili etter at
et familiemedlem forteller om sin legning. Den Norske Kirke har
ikke avgjort hvordan den mener Bibelen skal tolkes i spørsmål rundt
homofiles rolle og rettigheter i kirkefelleskapet. Tåler kirken
splittelse i homofilispørsmålet? Er det opp til kirken som
organisasjon å avgjøre hvordan Bibelen skal tolkes av den enkelte?
Hvordan kan kirken unngå å fordømme homofile hvis de
fordømmer homofil praksis?

Innledere: Tor Berger Jørgensen - Biskop i Sør-Hålogaland bispe -
dømme, Inger Anne Naterstad - Studentprest, UiO, Egil Morland -
Rektor ved NLA 
Møteleder: Kari Johanne Hjeltnes og Camilla Søby

KONSUM – DITT ELLER VÅRT
PROBLEM?
Fredag 19. oktober kl. 14:00
Scandic Bergen City
Debatten arrangeres som et samarbeid mellom Klimaforum, BKK
og BIFF. Gratis adgang

BIFF viser i år en rekke filmer som setter fokus på forbruk og
klimaendring. I tillegg vil BIFF arrangere to debatter med utgangspunkt i
tema fra filmene.

Har du kjøpt deg noe nytt i det siste? Ny genser? Ny bil? Kanskje du
har pusset opp kjøkkenet? Vi har alle deltatt på kjøpefesten.

Samtidig smelter isen, vi blåser vekk i
ekstremvær og stigende havnivå gjør
at Bryggen kommer til å stå 7 meter
under vann. Forskning viser at det er
menneskeskapt aktivitet som fører til
global oppvarming. En vesentlig del
av denne aktiviteten er å lage varer
til oss, som vi kan forbruke. På denne
måten er miljøproblemer nært
knyttet til vårt overforbruk. Hva kan
vi gjøre for å snu utviklingen?

Vi har alle et ansvar for å løse miljøproblemene, men hva er den
beste måten å løse de på?  Vi har invitert et knippe av premiss -
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Fra filmen EVERYTHING’S COOL
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Ja, 
vi beveger oss stadig vekk, men ikke

lenger unna enn at du med raske skritt
kan få tilgang til den nye og forbedrede

BIFF Lounge mellom filmene.

BIFF Lounge vil i år være plassert utenfor
Den Nationale Scene, under beskyttelse av
Bjørnstjerne Bjørnson. Loungen har utvidet
i størrelse, og rommer nå også en naturlig
scene, hvor det blir arrangert flere ting
under BIFF. 

BIFF informasjonsskranke
Har du spørsmål? Vi har svar!

LIVESENDING
Studentradioen og Kinosyndromet sender
live fra BIFF Lounge hver dag. Onsdag–
fredag, mandag og tirsdag fra 17:00 til
18:00. Lørdag og søndag fra 13:00 til 14:00. 
104,1 / 106,1 / 107,8 mHz, www.srib.no

BIFF TV 
BIFF TV sender live fra debattene Konsum –
ditt eller vårt problem? 19. oktober kl.
14:00 og Atomkraft i Rådalen: Thorium og
atomkraftverk i Norge  23. oktober kl.
17:00. I tillegg får du sett mer av pro -
duksjonene til BIFF TV, samt demonstrert
andre nye typer TV- og film-under -
holdning...

FILMQUIZ
hver kveld fra 20:00. Ingen ringere enn The
Quiz Master Erlend Rydning inviterer til
extremsport innen galante og utfordrende
spørmål om film. Premiene er fristende, så
dra med deg kompetanse og still opp!

CAFÉEN
er åpen hver dag fra 11 til 23 – og
bevertningen står Café Opera for. 

Internett er på døgnet rundt!

Besøk oss hver dag fra 11 til 23

NEW!BIGGER! IMPROVED!

BIFF
LOUNGE
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leverandørene i den norske miljødebatten til å se film med oss og
diskutere ulike strategier for å løse miljøproblemene.

Debattanter:
Steinar Lem, informasjonsrådgiver i Framtiden i våre hender (FIVH),
Endre Tvinnereim, senioranalytiker for Point Carbon, Helge Drange,
professor ved Bjerknessenteret for klimaforskning og Odd Godal,
postdoktor ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen.
Odd Godal holder åpningsinnlegg og er ordstyrer under debatten.

PÅ SPORET AV MICHAEL
MOORE
Lørdag 20. oktober kl. 21:00 
Studentersamfunnet, USF Verftet
Gratis for akkrediterte på BIFF. Gratis for folk med billetter til
filmene PÅ SPORET AV MCHAEL MOORE eller ROGER OG JEG. Ellers
gjelder Studentersamfunnets adgangsregler.

To radikale kanadiske filmarbeidere ville lage et portrett av sin helt
Michael Moore – slik gikk dét

Møt Debbie Melnyk og Rick Caine, skaperne av filmen PÅ SPORET
AV MICHAEL MOORE. De tilhører begge venstresiden i Canada. De
var, som kanadiere flest, begeistret for Michael Moore, og ville lage
et portrett av mannen de beundret. Det var lettere sagt enn gjort.
Mannen som ble berømt for debutfilmen ROGER OG JEG, om
regissørens forgjeves jakt på et intervju med direktøren for General
Motors, fikk historien til å gjenta seg – han hadde selv aldri tid til
å stille opp for det kanadiske filmteamet. Etter hvert som Melnyk
og Caine gravde seg ned i forhistorien og fikk intervjuet en rekke
av Michael Moores tidligere venner, fant de to ut at mannen har
mange svin på skogen. 

ROGER OG JEG vises kl. 19:00 samme kveld på Cinemateket USF.

MY KID COULD PAINT THAT
Søndag 21. oktober kl. 18:45
Scandic Bergen City
Gratis adgang

Samtale rundt filmen MY KID COULD PAINT THAT.

”Hva er det som definerer forskjellen på et kunstverk og noe som
ikke er et kunstverk når disse ikke innehar noen vesentlige
perseptuelle forskjeller?”, spør den amerikanske filosofen Arthur
C. Danto i et av sine mange essays om ”kunstens avslutning”. Det
begynner med den abstrakte ekspresjonismen, hevder filosofen.
Prinsippet om et spesielt ”ekspressivt vokabular” som skal være i
stand til å hensette oss i kunstnerens sinnstilstand, muliggjør et
radikalt og usammenhengende syn på kunsthistorien. MY KID
COULD PAINT THAT er blitt en overraskende og tankevekkende film
som setter kritisk søkelys ikke bare på dagens kunstverden, men
som også får oss til å reflektere rundt aktuelle emner som
medieetikk, ”priming” og ”timing”. Hvem former det grunnlaget
vi til enhver tid vurderer kunst ut i fra? 

Debattanter:
Amir Bar-Lev, filmens regissør
Lars Vilks, svensk kunstner, tidligere professor II i kunstteori på
KHIB, har blant annet skrevet den omdiskuterte boken «Hur man
blir samtidskonstnär på tre dagar» sammen med Martin Schibli. 
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PANELDEBATTER

Odd Geir Sæther filmet David Lynchs INLAND EMPIRE med digitalt kamera.
Her et bilde fra dokumentarfilmen LYNCH.

Digital filmframtid:
To BIFF-debatter i samarbeid med Norsk filminstitutt

DIGITALE VERKTØY: 
ESTETISK REVOLUSJON?
Mandag 22. oktober kl. 11:00
Scandic Bergen City
Gratis adgang

Betyr digital teknologi ny estetikk og fortellemåte?

Fra Hollywoods storslåtte spesialeffekter til personlige
dokumentarfilmer lukter det paradigmeskifte. Digitale kameraer
begynner for alvor å utfordre 35mm, ikke bare for tilsynelatende
hjemmesnekret film. Lavbudsjetts dokumentarfilm har lenge
utfordret og utviklet filmuttrykket. Også storbudsjettsproduksjoner
har nytt godt av digital teknologi, spesielt til postproduksjon. 

Nå spørs det om framtiden er utelukkende digital. Hvilke estetiske
muligheter og utfordringer representerer det for filmskapere?
Filmfotografene Odd Geir Sæther (David Lynchs INLAND EMPIRE)
og John Christian Rosenlund (DEN BRYSOMME MANNEN) møter
medieviter Erlend Lavik (UiB), med doktorgrad om estetiske
konsekvenser av det digitale i film, og snakker muligheter og
utfordringer i det digitale formspråket. Redaktør i Rush Print, Kjetil
Lismoen, styrer ordet.

Også de store skyter nå ofte digitalt. Fra Brian De Palmas REDACTED

Digital filmframtid:
To BIFF-debatter i samarbeid med Norsk filminstitutt

DIGITAL DISTRIBUSJON –
EN GAVE TIL HOLLYWOOD?
Mandag 22. oktober kl. 14:00
Scandic Bergen City
Gratis adgang

Hva betyr digital teknologi for små aktører i distribusjon og visning?

Får festivaler, små distributører, filmklubber og cinematek det
bedre eller verre med digital distribusjon? Mange hevder at digital
distribusjon bare hjelper de store produsentene, distributørene og
kinoene som opererer med storfilmer og satser på kort levetid.
Hollywood vil kunne slå av en bryter når de finner det for godt, og
hindre små aktører fra å spre film. Ser det helt mørkt ut eller kan
de små nyte godt av billig logistikk for å kunne presentere et
bredere tilbud? Björn Koll fra distributøren Salzgeber i Berlin har
mye erfaring med alternativ digital distribusjon og visning i Europa.
Nick Roddick er Sight&Sounds Mr Busy. De  møter de norske
insiderene Kenneth Langås fra NFI, Åge Hoffart fra SF Norge, Dave
Spilde fra Nordic og Jan-Robert Jore fra NDA til debatt om hvilken
hverdag som venter de som gir smal eller klassisk kvalitetsfilm
arenaer. Litteraturhusets Silje Riise Næss styrer ordet.

fortsetter side 22
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... OGSÅ SOM  

CATERING!

KJØKKEN ÅPENT TIL  
KL. 24.00 ALLE DAGER.

NEUMANNSGATE 5 
TLF 55 32 90 99 
WWW.ESCALON.NO

KJØKKEN ÅPENT TIL  
KL. 24.00 ALLE DAGER.

VETRLIDSALMENNINGEN 21  
V/FLØIBANEN  
TLF 55 32 90 99 
WWW.ESCALON.NO

SANDVIKEN  BRYGGE

KJØKKEN ÅPENT FRA  
KL. 11-23 ALLE DAGER

SANDVIKSVEIEN 94 
TLF 55 39 61 11 
WWW.ESCALON.NO
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BLACK BOOK
[ZWARTBOEK]

Fantastisk film av 
Paul Verhoeven.
[NORDISK FILMDISTRIBUSJON]

FACTORY GIRL
Spillefilm om hele Factory-
bevegelsen til Andy Warhol,
med Sienna Miller, 
Guy Pearce og Hayden
Christensen.
[NORDISK FILMDISTRIBUSJON]

JOSHUA
Independent grøsserfilm 

om en creepy unge.
[20TH CENTURY FOX FILM]

2.37 
Fra årets kritikerprogram 

i Cannes.
[SCANBOX ENTERTAINMENT NORWAY]

I SERVED
THE KING
OF ENGLAND
Jiri Menzels nyeste, fra 
hovedprogrammet i Berlin.
[SCANBOX ENTERTAINMENT NORWAY]

THEM [ILS]

Kritikerrost horror.
[STAR MEDIA ENTERTAINMENT]

eneste sjanse



TOMME KALORIAR HAR VI
NOK AV – FORSYN DEG 
HELLER AV HAUSTENS BIFF

Sparebanken Vest har gjennom fleire år vore
hovud sponsor for Bergen Internasjonale Film -
festival. I tillegg har vi eit utstrekt sam arbeid
med filmmiljøet i regionen gjennom Visjon
Vest, den allmennyttige verksemda i Spare -
banken Vest. Ein fjerdedel av banken sitt årlege
overskot går til samfunns- og kulturliv på
Vestlandet, og for 2007 forvaltar Visjon Vest
100 millionar kroner. Vi er opptatt av at desse
pengane skal gå til gode prosjekt som kan
styrke regionen vår for framtida. Derfor sam -
arbeider vi tett med viktige  kompetanse miljø
som mellom anna Fuzz, Vestnorsk Filmsenter,
og Flimmer Film.

BIFF er meir enn ein prestisjetung filmfestival.
Det er også ei høgst fortent feiring av det vitale
filmmiljøet på Vestlandet!

Vi ønsker BIFF til lukke med årets program

Beste helsing 
Siren Sundland
leiar Visjon Vest

Illustrasjon av størrelsen på et thoriumkraftverk i Rådalen i Bergen. 
Illustrasjon: Alexandra Altermark

ATOMKRAFT I RÅDALEN: THORIUM
OG ATOMKRAFTVERK I NORGE
Tirsdag 23. oktober kl. 17:00
Scandic Bergen City
Gratis adgang

"Vi skal gjøre elektrisitet så billig at bare de rike vil bruke stearinlys."

Verden er i en energikrise; energien forurenser og den forsvinner. Økt konsum gjør at
energiforbruket i verden stiger hver eneste dag og dagens energikilder vil forsvinne i
løpet av dette århundret. Vi greier med andre ord ikke å dekke det økende
energibehovet.  Kombinasjonen av større etterspørsel og mindre tilbud av energi er
ubehagelig. I første omgang vil dette føre til økte strømpriser, men etterhvert må du
tenke deg at du ikke kan skru på lyset når du vil.  Det å sikre energiforsyninger vil bli
den nye store kilden til internasjonale konflikter, med mindre vi kan sikre alternative
energikilder. Hvordan skal vi dekke det økende energibehovet? 

Norge har den tredje største forekomsten av thorium, som er forutsetningen for sikker
produksjon av atomenergi. Et thoriumbasert atomkraftverk i Rådalen vil løse mange
av utfordringene når det gjelder framtidig energiforsyning. 

Vi vil ha denne debatten med bakgrunn i filmen CRUDE IMPACT som omhandler
energikrisen vi synes å bevege oss mot de neste 50 årene. Vi har med oss Egil Lillestøl
til å foredra for oss. Han er professor ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet
i Bergen. Egil Lillestøl deler året sitt mellom Bergen og CERN. I de senere år har han
vært opptatt av globale energispørsmål og en mulig løsning på de globale
energiproblemene i form av en akseleratordrevet kjernereaktor basert på thorium

forts. fra side 19
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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
2007/våren 2008.

Skolefilmfestivalen er et gratis tilbud til 10.-
klassinger om å se film og lage film. Til slutt
vises kortfilmene elevene har laget på en
egen filmfestival. Prosjektet er en stor
suksess og har nå en kapasitet på nesten
1000 elever.

Skolefilmfestivalen forløper slik:
• Åpningsarrangement/kickoff ifm. BIFF, 25.
og 26. oktober 2007: En dag på Bergen Kino,
KP1, med visning av kortfilmer og en lang -
film. Presentasjon og innledning ved regissør
eller annen aktuell filmpersonlighet.
• Kursing i klassene med blant annet film -
analyse, innførings kurs i manusarbeid,
kamera bruk, lydarbeid og redigering.
Oktober–november.
• Filmproduksjon i klassene med veiledning
av kursholder under opptak: Hver klasse
lager en kortfilm av maks. 3 minutters
varighet. Filmen redigeres på Media -
verkstedet med hjelp fra proffe klippere.
November–Februar.
• Avlutning, mars 2008: Skolefilmfestival på
Bergen Kino, KP1, med visning av filmer og
utdeling av publikumspris og fagjury-pris

Tema for årets filmer vil være knyttet til
Mangfoldsåret 2008. Nærmere informasjon
om påmelding, detaljert program, praktisk
informasjon mm. vil komme blant annet på
skolenes info/markedsplass-arrangement i
Grieghallen i august og på www.kultur -
skolesekken.no og www.biff.no etter
som meren. Det holdes også informasjons -
møte for lærere i september/oktober.

Dokumentarfilmfestival for
skoleelever: Konsum og klima

Bergen internasjonale filmfestival (BIFF)
inviterer til gratis dokumentarfilmfestival
for videregående skoler og tiendeklasser i
Hordaland. Som tidligere vil BIFF kombi -
nere film og læring. Dokumentarene som
settes opp er blodferske og interessante,
og tar for seg sentrale tema i læreplanen.
Tema i 2007 er konsum og klima.

Sparebanken Vest er BIFFs viktigste sam -
arbeids partner. Sammen med banken
utviklet vi i 2004 et gratis tilbud for elever i
videregående skoler, og dette ble et popu -
lært og attraktivt tiltak under festivalen. Vi
satser på dokumentarfilmer, i og med at BIFF
er blant de beste filmfestivalene i Norden på
dette feltet, og ikke minst fordi nettopp
dokumentarfilmer er en motvekt til all
under holdningsstøyen ungdom blir pepret
med til daglig gjennom media. Her får
elevene se filmer som kan lære de noe faglig
og samfunnsmessig relevant.

BIFF inviterer skoleklasser i videregående
skoler til heldags dokumentarfilmfestival på
Bergen Kino. I tillegg utvider vi prosjektet og
åpner i år også for at tiendeklasser i grunn -
skolen skal få melde seg på. Festivalen vil
finne sted i Konsertpaleet, KP 1. Festivalen vil
bestå av tre høyaktuelle dokumentar filmer.
Vi kjører programmet fire dager. Filmene vil
ha engelsk tale eller engelske undertekster.

Tema 2007: Konsum og klima
Følgende filmer vises:
GARBAGE WARRIOR
WHAT WOULD JESUS BUY? 
EVERYTHING’S COOL 

For å gjøre utbytte av filmene best mulig vil
dere få tilsendt et studieark i god tid før
festivalen. Dette vil være bakgrunnsstoff for
temaet og kan brukes til ettertanke, inspira -
sjon og for å forberede elevene i forkant av
filmene. I tillegg legger vi opp til å ha
eksperter og filmskapere tilstede mellom
filmene for samtale med elever og lærere.
Her kommer takhøyden til å være stor. Vi vil
gjerne at temaene som tas opp i filmene
diskuteres i klasserommet i etterkant av
festivalen og at vi får tilsendt elevenes
skriftlige svar på noen oppgaver vi sender ut.
Disse vil også være pensumrettet.

BIFF vil også tilby flere andre filmer for
skolevisninger. 
Følg med på nettsidene.

En ungdomsjury vil kåre en film til vinner av
Ungdommens dokumentarpris.

Få med dere lærerike og underholdende
dager på BIFF! Mer informasjon /
påmelding på www.biff.no

SKOLEPROSJEKTER
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NORSK KORTFILMKONKURRANSE
14 filmer er valgt ut til å konkurrere om prisen for beste norske kortfilm. 
Vinnerfilmen tildeles en pris på kr. 25.000, som går til regissøren. 
Vinnerfilmen sikres også utgivelse på DVD gjennom Film & Kinos S-film-ordning. Samlet spilletid 125 min

6 forestillinger om frihet 
– si sedes is 
(6 conceptions of freedom – if you sit, you go)
Norge, 2006 • Regi: Thomas Østbye • 20 min
"Si sedes is" tar utgangspunkt i mennesker og
omgivelser rundt Alexander Kiellands plass. Det
er en doumentar som ser på de økonomiske og
fysiske rammer for våre forestillinger. Filmen
utforsker en somhet
og avmakt i sine
spørsmål om frihet til
intervjuobjektene. Er
tidens "frihetsideal" et
spørsmål om lykke
eller usikkerhet? Er
det en aktivitet eller er det en tilstand?

Adherent
Norge, 2007 • Regi: Julian Nazario Vargas • 8 min
En gutt har fødselsdag, men ingen dukker opp.
Han ønsker å finne en
vei ut av ensomheten.
I en leilighet mange
etasjer under gutten
bor en jente som er
like ensom. Noe
uventet dukker opp
og de oppdager begge en verden full av
overraskelser. Men vil de oppdage hverandre?

Bo Jo Cie Kochom (Fordi jeg
elsker deg) (Because I Love You)
Norge, 2007 • Regi: Gine Therese Grønner • 12 min
Andrej møter
barnebarnet sitt en
julaften og
konfronteres med sitt
eget svik av familien.
Vakker kortfilm om
de vanskeligere sidene
av livet.

Das Kost
Norge, 2007 • Regi:
Camilla Kühle Wie • 1 min
Dokoster i fri
utfoldelse.

Det visner (It Fades)
Norge, 2007 • Regi: Petter Napstad • 10 min
Han ville være grenen
som gynget i tretoppen
og vinden som fikk den
til å gynge. Han ville
være de dype skogene
og det blå havet. Han
ville være bølgene som
skyller inn over strandlinjen og sanden som
skylles fram og tilbake.

Flashes of
Persia
Norge, 2007 • Regi: Dimitri
Lurie • 10 min
Et billeddikt, inspirert av
persiske ornamenter,
arkitektur og landskap

Hangman
Norge, 2007 • Regi: Hanne Ramsdal og Cecilie Semec • 9 min
Hva gjør du når du er
forelska i Ståle, men
ikke kan si bokstaven S?
En historie om å våge
det man ikke tør.
Miriam (10) blir
mobbet fordi hun
lesper. Det er klassens time og tid for ’Hangman’.

Janus
Norge, 2007 • Regi: Linda Fagerli Sæthren • 8 min
Janus har mange
historier å fortelle.
Treffer du ham på
stambaren er sjansene
store for at du får høre
noen av dem.

Lykke til, Pappa
Norge, 2006 • Regi: Stian Forgaard • 15 min
Erlend er 9 år og på
besøk hos pappa. I løpet
av noen dager skal
kjærligheten mellom far
og sønn settes på
prøve. LYKKE TIL,
PAPPA er en dramatisk
og vakker fortelling der realisme og illusjon, glede
og fortvilelse går hånd i hånd.

Null–null
Norge, 2007 • Regi: Gaute Johnsen • 4 min
Janne og Ivar har vært sammen lenge, men har de
siste årene begynt å gli
fra hverandre. De har
sluttet å kommunisere,
og begge føler at de
ikke blir sett når de
prøver å holde
forholdet ved like.

Slør (Veil)
Norge, 2007 • Regi: Thomas
Østbye • 6 min
Eksperimentell
dokumentar om å
kommunisere med et
menneske ikledd en
burka.

Smaken av
ekteskap (Taste
of Marriage)
Norge, 2007 • Regi: Ivar
Edvard Lykke • 4 min
Historien om et
ekteskap, fortalt fra
middagsbordet.

Små gleder (Pieniä Iloja 
(Life Worth Living)
Finland/Norge, 2006 • Regi:
Eirik Svensson og Jyrki
Väisänen • 11 min
En episodisk
tragikomedie om
kulepennholdere,
bading, plastfolie og
andre ting som gjør livet verdt å leve.

The Pianoplayer, the Cowboy
and the Singing Housewife
Norge, 2007 • Regi: Trygve Nielsen • 8 min
Kjærleikspistolen min
er overlada.
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USA 2007
Manus: Dick Clement & Ian La Frenais 
Regi: Julie Taymor 
Foto: Bruno Delbonnel
Klipp: Françoise Bonnot
Musikk: Elliot Goldenthal & The Beatles
Medvirkende: Evan Rachel Wood, Jim Sturgess, Joe
Anderson, Joe Cocker, Bono m.fl.
Produksjonsselskap: Team Todd, Gross Entertainment,
Revolution Studios, www.revolutionstudios.com/ 
Produsent: Suzanne Todd, Jennifer Todd & Matthew
Gross
Norsk distribusjon: SF Norge, www.sfnorge.no/
Offisiell hjemmeside: www.acrosstheuniverse.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD SDDS, Farger, 133 min.

Julie Taymor (1952) er fra Newton i Massachusetts og
studerte ved det berømte Oberlin COllege i Ohio. Hun har
arbeidet som instruktør på en rekke teateroppsetninger og
operaer og vant blant annet en Tony Award i 1998 for
oppsetningen av "The Lion King" på Broadway. Debuterte
med kortfilmen FOOL'S FIRE (92) og hennes spillefilmer er
TITUS (99) og FRIDA (02).

ACROSS THE UNIVERSE

Et festfyrverkeri av en musical basert på tekster og musikken til The Beatles. BIFFs åpningsfanfare!

Tiårets filmmusical er denne historien om unge Jude fra Liverpool som drar til USA for å
finne sin far og siden blir forelsket i Lucy. Han drar til New York sammen med Princeton-
studenten Max, broren til Lucy. Max har hoppet av studiene og sammen lever de ut sine
lyster og innfall i storbyen på 60-tallet. 

ACROSS THE UNIVERSE er en perfekt åpningsfilm. Den slår an tonen for BIFFs fokus på 60-
og 70-tallet eksemplifisert av en retrobølge av filmer på programmet. Her er protest  -
bevegelse, hippieopprør og antikrigsbevegelsen godt representert i disse iraktider som en
resonnans til Vietnamkrigen. Og ikke minst er det en beretning om revolusjon og opprør,
som mange av filmene ellers på programmet.

Forestill deg en god porsjon av musicaler som HAIR (hippietiden), PINK FLOYD THE WALL
(mer politikk og antiautoritet) en dæsj FAME og kanskje litt MOULIN ROUGE så finner du
noen knagger å henge ACROSS THE UNIVERSE på. Likevel er den noe helt for seg selv - en
hyllest til den tid da ungdommen gjorde opprør mot etablerte sannheter og en meningsløs
krig.

The film opens with the gorgeous straggle-haired Jude as he draws the audience into his tale of love,
cultural revolution, protest, freedom and art. Travelling to the United States from his Liverpool home, Jude
befriends Princeton drop-out Max and the pair move to New York City to live la vie bohème. Jude soon
discovers his calling as an artist and finds love in the form of Max’s winsome sister, Lucy. Taymor’s film is
a powerfully romantic work and a timely, passionate reminder that – faced with needless conflict and
interminable wars – all we need is love.
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I'M NOT THERE

Bob Dylans liv i ulike stadier spilt av seks forskjellige skuespillere – inkludert Cate Blanchett!

En utrolig fascinerende og fantasifull reise gjennom Bob Dylans liv, hvor ikke mindre enn seks
forskjellige personer spiller ham på hver sin måte. På samme måte som Dylan aldri har vært
lett å sette i bås, men har endret profil og nærmest personlighet, viser Todd Haynes her ulike
sider ved trubaduren som er blitt en stemme og et ikon for flere generasjoner.

Filmen begynner med motorsykkeluhellet i 1966 og fra denne dramatiske opplevelsen går
filmen både bakover og forover i tid, og beretter om andre viktige øyeblikk i trubadurens
liv. Som ung gutt (spilt av den svarte ungdomsskuespilleren Marcus Carl Franklin) bærer
Dylan navnet Woody Guthrie. Siden spilles han i ulike stadier i livet av Heath Ledger (som
kvinnebedårer) og Christian Bale (som folkesanger). Han "fornyer" seg senere som
evangelisten Arthur (Ben Whishaw) og siden gestalter Richard Gere ham som kjederøykende
poet, mens Cate Blanchett spiller den unge androgyne Dylan som rockestjerne! 

Vi møter også stjerner som Charlotte Gainsbourg, Julianne Moore og David Cross, som
henholdsvis hustru, muse og poetkollega.

Todd Haynes succeeds brilliantly in portraying the kaleidoscopic complexity of the genius Bob Dylan's
world. Its recreations of the well-documented iconic moments – concerts, press conferences – are
juxtaposed with the filmmaker’s re-imagining of Dylan’s interior and exterior universe. Six actors play
Dylan in different stages of his life: As a young boy (Marcus Carl Franklin), Dylan is a black troubadour,
later he is played by Heath Ledger, then Christian Bale, who reinvents himself as an evangelist (Ben
Whishaw), then the poet Billy (Richard Gere), the famous Western outlaw; and Jude (Cate Blanchett), the
troubled and androgynous rock star.

USA 2007
Manus: Todd Haynes & Oren Moverman 
Regi: Todd Haynes 
Foto: Edward Lachman
Klipp: Jay Rabinowitz
Musikk: Bob Dylan
Medvirkende: Christian Bale, Cate Blanchett, Marcus Carl
Franklin, Richard Gere, Heath Ledger, Ben Whishaw, Charlotte
Gainsbourg, Julianne Moore, David Cross m.fl.
Produksjonsselskap: Killer Films, John Wells Productions, John
Goldwyn Productions, Endgame Entertainment, Film &
Entertainment VIP Medienfonds 4, Grey Water Park
Productions, Rising Star, Wells Productions,
www.killerfilms.com/ 
Produsent: Christine Vachon, James D. Stern, John Sloss, John
Goldwyn
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloid-dreams.com/
Norsk distribusjon: Scanbox, www.scanbox.com
Offisiell hjemmeside: www.imnotthere.es
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger og svart-hvitt, 135 min.

Todd Haynes (1961) er født i Los Angeles og studerte kunst
og symbollære ved Brown University. Han står bak kortfilmer
om Rimbaud og Karen Carpenter og debuterte med
langfilmen POISON (1991) som vant i Sundance og
Teddybjørnprisen i Berlin. Siden har han laget DOTTIE GETS
SPANKED (93), SAFE (95), VELVET GOLDMINE (98) og FAR
FROM HEAVEN (02).
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Siden 1998 har Venezuelas president Hugo Chávez brukt landets voldsomme oljerikdommer
til å utfordre verdensordenen. Inspirert av Sør-Amerikas store frigjører Simón Bolívar har
han hatt satt i gang et Don Quijote-aktig prosjekt om å endre verden. Chávez har tett
kontakt med sin allierte Fidel Castro og snakker om sosialistisk revolusjon, der han gir de
fattige massene sosial sikkerhet gjennom gratis helsetjenester, utdanning og mat. Chávez
tråkker stadig USA på tærne og høster mye kritikk for måten han behandler demokratiet på.
Han er demokratisk valgt med stort flertall, umåtelig populær blant de fattige og mener
han fører et mer direkte demokrati med sine bolivarianske sirkler. Kritikere mener at han er
en samvittighetsløs populist som tilkjemper seg personlig makt og blander seg i andre lands
anliggender. ¿¡REVOLUCION!? analyserer Chávez' revolusjon. Veien fra storhet til galskap
er kort. Er Chávez løsningen eller har hans idealisme gjort ham blind?

Since 1998 Venezuela’s president Hugo Chávez has utilized the countries vast oil wealth to defy the
established order of things, seeking to change the world. Inspired by the liberator of Latin America, Simón
Bolívar, and his political ally Fidel Castro, Chávez has set out to redistribute wealth and to give the poor
masses of his country social security through a free health system, education and food. A thorn in the side
of the US, Chávez does not share their idea of what democracy means. Is he a freedom fighter or a
dictator?

Er Hugo Chávez Latin-Amerikas redningsmann eller undergraver han demokratiet?

¿¡REVOLUCION!?

DOKUMENTAR
CHECKPOINTS
REVOLUSJON OG DEMOKRATI
NORSK PREMIERE

Charles Gervais ble dokumentarfilmskaper etter et
opphold i Vest-Afrika, hvor han laget en serie med kortfilmer
for nyhetskanalen Réseau de l'information, blant andre LA
PÊCHE AUX REQUINS, LA MAGIE AU QUOTIDIEN og LES
ARTISANS DE LA DÉBROUILLE, som vant pris for beste
kanadiske film på Vues d’Afrique-festivalen i 2004. I 2005 var
han ferdig med sin første uavhengige dokumentarfilm,
QUAND LA VIE EST UN RÊVE, om haitianske ungdommer. Han
jobber for øyeblikket med Hugo Latulipe på MANIFESTES EN
SÉRIE, en dokumentarfilm om Québecs framtid.

Canada 2006
Manus: Charles Gervais 
Regi: Charles Gervais 
Foto: Sylvestre Guidi
Klipp: Étienne Gagnon
Musikk: Molotov, Grupo madera, Black Caco m.fl.
Medvirkende: Luis de Cespedes, Hugo Chávez, Martha Varón,
William Ovalles, Miguel Otero m.fl.
Produksjonsselskap: Embryo Productions og Ottoblix,
embryo.tv/ 
Produsent: Éric Deghelder
Salgsselskap: Seville Pictures, www.sevillepictures.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.revolucionlefilm.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Spansk tale, Engelske undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 85 min.
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ABONNEMENT FOR 2008
+ gratis tilsendt blad ut 2007
+ en valgfri kvalitetsfilm*

på DVD fra Arthaus 
= KUN KR 400,-!

Send ditt filmønske samt navn og adresse til elin@kino.no, 
eller ta kontakt på telefon 22 47 46 27. 

[En oversikt over alle Arthaus-filmer på DVD finner du på www.arthaus.no.] 
*NB: Tilbudet gjelder kun enkeltfilmer.

Film & Kino er Norges eldste filmtidsskrift. Ordinær abonnementspris kr. 400,-»



1/2 ENGEL – 1/2 DEMON er en kaotisk roadmovie som følger Enkeltmannsforetaket Ole Mads
Vevle og hans band på turne til Nord-Norge for å kapre sjeler.

Ole Mads Vevle er mer som en romanfigur enn en virkelig person – eller kanskje han er en
tegneserie-antihelt? Det er ikke lett å bli klok på den kroppen, en mann som prøver å
uttrykke sin forvirring over livet, døden og kjærligheten ved ikke minst å granske sitt forhold
til Gud og det skrevne ord.

Selv om det ikke alltid er like lett å bli klok på hva han vil eller hvor han skal, har han gjort
seg sterkt bemerket – ikke minst i Cannes, hvor han holdt en særdeles lang takketale etter
at kortfilmen LOVE IS THE LAW vant pris i Kritikeruken 2005.

The performance artist Enkeltmannsforetaket Ole Mads Vevle is one of Bergen's truly original voices. He
made himself a name in Cannes when he, as the main character and script writer won a prize for Best short
film at the Critic's Week in 2005. Ole Mads is quite occupied with the fact that so many things in life seem
to be under the dominance of religion and particularly the church in our country. He is also very anti-
authoritarian and fits very well in at BIFF with a programme on Revolution and democracy, and In the
Name of the Father. 

Sendt til jorden for å kapre sjeler

1/2 ENGEL – 1/2 DEMON

DOKUMENTAR
VERDENSPREMIERE

Anders Jørgensen (f. 1976) jobber med dokumentar-, kort-
og oppdragsfilm i Feber Film. Han arbeider i grenselandet
mellom kunst og næring, og regisserte blant annet
oppdragsfilmen HYDROMATOPOETIKON for Norsk Hydro som
er blitt vist ved 5 internasjonale filmfestivaler. Anders
Jørgensen har bakgrunn fra NRK som fotograf og klipper, og
har jobbet på dokumentarserien "Oljeriket" samt flere
Faktor-dokumentarer.

Norge 2007
Manus: Anders Jørgensen 
Regi: Anders Jørgensen 
Foto: Anders Jørgensen
Klipp: Anders Jørgensen
Musikk: 
Medvirkende: Ole Mads Vevle, Robert Leirstad m.fl. 
Produksjonsselskap: Filmkollektivet, Feber Film,
www.feberfilm.no/ 
Produsent: Elin Sander
Salgsselskap: Filmkollektivet, filmkollektivet.no/
Norsk distribusjon: 
Offisiell hjemmeside: 
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Norsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 51 min.
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Forfilm:
Tanakh Bibelen al-Quran 
(Tanakh the Bible al-Quran) 

Regi: Ole Mads Sirks Vevle, Norge 2007,  5 min 
En Gud. En film. En åpenbaring. 3000 år
etter de første nedtegnelsene av de bibelske
tekstene, foreligger nå en fullstendig
filmatisering av de Hellige Skriftene. Den
hebraiske Bibel (Tanakh), Bibelen og den
arabiske Koran (al-Quran) presenteres for
første gang sammen. Filmen presenterer
Skriftene i den rekkefølgen som de er blitt
overlevert. Intet er lagt til og intet er trukket
fra.



FØRPREMIERER
MIDNIGHT CRAZE

Mike Enslin er en forfatter som skriver bøker om overnaturlige fenomener han selv stiller seg
mer enn tvilende til. Kan hende må han endre oppfatning etter sitt siste bokprosjekt, en
undersøkelse av et hotellrom i New York med rykte på seg for å være hjemsøkt. Hotellets
direktør advarer ham mot å bo på rommet, men Enslin insisterer. Direktøren overrekker
nøkkelen fulgt av advarselen: "It’s an evil fucking room." Vel inne på rommet begynner
radioen å spille The Carpenters' "We’ve Only Just Begun".

1408 er basert på en Stephen King-novelle og er en av de bedre filmatiseringene av hans
bøker på lang tid. Hvorfor? Fordi regissør Mikael Håfström får til noe mange av de utallige
filmatiseringene mislykkes i: Å bringe til lerretet det beste fra Stephen Kings verden, nemlig
hans velskrevne psykologiske horror. John Cusack er Mike Enslin; Cusack ender gjerne opp
med å spille seg selv, og her fungerer det godt. Sammen med spennende valg av
kameravinkler og flott musikk gjør dette 1408 til en hårreisende filmopplevelse.

Writing about supernatural phenomena without really believing in them, Mike Enslin may have to change
his mind as he investigates room 1408 in a New York hotel for his new book. According to the hotel’s
manager, "It’s an evil fucking room." Unlike a lot of other Stephen King adaptations, 1408 manages to
bring the best in his writing out onto the silver screen. With its interesting camera angles and great
background music, 1408 makes for a chilling cinema experience.

Skremmende og vellykket Stephen King-adaptasjon om en forfatters dypdykk i det overnaturlige

1408

Mikael Håfström (1960) har studert film i Stockholm og
New York. Etter studiene jobbet han som regiassistent på
SVT1 Drama og som manusforfatter. Han mottok en
Guldbagge i 2002 for filmmanuset LEVA LIVET. Hans andre
arbeider inkluderer manuset til den Josef Fares-regisserte
KOPPS (2003) og manus og regi til filmatiseringen av Jan
Guillous dystre kostskolememoarer ONDSKAPEN (2003).

USA 2007
Manus: Matt Greenberg, Scott Alexander, Larry Karaszewski,
Stephen King (novelle) 
Regi: Mikael Håfström 
Foto: Benoît Delhomme
Klipp: Peter Boyle
Musikk: Gabriel Yared
Medvirkende: John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary
McCormack m.fl.
Produksjonsselskap: Dimension Films, Di Bonaventura
Pictures, www.weinsteinco.com/ 
Produsent: Jake Myers, Bob Weinstein, Harvey Weinstein,
Lorenzo di Bonaventura m.fl.
Salgsselskap: The Weinstein Company,
www.weinsteinco.com/
Norsk distribusjon: Scanbox, www.scanbox.com
Offisiell hjemmeside: www.1408-themovie.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD SDDS DTS, Farger, 94 min.
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Salsa
Neumannsgt 25
5015 Bergen
Tlf 55 23 21 00
post@salsa-bergen.no
www.salsabergen.no

Vi byr på en 
overraskelse, 
dersom du oppgir 
kodeord SalsaB 
ved bordbestilling.

Vi har også tradisjonell julemat.
For å se vår varierte meny 
gå inn på www.salsa-bergen.no 

Bestill nå!

S A L S A  E R  P E R F E K T  F O R  D I T T

Julebord



Australia 2006
Manus: Murali K. Thalluri 
Regi: Murali K. Thalluri 
Foto: Nick Matthews
Klipp: Nick Matthews, Dale Roberts & Murali K. Thalluri
Musikk: Mark Tschanz
Medvirkende: Teresa Palmer, Joel Mackenzie, Frank Sweet,
Sam Harris m.fl. 
Produksjonsselskap: M2 Entertainment, Kojo Productions,
Arclight Films , www.m2entertainment.com.au/ 
Produsent: Nick Matthews, Jean Engela & Gary Hamilton
Salgsselskap: Arclight Films,
www.arclightfilms.com/labels/arclight/index.php
Norsk distribusjon: Scanbox, www.scanbox.com
Offisiell hjemmeside: www.twothirty7.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger og svart-hvitt, 95 min.

Murali Krishna Thalluri (Canberra, 1984) er utdannet i
Adelaide. Han debuterte med 2:37 20 år gammel og har
ingen formell utdannelse innen filmproduksjon.

ENESTE SJANSE
MIDNIGHT CRAZE
NORDISK PREMIERE

2:37

Ungdom og seksualitet, indre sekresjon i fri flyt og et lydspor utenom det vanlige!

Handlingen i denne intelligente ungdomsfilmen er lagt til en videregående skole i Australia,
hvor vi møter seks av elevene gjennom en skoledag og får innblikk i deres problemer og
dilemmaer. Kl. 2:37 eksploderer det hele i en tragedie som synes å være utløst av en uønsket
graviditet. 

Her er det mye hormonelle berg-og-dalbane-følelser ute og går og mange føler seg tråkket
på. Problemer med å holde innestengte følelser under kontroll gjelder både for jentene og
guttene. Ikke minst gjør det forseggjorte lydsporet denne imponerende debutfilmen til en
opplevelse utenom det vanlige og en fryd for øret, ikke bare øyet.

A contemporary ensemble drama telling the complex tale of six high school students whose lives are
interwoven with situations that so many of today's youth are faced with: An unwanted pregnancy
unravels a terrible, dark secret; all is not as it appears for the seemingly confident school football hero;
an outcast must deal with everyday taunts from his peers; a beautiful young girl battles an eating disorder;
a stellar student constantly struggles to win his parents' approval; while another uses drugs to escape
from his own demons.
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Romania 2007
Manus: Cristian Mungiu 
Regi: Cristian Mungiu 
Foto: Oleg Mutu
Klipp: Dana Bunescu
Musikk: 
Medvirkende: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov,
Alexandru Potoceanu
Produksjonsselskap: Mobra Film, www.mobrafilms.ro 
Produsent: Christian Mungiu, Oleg Mutu
Salgsselskap: Wild Bunch, www.wildbunch.biz
Norsk distribusjon: Arthaus, www.arthaus.no
Offisiell hjemmeside: www.4months3weeksand2days.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Rumensk, engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, DolbySR, Farger, 113 min.

Cristian Mungiu, født i 1968, studerte først engelsk
litteratur ved Universitetet i Ia i. Etter å ha jobbet et par år
som lærer og journalist begynte han å studere film ved et
universitet i Bucharest. Han laget så et par kortfilmer, før han
i 2002 debuterte med sin første spillefilm, OCCIDENT. Den
vant flere priser på filmfestivaler og ble i 2002 også vist
under Quinzaine des Realisateurs i Cannes. Hans siste film, 4
MÅNEDER, 3 UKER OG 2 DAGER ble i år første rumenske film
til å vinne Gullpalmen i Cannes.

4 MÅNEDER, 3 UKER OG 2 DAGER
4 months, 3 weeks and 2 days
4 luni, 3 saptamani si 2 zil

Rett og slett en av årets beste filmer – et uhyre sterkt og briljant verk

4 MÅNEDER, 3 UKER OG 2 DAGER var årets soleklare Gullpalmevinner i et særdeles sterkt
konkurranseprogram. Med et humant blikk viser Cristian Mungiu de enorme belastningene
på enkeltmennesker og de skjebnesvangre kompromissene man måtte inngå under
Ceausescus regime.

De to studentene Gabita og Otilia deler hybel på et studenthjem. Åpenbart veldig nervøse
begge to, forblir Gabita nærmest paralysert på rommet, mens Otilia gjør det hun kan for å
bytte til seg såpe, sigaretter og penger. Gabita er gravid. Hun vil ikke beholde barnet, og
abort er strengt forbudt. De er villige til å betale for en ulovlig abort, men det er både
straffbart og livsfarlig. 

Lange scener, gjort med ett eneste opptak bygger opp en gripende nærhet til personene. Jo
lengre en scene varer, jo mer nervepirrende blir den. Men det er ikke skremmende bilder som
gjør oss redde, det er medfølelse – en empati som bygger seg opp fra ryggmargen.
Prestasjonene til hovedrolleinnehaverne bør applauderes i enda et eksempel på at Romania
kanskje er den mest spennende filmnasjonen akkurat nå.

This year’s Palm d’Or-winner is brutally honest in its rendition of two girls struggling with soul-destroying
compromises of life during the Ceausescu years. Cristian Mungiu brings clear-eyed deeply humane stories
to life with long takes and superb acting in a devastatingly moving film. As a showcase of what Romanian
film is currently bringing to the scene, the film is an impressively acted, glorious shot cinematic
masterpiece, clearly suggesting the country’s new prominence in the film world.

FØRPREMIERER
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Norge 2007
Manus: Kjersti Rasmussen, Pia Noreger, Pål Jackman, Bobbie
Peers 
Regi: Susanne Falkum Løvik & Pål Jackman 
Foto: Jacob Ingimundarson, Harald Paalgard
Klipp: Pål Gengenbach, Vidar Flataukan, Simen Gengenbach,
Zaklina Stojcevska m.fl.
Musikk: Espen Noreger, Julian Berntzen, Adreas Bidmead
Medvirkende: Arnhild Litlere, Jan Gunnar Røise, Nina Ellen
Ødegård, Malin Soli, Trond Høvik, Juliana Nuyguen m.fl.
Produksjonsselskap: Alligator, www.alligator.no 
Produsent: Maria Ekerhovd
Salgsselskap: Norsk filminstitutt, nfi.no
Norsk distribusjon: Coriander Film, www.corianderfilm.no/
Offisiell hjemmeside: www.filmweb.no
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Norsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 30 min.

5 GRØSS samler mange av
Vestlandets største
regitalenter. Susanne
Falkum Løvik har gjort lite
på spillefilmsfronten, men du
har helt sikkert sett flere av
hennes prisvinnende
promospotter for NRK. 

Pål Jackman har vunnet
Amanda for DETEKTOR
(2000) og gjort suksess med
sitt rock-punk-
sigøynerinspirerte orkester
Jackman. 

Marius Soma har vunnet
flere priser for
reklamefilmene sine, og var
nominert i Young Director
Awards i Cannes 2004 med
en film for Trygg Trafikk. 

Therese Jacobsen har
flere kortfilmer bak seg, samt
en rekke eksperimentelle
filmer som del av teamet
«Apecosmonautene». 

Bobbie Peers er første
norske regissør som har
vunnet Gullpalmen i Cannes,
for kortfilmen SNIFFER.

5 GRØSS
5 Thrills

Hva er ditt mareritt? 5 skremmende fortellinger fra 5 talentfulle regissører.

5 GRØSS viser hvordan fem av Vestlandets mest lovende regissører tolker grøssersjangeren.
Det er en imponerende samling av vestlandske filmskapere som klarer å demonstrere de
mange forskjellige veiene man kan gå for å skape ubehag hos publikum.

OPPVÅKNINGEN (regi: Susanne Falkum Løvik) handler om en særdeles lite klinisk
sykehusaffære, hvor en operasjon får fryktelige implikasjoner for pasienten. DU SKAL FÅ EN
DAG I MORGEN (regi: Pål Jackman) er en stillferdig, men dyster fortelling om noe grusomt
som har skjedd med et nyfødt barn. AUDITION (regi: Marius Soma) minner om David Lynch
i en marerittaktig fortelling om kjendisdrømmens fatale konsekvenser. NAÏN (regi: Therese
Jacobsen) tar oss med til en kristenfundamentalistisk sekt som har adoptert en vietnamesisk
jente med en uhyggelig fortid. DOWN UNDER (regi: Bobbie Peers) er en hopp-i-stolen-
grøsser om en nattevakt som leter etter kollegaen sin på et forlatt sykehus.

A chilling experiment in form and content, this terror-laden package of short films finds numerous ways
to chill you to the bone. Five directors attempt to frighten, scare and unsettle you in five different ways,
while also displaying the talent of some of western Norway's most notable filmmakers. Some are
psychological mindtwisters, some are creepy and unsettling, some try to make you jump out of your seat
– and they're all scary.

FØRPREMIERER
VERDENSPREMIERE
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Italia 2006
Manus: Fransesca Comencini & Franco Bernini 
Regi: Francesca Comencini 
Foto: Luca Bigazzi
Klipp: Massimo Fiocchi
Musikk: 
Medvirkende: Valeria Golino, Luca Zingaretti, Laura Chiatti,
Giuseppe Battiston m.fl.
Produksjonsselskap: Bianca Film & Rai Cinema Bianca Film,
Via Lampertico 7, IT-00191 Roma, tel +39 06 3296791,
biancafilm@flashnet.it
Produsent: Donatelli Botta
Salgsselskap: MK2 International, mk2catalogue.mk2.com/
Norsk distribusjon: Tour de Force, www.tourdeforce.no
Offisiell hjemmeside: www.acasanostra-lefilm.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Italiensk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 101 min.

Francesca Comencini (Roma, 1961) er datter av
regissøren Luigi Comencini. Hun studerte filosofi, men kuttet
ut universitetet etter to år og flyttet til Frankrike i 1982. Hun
lagde den biografiske PIANOFORTE (84) som vant De Sica-
prisen i Venezia. Hun laget siden LA LUMIÈRE DU LAC (89) og
skrev i mellomtiden på manus til farens UN RAGAZZO DI
CALABRIA (87). Siden fulgte MARCELLINO og ANNABELLE
PARTAGÉE (91). Og hun har også laget LE PAROLE DI MIO
PADRE i 2001.

FØRPREMIERER

A CASA NOSTRA
Our Country

Cosa Nostra er mafiaens navn på seg selv. A casa nostra spiller på dette og betyr her "vårt hjem"

Vi møter en rekke personer i Italias finanssentrum Milano: En smellvakker modell, en
gateprostituert, en tidligere drapsdømt mann, en ung mann som ikke viker tilbake for
snarveier til rikdom, en gruppe finansfolk innblandet i ulovlige transaksjoner og politi -
kvinnen som jakter på dem. Short Cuts-aktig veves disse menneskeskjebnene sammen i et
mønster som ikke bare belyser en politisk virkelighet, men like mye er et poetisk blikk på det
moderne mennesket. Valeria Golino med de triste øynene spiller hovedrollen i en enigmatisk,
stilfull og atmosfærisk film, hvor tunge problemstillinger behandles med lett og ubesværet
hånd.

Tittelen A CASA NOSTRA (vårt hjem) er noe politietterforskeren uttaler i filmen da hun
mener at Italia ikke kun er mafiaens land – det er også vårt land. Ikke helt tilfeldig er dette
også ordspillet som går på mafiaens eget navn på seg selv: Cosa Nostra.

We meet a number of characters in Milan, Italy’s financial centre: A gorgeous model, a streetwalker, a man
formerly convicted of homicide, a young man who doesn't mind taking shortcuts to wealth, a group of
investors involved in illegal transactions, and the policewoman who is on their trail. In a manner
resembling that of SHORT CUTS, these fates are woven into a tapestry that not only exposes a political
reality but is equally much a poetic gaze on modern man. Sad-eyed Valeria Golino stars in an enigmatic,
stylish and atmospheric film, where heavy issues are treated with a light and effortless hand.



PHONE: +47 55 56 43 43 - EMAIL: POST@NORWEGIANFILM.COM - WEB: WWW.NORWEGIANFILM.COM

LOOK TO NORWAY
       - A LOCATION WITH A DIFFERENCE
Contact us and we will put you in touch with the right people, in the right place - and at the right time.



AFRICA: WAR IS BUSINESS

Dokumentar som undersøker hvordan afrikanske krigsøkonomier oppstår og opprettholdes

I AFRICA: WAR IS BUSINESS følger vi hans kongelige høyhet, prins Jaime de Bourbon Parme
på hans reise til Liberia, Sierra Leone og Kongo. Han ønsker å få svar på og rette søkelyset
på hvorfor land som er så rike på naturressurser er i en så miserabel situasjon. Etter mange
års borgerkrig og undertrykkelse fra despoter, er landene preget av fattigdom og sosial nød.
Filmen undersøker rollen naturressursene spiller i krigene som har ridd landene, og hvordan
krigsøkonomiene undergraver og motarbeider folkets streben etter demokrati og en bedre
fremtid. AFRICA: WAR IS BUSINESS dokumenterer hvordan krigsøkonomiene fungerer og
fokuserer på det kapitalistiske Vestens ansvar for de afrikanske landenes situasjon. Filmen
gransker ringvirkningene av vårt forbruk av alt fra mobiltelefoner til diamanter.

AFRICA: WAR IS BUSINESS er en svært viktig påminnelse om hvordan krigsøkonomien
fungerer. Den viser rollen vestlige forbrukere har i disse økonomiene.

AFRICA: WAR IS BUSINESS follows HRH Prince Jaime de Bourbon Parme on his trip to Liberia, Sierra Leone
and Congo looking for answers to how war economies come into being in Africa, and how they are
maintained. Even though it may seem like the wars have ended, conflicts continue, but now in a less
direct fashion. Economic mechanisms and economies of war work against the people's struggle for
democracy and a better future. AFRICA: WAR IS BUSINESS is an important investigation into the workings
of African war economies.

Nederland 2006
Manus: Frank Vellenga, Pyt Douma 
Regi: Frank Vellenga & Pyt Douma 
Foto: Martijn van Beenen
Klipp: 
Musikk: 
Medvirkende: Prince Jaime de Bourbon Parme
Produksjonsselskap: Viewpoint Productions,
www.viewpointdocs.com 
Produsent: Valérie Schuit
Salgsselskap: Viewpoint Productions,
www.viewpointdocs.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: 
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk, nederlandsk, fransk tale, Engelske undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 54 min.

I 2002 lagde Frank Vellenga dokumentaren FEAR OF LOVE,
om hvordan homofile muslimer i Nederland håndterer
konflikten mellom egen seksualitet og islam. I 2005 bidro
han til en dokumentarfilmserie for fjernsyn, A DOLLAR A DAY,
med filmen BOMBAY JUNGLE. Serien satte fokus på
fattigdomsproblematikk i ulike deler av verden, et tema han
vender tilbake til med AFRICA: WAR IS BUSINESS.

DOKUMENTAR
NORSK PREMIERE
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Filmfest hos Norli

6 av våre butikker
VI FEIRER!

Kvalitet til folket!

39,-
per stykk



USA 2006
Manus: Alexandra Lipsitz 
Regi: Alexandra Lipsitz 
Foto: Anthony Sacco
Klipp: Conor O'Neill
Musikk: Dan Crane
Medvirkende: Peter Cilella, Dan Crane, Gordon Hintz, David S.
Jung, Zac Munro m.fl.
Produksjonsselskap: Magical Elves Productions, Docurama,
www.magicalelves.com 
Produsent: Anna Barber, Dan Cutforth & Jane Lipsitz
Salgsselskap: Media 8 Entertainment, www.media8ent.com
Norsk distribusjon: Tour de Force, www.tourdeforce.no
Offisiell hjemmeside: www.airguitarnation.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 81 min.

Alexandra Lipsitz debuterer som filmskaper med denne
filmen. 

FØRPREMIERER
MUSIKALSKE TAKTER
DOKUMENTAR
NORDISK PREMIERE

AIR GUITAR NATION

En av årets latterbomber beskriver miljøet rundt et luftgitarmesterskap!

Det som starter som en vennskapelig konkurranse i overetasjen på en strippeklubb i New
York utarter seg etter hvert til en kamp mellom deltakere med beinharde ambisjoner. Alt
handler om å vinne, først det nasjonale, og siden det internasjonale mesterskapet i luftgitar,
som foregår i Oulu i Finland – av alle steder. Eller naturligvis, alt ettersom.

En film full av triumfer og skuffelser, patriotisk ånd og politiske spenninger - og selvsagt
usynlige gitarer – rundt en nervepirrende konkurranse med deltakere som jobber intenst
med å bli verdens beste i luftgitar.

AIR GUITAR NATION fanger galskapen og absurditetene, og ikke minst den utrolig
sjarmerende glamfaktoren hos deltakerne, som selvsagt med et visst glimt i øyet synes de er
med på noe som bare er sprøtt. For oss på sidelinjen virker det hele bare hysterisk vittig.
Men konkurranse er og blir konkurranse – og det er ikke alle som er enige i dommernes
avgjørelser her heller!

What starts as a friendly contest above a New York strip club becomes a battle of naked ambition played
out on the national and, ultimately, the world stage. Full of triumph and disappointment, patriotic spirit
and political tension - and of course invisible guitars - this tension filled competition quickly turns very real
as the contest becomes even more fierce as the contestants work hard to win the title of World Air Guitar
Champion.
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FØRPREMIERER
LESBIAN PROPAGANDA NIGHT
NORSK PREMIERE

Nejat er en ung professor i litteratur ved et tysk universitet. Hans far Ali er enkemann og har
funnet ny kjærlighet i en tyrkisk prostituert ved navn Yeter. Nejat har problemer med å
akseptere farens nye kjæreste, men fatter sympati for henne da han oppdager at hun sender
penger hjem til sin datter for at hun skal få sin utdannelse. Men så dør Yeter og Nejat ønsker
å dra til Istanbul for å finne datteren og hjelpe henne videre.

Fatih Akin vant pris for beste manus for denne filmen, som var å finne i hovedprogrammet
i Cannes i år. I tillegg vant filmen prisen fra den økumeniske juryen, og begrunnelsen var at
den på en god måte beretter en overlappende historie om ulike mennesker fra forskjellig
bakgrunn og deres skjebner i Tyskland og Tyrkia. Videre sa juryen at filmen gjør tilskueren
oppmerksom på den smerte og kompleksitet tap av kulturell identitet og
mellommenneskelige relasjoner medfører.

Andre stikkord i DEN ANDRE SIDEN er verdien av kulturutveksling og de muligheter som
ligger i samvær mellom disse to verdener. Foreldre-barn-forhold, oppofrelse og forsoning
står også sentralt i Fatih Akins nye film.

Nejat seems disapproving of his widowed father Ali's choice of prostitute Yeter for a live-in girlfriend. But
he grows fonder of her when he discovers she sends money home to Turkey for her daughter's university
studies. Yeter's sudden death distances father and son, and Nejat travels to Istanbul to search for Yeter's
daughter Ayten. But political activist Ayten has fled the Turkish police and is already in Germany.

Om enkemannen som finner ny kjærlighet i en prostituert kvinne

DEN ANDRE SIDEN
The Edge of Heaven
Auf der anderen Seite

Fatih Akin (Hamburg, 1973) har tyrkiske foreldre. Han
studerte visuell kommunikasjon ved Hamburg college of Fine
Arts i 1994. Han regisserte sin første langfilm KURZ UND
SCHMERZLOS i 1998. Denne vant bronseløven i Locarno og
han vant også Beste unge filmskaper-prisen ved Bavarian
Film Award. Siden fulgte IM JULI (2000), WIR HABEN
VERGESSEN ZURÜCKZUKEHREN (01), SOLINO (02) og MOT
VEGGEN (04, vist på BIFF 04). Han arbeider nå i sitt eget
produksjonsselskap i Hamburg og jobber som manusforfatter,
regissør og tidvis også som skuespiller.

Tyskland / Tyrkia 2007
Manus: Fatih Akin 
Regi: Fatih Akin 
Foto: Rainer Klausmann
Klipp: Andrew Bird
Musikk: Shantel
Medvirkende: Nurgul Yesilcay, Baki Davrak, Tancel Kurtiz,
Hanna Schygulla, Patrycia Ziolkowska, Nursel Koese m.fl.
Produksjonsselskap: Corazón International, Anka Film,
www.corazon-int.de 
Produsent: Klaus Maeck, Fatih Akin & Andreas Thiel
Salgsselskap: Pyramide International,
www.pyramidefilms.com
Norsk distribusjon: Arthaus, www.arthaus.no
Offisiell hjemmeside: www.auf-der-anderen-seite.de/
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Tysk, tyrkisk, engelsk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 122 min.
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ANDREW JENKS, ROOM 335

Som 19-åring flytter Andrew Jenks inn på et eldresenter i Florida for å få inntrykk av livet der

19 år gammel kjøper Andrew Jenks seg inn på et eldresenter i USA. Han vil vite mer om
hvordan eldre mennesker tilbringer sine siste år – hvilke tanker de gjør seg om det å eldes
og kanskje aldri mer komme utenfor senteret. Denne sommeren tilbringer han sammen med
en gjeng eldre, spiller bingo med dem, sitter og lytter til deres hverdagslige diskusjoner og
krangler, og skifter oksygentank for de som trenger det når det er nødvendig.

Andrew har fått frem fine portretter av beboerne av eldresenteret – her er mye varme og
humor, men også vemod. En film for deg som vil ha en dokumentarfilm som skiller seg ut fra
de kunstneriske og politiske. Og kanskje du lærer litt mer om å bli gammel i møte med disse
menneskene som har levd en stund og dermed stiller bedre forberedt i møte med dine
slektninger som drar på årene? For ikke å snakke om din egen alderdom...

Andrew Jenks wanted to feel what it was like to live inside a senior's home and bought a ticket for a
summer's stay at a Florida Nursing Home. "Just like the other residents at the assisted living facility Harbor
Place, I played bingo, hung out in the courtyards contemplating “the golden years”, and even helped
fellow neighbors change their oxygen tanks. However, unlike Tammy (age 95) or even Bill (age 80), I am
only nineteen years old," he explains. "By the end of the summer, I had formed unimaginable bonds with
some of the greatest, and oldest, people that life has to offer. I came to realize that it is in such friendships
and the spirit in which you live that meaning is to be found."

USA 2006
Manus: 
Regi: Andrew Jenks 
Foto: Jonah Quickmire Pettigrew
Klipp: Andrew Jenks
Musikk: Tom Obedlam
Medvirkende: Bill Delarm, Andrew Jenks, Dotty Shepard,
Tammy Signorile, Libby Smith m.fl. 
Produksjonsselskap: Hemi Productions,
www.hemiproductions.com/contact.html 
Produsent: William Godel
Salgsselskap: Hemi Productions,
www.hemiproductions.com/contact.html
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.andrewjenksroom335.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger, 90 min.

Andrew Jenks går for tiden på Tisch School of the Arts ved
New York University hvor han studerer film. I en alder av 16
år grunnla han en filmfestival som er en av landets største
ungdomsskolefestivaler. Han har bodd i Nederland og Nepal.

DOKUMENTAR
NORDISK PREMIERE
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Noen hundre år før vår tidsregning var Kina inndelt i syv stater som alle var ute etter den
absolutte makt. BATTLE OF WITS utspiller seg i år 370 før Kristus, og staten Zhao har sendt
100 000 soldater for å angripe den mindre staten Liang. Med sin underlegne motstandsstyrke
tilkaller Liang den mystiske Ge Li fra den pasifistiske stammen Mozi for å lede forsvaret. Han
advarer Liang mot å gi opp kampen og underkaste seg angriperne, men hvordan skal én
person kunne lede styrken til en bystat mot et slikt massivt angrep?

BATTLE OF WITS er et historisk actiondrama av beste merke – en av de heftigste og mest
imponerende blant fjorårets kinesiske filmer. I kjent kinesisk filmtradisjon byr eposet på
flotte, forseggjorte kostymer og kulisser, et imponerende antall statister og storslåtte,
velkoreograferte kampscener. Selv om kamphandlingene står sentralt i filmen, skinner også
Ge Lis Mozi-filosofi gjennom, en filosofisk retning som hadde sin storhetstid på den tiden
filmen skildrer. På den måten skiller BATTLE OF WITS seg fra andre filmer som berører samme
historiske epoke.

A BATTLE OF WITS is based on a popular Manga series, BOKKO, about China’s harrowing warlord period.
An epic film with lavish scenery and great action. In 370 B.C, China was separated into seven nations and
several other small tribes, one of these being the city state of Liang. The nation of Zhao is led by the
terrifying prime commander Xiang Yangzhong who orders his troops to launch an attack on Liang in a
bid to conquer the small city.

Storslått krigsepos fra Kina rundt år 370 før Kristus. En av de heftigste kinesiske filmene i fjor.

A BATTLE OF WITS
Muk gong

CINEMA EXTRAORDINAIRE

Jacob Cheung Chi-leung (Hongkong, 1959) er en av
Hongkongs mest anerkjente regissører. Han har eksamen fra
Artist Training Center av Hong Kong Television Broadcasts
Limited. Han debuterte med CHINA'S LAST EUNUCH (86).
Han debuterte også som produsent med THIS THING CALLED
LOVE (90). Alle hans filmer har vært enten tragikomedier eller
seriøse drama.

Kina / Japan / Sør-Korea / Hongkong 2006
Manus: Jacob Cheung Chi-leung & Kenichi Sakemi 
Regi: Jacob Cheung Chi-leung 
Foto: Yoshitaka Sakamoto
Klipp: Chi-Leung Kwong
Musikk: Kenji Kawai
Medvirkende: Andy Lau, Ahn Sung-kee, Chin Siu-hou, Choi Si
Won, Fan Bingbing
Produksjonsselskap: Boram Entertainment Inc. ,
www.hiboram.com/ent_index.asp 
Produsent: Jacob Cheung Chi-leung
Salgsselskap: Fortissimo Films International,
www.fortissimo.nl
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.abattleofwits.com.hk
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Mandarin tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 133 min.
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BELARUSIAN WALTZ

Den utrolige historien om performancekunstneren Alexander Pushkins opposisjon mot diktaturet

Denne nye norske dokumentarfilmen får æren av å åpne BIFFs nye sideprogram
"Checkpoints", som skal ta for seg brudd på menneskerettigheter over hele verden.
BELARUSIAN WALTZ inngår også i en rekke filmer om menneskerettigheter i totalitære og
autoritære regimer; en filmserie produsert av Piraya Film i samarbeid med Rafto-stiftelsen i
Bergen, der ON A TIGHTROPE var den første.

Hviterussland er Europas siste diktatur. Diktatoren Lukasjenko regjerer landet med jernhånd.
Enhver som forsøker å kritisere regimet risikerer både fengselstraff og tortur. 

Denne filmen handler om performancekunstneren Alexander Pushkin, en av veldig få
mennesker som ikke er redd. Med utallige offentlige stunts gjør han narr av og motsier
Lukasjenko. Gjennom Pushkins kunst og sans for humor får vi et innblikk i sjelen til det
hviterussiske folk.

In Belarus, the totalitarian regime cracks down on all opposition. Anyone criticising the dictator risks
imprisonment and torture. This film tells the incredible story of the performance artist Alexander Pushkin
who is one of very few who is not scared. Facing grave consequences he organizes public stunts that mock
president Lukashenka. Through his art and sense of humour we take a deep dive into the soul of the
Belarusian people. 

Norge 2007
Manus: Andrzej Fidyk 
Regi: Andrzej Fidyk 
Foto: Adam Fręśko
Klipp: Jan Mironowicz
Musikk: Krzesimir Dębski
Medvirkende: 
Produksjonsselskap: Piraya Film, ITVS International, MG
Production, The Rafto House Foundation, Telewizja Polska ,
www.piraya.no 
Produsent: Torstein Grude
Salgsselskap: Films Transit International,
www.filmstransit.com/
Norsk distribusjon: 
Offisiell hjemmeside: belarusianwaltz.org
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Hviterussisk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 73 min.

Andrzej Fidyk har regissert mer enn 40 dokumentarfilmer
for både polsk og britisk fjernsyn. Han har mottatt priser for
flere av arbeidene sine. Fidyk blir av mange omtalt som
Polens fremste dokumentarfilmregissør. Listen over filmer
han har regissert inkluderer titler som BATTU’S BIOSCOPE
(aka MOBILE CINEMA OF DREAMS, 1998) og THE PARADE
(1989). Dette er Fidyks første dokumentar i samarbeid med
Piraya Film. Film nummer to (YODOK STORIES) er under
produksjon.

DOKUMENTAR - KONKURRANSE
CHECKPOINTS
REVOLUSJON OG DEMOKRATI
VERDENSPREMIERE
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Israel 2006
Manus: Shai Carmeli-Pollack 
Regi: Shai Carmeli-Pollack 
Foto: Shai Carmeli-Pollack
Klipp: Shai Carmeli-Pollack
Musikk: 
Medvirkende: Innbyggere i Bil'in
Produksjonsselskap: Claudius Films, www.claudiusfilms.com/ 
Produsent: Claudia Levin
Salgsselskap: First Hand Films World Sales,
www.firsthandfilms.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.claudiusfilms.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Arabisk tale, Engelske undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 85 min.

Shai Carmeli-Pollack (Jaffa 1968) er utdannet ved Film-
og fjernsynsakademiet i Tel Aviv. Han har for det meste
arbeidet med fjernsyn og ungdomsfilmer. BIL'IN MY LOVE er
hans dokumentardebut.

BIL'IN MIN ELSKEDE
Bil'in My Love
Bil'in habibti

En av årets sterkeste filmer omhandler en landsby i Palestina hvor innbyggerne frarøves sitt land

Produsenten Claudia Levin besøkte BIFF i fjor med filmen PAPER DOLLS. I det hun skulle dra,
overleverte hun en dvd til oss – et "work in progress". Prosjektet på dvd-en utviklet seg til
filmen du nå har mulighet til å se på årets festival. Levins film var den første vi plukket ut,
og et av de sterkeste dokumentene. BIL’IN MIN ELSKEDE handler om palestinere som blir
frarøvet sitt land av israelske myndigheter. Jorden de har dyrket oliventrær på i mange
generasjoner står i veien, ikke bare for muren som skal oppføres, men også
nybyggerprosjektet Modi’in Elit. De palestinske innbyggerne i Bil’in velger ikke å gi seg og
fortsetter kampen mot muren. De får støtte fra internasjonale og israelske aktivister.
Regissøren blir også en del av kampen mot israelernes maktovergrep og dokumenterer hva
som skjer med palestinerne over et års periode.  BIL’IN MIN ELSKEDE går svært langt i å påstå
at frarøvelsen av landet palestinerne har eid i mange, mange år ikke har noe med muren å
gjøre, men er rent tyveri av land for økonomisk vinnings skyld. Dette er en film som vil gjøre
deg fly forbannet, for å si det mildt.

(Note: I september 2007 vedtok israelsk høyesterett at deler av muren rundt Bil'in var ulovlig
oppført. Følg utviklingen på www.bilin-village.org)

The village of Bil'in is about to lose over a half of its territory to the Security Barrier and to the Jewish
settlement of Modi'in Elite. The residents of the village decide to embark on a struggle against the
construction of the barrier and are joined by international and Israeli activists. The director, Shai Carmeli-
Pollak accompanies the village's struggle for over a year, focusing on two central figures: Mohamed, a
member of the village's local committee against the barrier, and Wagee, farmer and father of ten, who
is losing the majority of his land to the barrier and to the settlement.

DOKUMENTAR - KONKURRANSE
CHECKPOINTS
NORDISK PREMIERE
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Belgia / Nederland / Storbritannia / Tyskland 2006
Manus: Gerard Soeteman, Paul Verhoeven 
Regi: Paul Verhoeven 
Foto: Karl Walter Lindenlaub
Klipp: Job ter Burg, James Herbert
Musikk: Anne Dudley
Medvirkende: Carice van Houten, Sebastian Koch, Thom
Hoffman, Halina Reijn, Waldemar Kobus, Derek de Lint m.fl.
Produksjonsselskap: Fu Works, www.fuworks.com 
Produsent: San Fu Maltha, Jens Meurer, Teun Hilte, Jos van
der Linden, Fransk van Gestel, Jeroen Beker
Salgsselskap: ContentFilm International,
www.contentfilm.com
Norsk distribusjon: Nordisk Filmdistribusjon,
www.filmweb.no/nordiskfilm/
Offisiell hjemmeside: www.zwartboekdefilm.nl
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Nederlandsk, tysk, engelsk, hebraisk tale, Danske
undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 135 min.

Paul Verhoeven, født i 1938 i Amsterdam er både regissør,
manusforfatter og produsent. Gjennom sin karriere har han
laget filmer i både Nederland og USA, men er kanskje mest
kjent for de amerikanske filmene ROBOCOP fra 1987, TOTAL
RECALL fra 1990, BASIC INSTINCT fra 1992 og STARSHIP
TROOPERS fra 1997. Han er blant annet kjent for å bruke
eksplisitt sex og vold i sine filmer. Etter først å ha bodd i den
nederlandske landsbyen Slikkerveer, flyttet familien i 1943 til
hvor det tyske hovedkvarteret var lokalisert under andre
verdenskrig. Her ble huset deres gjentatte ganger bombet av
de allierte styrkene. Han har brukt temaer fra andre
verdenskrig i flere av filmene sine, og nå sist altså i BLACK
BOOK, som tidligere i år konkurrerte i hovedprogrammet i
Venezia.

ENESTE SJANSE
NORSK PREMIERE

BLACK BOOK
Zwartboek

En høyst original motstandsthriller om en sterk kvinnes kamp mot overmakten under andre
verdenskrig

I Nederland mot slutten av andre verdenskrig ligger Rachel Stein på kaien og soler seg mens
hun lytter til myke toner fra grammofonen sin. Plutselig kommer et fly som bomber huset
til familien hun har bodd i skjul hos. Livredd, sjokkert og drevet i flukt, glir Rachel rett inn i
de barmhjertige hendene til motstandsbevegelsen. Under dekknavnet Ellis de Vries blir hun
satt til å utnytte den sympatiske nazioffiseren Ludwig Müntzes interesse for henne til å drive
spionasje for undergrunnsbevegelsen.

Hollywoods tekniske ferdigheter møter europeisk karakterbygging i denne redefinisjonen
av en krigsfilm, som aldri faller for fristelsen til å redusere nazistene, jødene og
motstandsbevegelsen til flate og endimensjonale deler av historien. To og en halv time raser
forbi i et plott i kontinuerlig utvikling og hvor de empatiske karakterenes skjebner stadig er
uvisse. Et av Verhoevens sterkeste verk til nå er en ode til alt det kvinner under krigen ofret
for frihet og fedreland, fantastisk portrettert av Carice van Houten som krigstidens Scarlett
O’Hara.

After her hideout is bombed and with nowhere else to turn, Rachel Stein joins the resistance and goes
undercover as Ellis de Vries. Working at a food plant, she gets to know local Gestapo chief Ludwig Müntze,
and is instructed to seduce the rather sympathetic Nazi. In an entertaining mesh of Hollywood-techniques
and European character sensibilities, the plot of Verhoeven’s original WWII vision rushes through almost
2,5 hours of twists and turns, celebrating the forgotten sacrifices by women at war in a fantastic portrayal
by Carice van Houten in a role-of-a-lifetime.



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 



Tre franskmenn reiser til Georgia for å finne et slott som en av dem har arvet av en fjern
slektning. Slottet viser seg å befinne seg flere dagers bussreise utenfor allfarvei, og sammen
med en tolk legger de ut på det som skal vise seg å bli en lang og spennende bussreise. Etter
en tid kommer en ung mann og bestefaren hans på bussen. Med seg har de en tom likkiste.
Når den unge mannen blir spurt hva kisten er til, svarer han at den er til bestefaren. Som et
forlik i en vendettasak har han tilbudt seg å la seg drepe for å få en endelig slutt på
blodbadet. De tre tilreisende bestemmer seg for å bli med for å dokumentere hendelsene.

BLODHEVN er fremfor alt en film om kulturkollisjoner; ikke bare om franskmennenes møte
med Georgia, men også om det moderne menneskets møte med en eldgammel, døende
æreskultur. Filmen forfekter ingen moralske standpunkter, og som tilskuer får man virkelig
følelsen av å gått seg vill i en verden man ikke forstår. BLODHEVN er avdempet, sjarmerende
og uhyre velspilt – en perle av en film.

THE LEGACY tells the story of three Frenchmen who travel to Georgia to find an old castle which one of
them has inherited from a distant relative. It soon transpires that the castle is situated in the middle of
nowhere, a two-day bus ride away. Along with an interpreter they set out on what is to become a long
and eventful journey. On their way, they meet a young man and his grandfather carrying an empty coffin.
The coffin is for the grandfather, who is to be killed in order to settle an old vendetta.

Hva gjør man med en tom likkiste?

BLODHEVN
The Legacy
L' Héritage

FØRPREMIERER

Temur Babluani (1948)
regisserte sin første film
MOTATSEBA i 1979. Deretter
fulgte MIGRATION OF
SPARROWS (1980) og
BROTHER (1981). Han
pensjonerte seg som
filmskaper etter å ha
ferdigstilt SUN OF THE
WAKEFUL i 1992.

Sønnen Géla Babluani
(1979) debuterte med 13
TZAMETI i 2005. 

BLODHEVN er deres første
samarbeid.

Georgia / Frankrike 2006
Manus: Géla Babluani, Temur Babluani, Jacques Dubuisson 
Regi: Géla Babluani & Temur Babluani 
Foto: Tariel Meliava
Klipp: Géla Babluani, Noémie Moreau, Anita Roth
Musikk: 
Medvirkende: Sylvie Testud, Stanislas Merhar, Olga Legrand,
Pascal Bongard, George Babluani, Leo Gaparidze m.fl.
Produksjonsselskap: Les Films de la Strada, Quasar Pictures 
Produsent: Géla Babluani, Jean-Marie Delbary, Olivier Oursel
Salgsselskap: MK2, mk2catalogue.mk2.com/
Norsk distribusjon: Tour de Force, www.tourdeforce.no
Offisiell hjemmeside: www.heritage-lefilm.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Fransk, georgisk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, DolbySR, Farger, 77 min.
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DOKUMENTAR
MUSIKALSKE TAKTER
NORDISK PREMIERE

Kanskje et av de mest kopierte, etterliknede og banebrytende band. Et band som var ute av
synk med takten, et band som var ute av synk med resten av New Yorks undergrunnsscene.
Blondie har gjort en lang karriere i ulike konstellasjoner og med sin helt spesielle,
karakteristiske lyd. I denne filmen får du et innblikk i hvordan låter som Rapture, Denise, X
Offender og Maria ble til og hvordan de ble hiter verden over. Historien er fortalt av bandet
selv, med intervjuer av Debbie Harry, Chris Stein og resten av (den stadig skiftende)
besetningen i Blondie. I tillegg til overraskende ærlige og direkte intervjuer forteller flere
fra det internasjonale filmmiljøet om forholdene rundt det hele. En potent bombe, og gjort
(denne gang) samstemt med bandet selv!

BLONDIE: ONE WAY OR ANOTHER is the story, in the band's own words, of their career. From their Bowery
beginnings at CBGB’s in 1974 to their acrimonious induction into the Rock and Roll Hall of Fame last year
in New York. Shot over an extensive period, the documentary gained exclusive access to Debbie Harry
and all members past and present with backstage and performance footage shot on the band’s UK tour
and at the induction ceremony at the Rock and Roll Hall of Fame.

Et spesielt underholdende og ærlig portrett av et av verdens mest kjente, kopierte og stilfulle band

BLONDIE: ONE WAY OR ANOTHER

Matt O'Casey har produsert og regissert bl.a disse TV-
produksjonene: "The Comedy Map of Britain" (6 episoder),
"Forty Years of Fuck", "We Are Family", "When Muscles
Ruled the World" for BBC.

Storbritannia 2006
Manus: Ricky Kelehar, Matt O´Casey 
Regi: Matt O´Casey 
Foto: Jonathan Berman
Klipp: Matt O´Casey
Musikk: Blondie, Talking Heads, Ramones, Iggy Pop, Patti
Smith m.m
Medvirkende: Clem Burke, Jimmy Destri, Noel Edmonds, Chris
Frantz, Deborah Harry, Shirley Manson, Iggy Pop, Mark
Radcliffe, Tommy Ramone, Chris Stein, Christopher Timothy,
Tina Weymouth
Produksjonsselskap: BBC, www.bbc.co.uk/ BBC - New
Broadcasting House, Oxford Road, Manchester M601SJ, UK
Produsent: Matt O'Casey
Salgsselskap: BBC, www.bbc.co.uk/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: 
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger og svart-hvitt, 71 min.
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THE BUBBLE
Ha- Buah

Sex og singelliv i Tel Aviv

Tel Aviv er en by midt i et land fylt av strid og konflikt, uten at den ser ut til å legge særlig
merke til det. Israelere kaller byen for «The Bubble», og denne filmen er et helhjertet forsøk
på å få boblen til å sprekke. Vi får innblikk i skjebnene til flere unge mennesker som blir
konfrontert med motsetninger både på den kulturelle og seksuelle fronten. Palestineren
Ashraf holdes skjult hos tre israelere, men hvor lenge vil det vare? Ashraf snur livet deres på
hodet.

Filmens åpenhet om seksualitet har skapt mye oppstandelse i hjemlandet, særlig på grunn
av den homofile arabiske karakteren Ashraf. Dette er sjelden vare fra Midtøsten, og filmen
er ikke redd for å ta et ærlig oppgjør med de mange fordommene som eksisterer mot
homofile og palestinere i Israel. Dette er Romeo og Julie for viderekomne, uten at man
trenger å ha en grad i midtøstenstudier av den grunn.

Tel Aviv is a unique city in Israel, considered totally shielded from the conflict surrounding it. They call it
«The Bubble». This film wants to burst that bubble. Three young Israelis get their cultural and sexual
worlds tipped upside down when a gay Palestinian enters their lives. The film has gained a lot of attention
in Israel for its frank treatment of homosexuality. This is advanced Romeo and Juliet with preconceptions
turned around.

Israel 2006
Manus: Eytan Fox, Gal Uchovsky 
Regi: Eytan Fox 
Foto: Yaron Scharf
Klipp: Yosef Grunfeld, Yaniv Rize
Musikk: Ivri Lider
Medvirkende: Yousef Sweid, Ohad Knoller, Daniella Wirtzer,
Alon Friedman m.fl.
Produksjonsselskap: Feingold Productions, Metro Productions,
Ronen Ben-Tal Films, Uchovsky Fox 
Produsent: Ronen Ben-Tal, Amir Feingold, Gal Uchovsky
Salgsselskap: Scalpel Films, www.scalpel-films.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.thebubble.msn.co.il/eng
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Hebraisk, arabisk, engelsk tale, Engelske undertekster
år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 117 min.

Eytan Fox, født i 1964 i New York, men vokste opp i
Jerusalem. Er åpent homofil og har laget mange filmer som
handler om homofiles skjebner i Israel, som det romantiske
dramaet YOSSI & JAGGER (2002) om forholdet mellom to
soldater. Han bruker ofte elementer fra sitt eget liv i filmene
sine, som sin erfaring fra militæret og hans bakgrunn som
danser. Han er en av få israelske regissører som har slått
gjennom i utlandet, og har laget noen av de største
kassasuksessene i Israel gjennom tidene. Han skriver ofte
film med sin partner, Gal Uchovsky.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
GAY PROPAGANDA NIGHT
NORSK PREMIERE
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Nederland / Frankrike / Thailand 2006
Manus: 
Regi: Mark Verkerk 
Foto: Rene Heynen
Klipp: Helen Delechaux, Jos Driessen
Musikk: Bernard Joosten, S. P. Somtow
Medvirkende: Abbot Phra Kru Ba m.fl.
Produksjonsselskap: EMS Films, www.emsfilms.com 
Produsent: Tom Okkerse, Pim van Co
Salgsselskap: Fortissimo Films,
www.fortissimo.nl/catalogue/title.asp?filmID=324
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.buddhaslostchildren.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Thai tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 97 min.

Mark Verkerk har jobbet med regi for en episode av en
tysk dokumentarserie for fjernsyn. BUDDHA'S LOST
CHILDREN er hans debut som dokumentarfilmregissør.

DOKUMENTAR
CHECKPOINTS

BUDDHA'S LOST CHILDREN

Dokumentar om buddhistmunk som hjelper foreldreløse barn gjennom tøff omsorg og thai-boksing

BUDDHA'S LOST CHILDREN har vunnet en rekke priser ved filmfestivaler rundt om i verden.
Den er et portrett av buddhistmunken Abbot Phra Kru Ba og hans arbeid blant foreldreløse
barn i fjellene i Thailand. Munken minner om Herman Hesses Siddharta-karakter, en modig
og omsorgsfull mann som har funnet sin livsoppgave i å hjelpe og skolere andre. Han reiser
rundt i åsene i Nord-Thailand hvor han forsøker å opplyse og hjelpe befolkningen med
problemer knyttet til blant annet fattigdom og rus. 

Regissør Mark Verkerk lar menneskene fortelle sine historier gjennom et lyrisk billedspråk,
samt en sparsom, men effektiv bruk av tekstkommentarer. Gjennom sitt sindige
kameraarbeid tegner Verkerk et vakkert bilde av munken og de foreldreløse guttene som
går i lære hos ham. Disse menneskene vil uten tvil berike livet ditt med sine strålende smil,
sin livsglede, styrke og medfølelse. BUDDHA’S LOST CHILDREN er en historie om mot, tøff
omsorg og viktigheten av å mestre thai-boksing.

BUDDHA'S LOST CHILDREN has won a number of awards around the world. The movie portrays the
buddhist monk Abbot Phra Kru Ba and his work with orphans in the hills of Northern Thailand.
Reminiscent of Herman Hesse's Siddharta, he travels the land together with his novices trying to teach
people how to deal with problems that involve drug abuse and poverty. BUDDHA'S LOST CHILDREN will
certainly enrich your life with its story about joy of life, strength, courage and compassion. 
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Fem kvinner møtes på en skjønnhetssalong, et eget fargerikt og sensuelt mikrounivers i
Beirut. Layale elsker Rabih, men han er gift allerede. Nisrine er muslim og har et problem
foran sitt kommende bryllup – hun er nemlig ikke jomfru. Rima har kvaler fordi hun
tiltrekkes av kvinner i stedet for menn. Jamale nekter å bli gammel. Rose har på sin side viet
seg til å ta vare på sin eldre søster.

På salongen går praten rundt menn, sex og mødrerollen for denne forholdsvis liberale
venninnegjengen. CARAMEL var en av de mer omtalte filmene i Cannes i år. Den sjarmerte
festivaldeltakerne med sin lette og ledige stil, og var et befriende pust i forhold til de mange
tunge og seriøse bidragene i år.

In Beirut, five women meet up at a beauty salon, a highly colourful and sensual microcosm. Layale loves
Rabih, but he is married man. Nisrine is a Muslim and she has a problem with her coming wedding: She’s
no longer a virgin. Rima is tormented by her attraction to women. Jamale refuses to grow old. Rose has
sacrificed herself to look after her older sister. At the salon, men, sex and motherhood are the subjects at
the heart of intimate and liberated conversations.

En skjønnhetssalong i Beirut representerer et fargerikt og sensuelt mikrokosmos

CARAMEL

CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE

Nadine Labaki (Beirut, 1974) studerte media ved Saint-
Joseph University i Beirut. Skolefilmprosjektet ble
prisbelønnet i Paris i 1998. Siden lagde hun reklamefilmer og
musikkvideoer for kjente musikere i Midtøsten. CARAMEL er
hennes debutfilm.

Libanon 2007
Manus: Nadine Labaki, Jihad Hojeily & Rodney Al Haddad 
Regi: Nadine Labaki 
Foto: Yves Sehnaoui
Klipp: Laure Gardette
Musikk: Khaled Mouzanar
Medvirkende: Nadine Labaki, Yasmine Al Masri, Joanna
Moukarzel, Gisèle Aouad, Adel Karam, Siham Haddad, Aziza
Semaan m.fl. 
Produksjonsselskap: Les Films des Tournelles,
www.tournelles.com/ 
Produsent: Anne-Dominique Toussaint
Salgsselskap: Roissy Films, www.roissyfilms.com/index.php3
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.bacfilms.com/site/caramel
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Arabisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 95 min.
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Argentina 2006
Manus: Ernesto Livon-Grosman 
Regi: Ernesto Livon-Grosman 
Foto: Eugenio Marzorati
Klipp: Angelica Allende Brisk
Musikk: Fernando Kabusacki
Medvirkende: 
Produksjonsselskap: 
Produsent: Angelica Allende Brisk, Ernesto Livon-Grosman 
Salgsselskap: Documentary Educational Resources,
www.der.org
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.cartonerosdoc.com
Produksjons-, visningsformat: Analog video, Analog video
Spansk tale, Engelske undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger, 61 min.

Ernesto Livon-Grosman er født og oppvokst i Buenos
Aires. Han har også bodd en tid i Patagonia, før han måtte
dra i eksil fra militærdiktaturet. Da demokratiet ble
gjeninnført bosatte Livon-Grosman seg på nytt i Argentina,
men i dag bor og underviser han i Boston, USA, hvor han er
amanuensis i spanskstudier ved Boston College.
CARTONEROS, hans første film, er hans forsøk på å dissekere
den argentinske sjelen ved å se på en av Argentinas mange
store sosiale problemer.

DOKUMENTAR
CHECKPOINTS
NORSK PREMIERE

CARTONEROS

Søppelsamlerne i Buenos Aires fagorganiserer seg

Hva skjedde i Argentina etter økonomien kollapset i 2001? Økonomien har stablet seg på
bena igjen, men en lite dokumentert bieffekt var et oppsving for resirkuleringsindustrien.
Valutaen var ikke verdt papiret det var trykket på, og det var umulig å handle på det
internasjonale markedet. Papirindustrien kunne ikke lenger kjøpe papirmasse fra utlandet
og måtte se seg om etter papir på det interne markedet. Søppelspannene i Buenos Aires ble
forvandlet til gullgruver.

CARTONEROS følger de profesjonelle søppelsamlerne, cartoneros, i Buenos Aires. De har
alltid levd av å samle og sortere andres søppel. Som en følge av den økonomiske krisen ble
bosset de samlet mer verdt, men samlerne ble ikke rikere. Krisen rammet alle samfunnslag
og selv de rike begynte å spare boss for å selge det til resirkulering. Samlerne, som ikke synes
den økte søppelprisen kom dem til gode, ender med å måtte fagorganisere seg. Denne
dokumentaren følger en annerledes miljøtilpasning gjennom øynene til de aller fattigste.

CARTONEROS follows the garbage collectors of Buenos Aires. After the economical collapse of the
Argentinean economy in 2001 life changed for many people, including the poorest. The garbage collectors
have always done an important job of collecting, sorting and removing garbage, but the collapse led to
a decrease in consume. This worsened the situation of the poorest, but they responded by forming a
trade union and dividing Buenos Aires into competing areas of garbage collecting.
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CHASING GHOSTS: 
BEYOND THE ARCADE

Spillentusiastenes nostalgiske hyllest til tv-spillets barndom

Det hele begynte med et bilde i LIFE magazine fra 1982. En gjeng med glade nerder står
foran en haug med arkade-maskiner. Foran dem står en heiagjeng. På 80-tallet var tv-spill
et digert fenomen, men hvor mange tenker tilbake til de magiske tider hvor det største i livet
var å få verdensrekorden i Pacman? Ifølge CHASING GHOSTS er det ganske mange.

80-årene var tiden da store spillehaller huset det ypperste av underholdning. Spill som
Donkey Kong, Asteroids og Frogger representerte den nyeste og mest avanserte
underholdningsformen noen hadde sett. Og det fantes folk som utmerket seg –
rekordholderne var nærmest rockestjerner, med groupies, sponsorkontrakter og store
turneringer. Vi møter nerdene fra bildet 25 år senere og ser hvordan dette livet påvirket
dem. Dette er en underholdende dokumentar som ikke bare appellerer til spillentusiaster.
Den klarer å fange entusiasmen og iveren bak et fenomen mens det gir et fornøyelig bilde
av gode gamle dager – det glade 80-tall.

The video game emerged as a huge form of entertainment in the early 80s. This movie attempts to catch
the vibe of that era while telling the tales of their biggest stars. Video gaming was treated as a competitive
sport, with world record holders, leader boards and big tournaments. The record holders got groupies,
cash and a lot of attention. We meet them 25 years later to hear how this life changed them – and how
this obsessive hobby could become such a world phenomenon.

USA 2007
Manus: Michael Verrechia, Lincoln Ruchti 
Regi: Lincoln Ruchti 
Foto: Lisa Wiegand
Klipp: Eddie Brega
Musikk: 
Medvirkende: Ben Gold, Billy Mitchell, Walter Day m.fl.
Produksjonsselskap: Men at Work Pictures,
menatworkpictures.com/ 
Produsent: Michael Verrechia
Salgsselskap: Men at Work Pictures
Norsk distribusjon: Festivalimport, menatworkpictures.com/
Offisiell hjemmeside: chasingghoststhemovie.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 90 min.

Lincoln Ruchti er født i Arkansas i 1978. Begynte å lage
filmer på college og har hovedsakelig jobbet med
studentfilm. CHASING GHOSTS er hans første langfilm, som
gjorde det skarpt på Sundance-festivalen. Han har også
skrevet manus til independent-komedien REPOSSESSING
KAUFMAN (2005).

DOKUMENTAR 
BACK TO THE 60'S
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Canada 2007
Manus: Areta Loyd 
Regi: Areta Lloyd 
Foto: Areta Loyd
Klipp: Areta Loyd
Musikk: 
Medvirkende: 
Produksjonsselskap: Oyster Media 
Produsent: Areta Loyd
Salgsselskap: re:think Entertainment,
www.rethinkentertainment.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: 
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Hviterussisk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 48 min.

Areta Lloyd er journalist og regissør. Hun har en bachelor i
statsvitenskap og en master i journalistikk fra Carleton
Universitetet i Ottawa. For øyeblikket har hun sin base i
Toronto, hvor hun jobber med menneskerettigheter,
pressefrihet og utvikling. COLOUR ME FREE er hennes første
dokumentar.

DOKUMENTAR
CHECKPOINTS
REVOLUSJON OG DEMOKRATI
NORSK PREMIERE

COLOUR ME FREE

Hver revolusjon har sin farge, men å finne fargen er ikke alt som trengs

På begynnelsen av 2000-tallet så det ut til at verden skulle oppleve en fjerde bølge av
demokratisering. I 2003 var det roserevolusjonen i Georgia, i 2004 var det
oransjerevolusjonen i Ukraina Sist og i 2005 var det tulipanrevolusjonen i Kirgisistan. Alle
sammen kom som en konsekvens av valgfusk, så alt lå tilsynelatende til rette for en
revolusjon i forbindelse med det hviterussiske presidentvalget i 2006.

Blå ble fargen hviterusserne samlet seg bak etter at en demonstrant flagget med den blå
skjorten sin bak en barrikade av politi. Dessverre fikk ikke revolusjonsfargen den samme
gjennomslagskraften i Hviterussland. Istedenfor nytt regime og ny giv måtte
demonstrantene konstatere at Lukashenko hadde is nok i magen til å vente dem ut. Etter en
ukes demonstrasjoner i snø og bitende kulde var demonstrantene trette og kalde. Da satte
Lukashenko inn politi og fikk ryddet unna de brysomme demokratiforkjemperne.

At the beginning of the 2000's it seemed as if the world was going to experience a fourth wave of
democratisation. In 2003 Georgia had their rose revolution, in 2004 Ukraine had their orange revolution
and the 2005 Kyrgyzstan had their tulip revolution. All of them came as a consequence of election fraud,
so everything seemed to build up towards the 2006 Belarusian presidential election. Unfortunately for
Belarus, their revolution blue did not carry the day. 
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Storbritannia / Australia 2007
Manus: Matt Greenhalgh, basert på Deborah Curtis' roman
"Touching From A Distance" og biografien "Torn Apart", av
Lindsay Reade (Tony Wilson's ekskone) og Mick Middles 
Regi: Anton Corbijn 
Foto: Martin Ruhe
Klipp: Andrew Hulme
Musikk: Joy Division, New Order, The Velvet Underground, The
Killers, Buzzcocks, Supersister, Iggy Pop, Sex Pistols, David
Bowie, John Cooper Clarke, Roxy Music, Joy Division,
Kraftwerk
Medvirkende: Sam Riley, Samantha Morton, Craig Parkinson
og Alexandra Maria Lara m.fl.
Produksjonsselskap: Becker Films International, Claraflora,
EM Media, NorthSee 
Produsent: Todd Eckert og Orian Williams
Salgsselskap: Becker Films International,
www.beckers.com.au
Norsk distribusjon: ORO Film, www.filmweb.no/orofilm/
Offisiell hjemmeside: www.controlthemovie.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Svart/hvitt, 119 min.

Anton Corbijn (1955) har gjennom sin over tredve år lange
karriere som fotograf rukket å produsere mye for sine nå
ganske så mange samarbeidspartnere, om man kan kalle det
for det. Han arbeidet tidlig for NME fra London, før han
flyttet over Atlanteren og arbeidet bl.a for Spin, Details,
Vogue og Rolling Stone Magazine. Han har laget over 80
musikkvideoer, gitt ut flere bøker, designet scenografi og har
nå regissert sin første lengre spillefilm.

CONTROL

Love Will Tear Us Apart; mange vil huske ordene og melodien. Få kjenner meningen av dem, før nå.

Med en film som CONTROL kan man få et sterkere innblikk i personen og kunstneren Ian
Curtis' liv og tanker. Joy Division var et band som gikk sine egne veier og banet vei for nye
musikalske uttrykk. Intensiteten i musikken gjenspeiler mye av den virkeligheten, og da
spesielt den signert Ian Curtis. Sitt korte, og meget intense liv; revet mellom familieliv, hans
økende berømmelse og hans kjærlighet for en annen kvinne enn sin kone, endte i hans
selvmord 18. mai 1980. 

Anton Corbijn har som gammel Joy Division-fan klart, gjennom musikken og bearbeidelse
av Deborah Curtis' roman "Touching From A Distance", å fremstille Ian Curtis' egen
personlige konflikt. Dette ærlige portrettet gir også et sterkere innblikk i hva som ligger
bak låter som Dead Souls, She's Lost Control, Love Will Tear Us Apart og Atmosphere.

The intensity in Joy Divisions music reflects much of the reallity, especially that of Ian Curtis. His short and
very intense life, torn between his family life, his growing fame and his love for another woman ended
with his suicide May 18th 1980. Anton Corbijn has managed, not only to bring understanding to Ian Curtis'
personal conflict, better still; he has made an opening for the audience towards songs like Dead Souls,
She's Lost Control, Love Will Tear Us Apart og Atmosphere. The feeling will never be the same. 

FØRPREMIERER
MUSIKALSKE TAKTER
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Storbritannia / Nord-Korea 2006
Manus: Daniel Gordon 
Regi: Daniel Gordon 
Foto: Nick Bennett
Klipp: Peter Haddon
Musikk: Craig Armstrong, Sister Bliss & Heather Fenoughty
Medvirkende: 
Produksjonsselskap: VeryMuchSo productions, BBC,
Dongoong Arts Center, www.verymuchso.co.uk/ 
Produsent: John Battsek, Richard Klein & Paul Yi
Salgsselskap: Paul Yi
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.crossingthelinefilm.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Koreansk, engelsk tale, Engelske undertekster
15 år, , DolbySR, Farger og svart-hvitt, 90 min.

Daniel Gordon har en noe spesiell bakgrunn som
produsent av sportsfilmer og etablerte sitt eget selskap
VeryMuchSo i 2001. Han har laget to filmer om Nord-Korea:
THE GAME OF THEIR LIVES (03) og A STATE OF MIND (04).
Det var disse filmene som gjorde at han vant nok tillit innad i
diktaturregimet til å lage denne filmen om amerikanske
avhopperne.

DOKUMENTAR
CHECKPOINTS
BACK TO THE 60'S

CROSSING THE LINE

På sekstitallet stakk flere amerikanske soldater i Sør-Korea 'feil' vei og ble nordkoreanere

Dette er den utrolige historien om fire amerikanske soldater som var stasjonert på Sør-Koreas
grense mot nabolandet i nord. Hver for seg hoppet de av til Nord-Korea hvor de etter hvert
ble tatt imot med åpne armer da diktaturregimet der så hvilken muligheter som lå i å bruke
dem i propagandaøyemed. De ble blant annet filmstjerner og spilte i filmer som amerikanske
skurker. I dag er det bare én tilbake og vi får møte kamerat Joe i dagligdagse omgivelser med
sin andre kone og tre sønner i Pyonyang, hvor han er en kjederøykende, alkoholisert
statspensjonist som fordriver tiden med å fiske.

Beretningen om kamerat Joe og de tre andre er en oppsiktvekkende historie om svik og
makt men også om å legge fortiden bak seg uten at man vel kan si at fremtiden lå foran
dem, for de prøvde blant annet å hoppe av til den sovjetiske ambassaden etter en stund. Og
hva svarte Sovjetstaten? Se selv!

In 1962, a U.S. soldier sent to guard the peace in South Korea deserted his unit, walked across the most
heavily fortified area on earth and defected to the Cold War enemy, the communist state of North Korea.
He then simply disappeared from the face of the known world. He became a coveted star of the North
Korean propaganda machine, and found fame acting in films, typecast as an evil American. He uses
Korean as his daily language. He has three sons from two wives. He has now lived in North Korea twice
as long as he has in America. At one time, there were four Americans living in North Korea. Today, just
one remains. Now, after 45 years, the story of Comrade Joe, the last American defector in North Korea,
is told. Based on their work on the two North Korean films over the last five years, VeryMuchSo
Productions, in partnership with Koryo Tours, has gained the trust of the North Korean authorities. This
has enabled clear and unrestricted access to James Joseph Dresnok and to the North Korean-based families
of the other U.S. defectors.
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USA 2006
Manus: James Jandak Wood 
Regi: James Jandak Wood 
Foto: Sharon Anderson
Klipp: Sharon Anderson, Pamela Spitzer, James Jandak Wood
Musikk: John DeBorde
Medvirkende: 
Produksjonsselskap: Link Media Inc., Vista Clara Films,
www.vistaclaraproductions.com/ 
Produsent: James Jandak Wood
Salgsselskap: Porchlight Entertainment, www.porchlight.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: Crude Impact
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 97 min.

CRUDE IMPACT er James Jandak Woods debutfilm. Han
har bakgrunn i høyteknologisk industri, men besluttet å lage
film om oljeindustriens ødeleggende vesen etter et
regnskogbesøk med Pachamama Alliance. Han har laget
produksjonsselskapet Vista Clara Films for å produsere
filmen.

DOKUMENTAR
KLIMA & KONSUM

CRUDE IMPACT

Det moderne samfunnet er avhengig av olje. Hva skjer den dagen vi går tom for fossile brennstoff?

Den kjente geologen Marion King Hubbert predikerte i 1956 at USA kom til å nå maksimal
oljeproduksjon mellom 1965 og 70. Hubbert fikk rett med sin tese om "Peak Oil". Siden en
gang mellom 1970 og 71 har USA vært stadig mer avhengig av importert olje. Hele verden
er avhengig av olje. CRUDE IMPACT tar for seg de langsiktige konsekvensene av denne
avhengigheten og hva som skjer når oljen forsvinner.

Cirka 40 % av alt energibehov dekkes av olje. Spesielt innen matproduksjon er bruken av
fossile brennstoff høy. For hver kalori vi putter i munnen har vi forbrukt det som tilsvarer
cirka ti kalorier i energi i form av innhøsting, transport, tilberedning osv. Enhver organisme
som bruker mer energi enn den får fra maten sin er i utgangspunktet utrydningstruet.
Mennesket forbruker så mye på grunn av olje. Spørsmålet blir hva som vil skje når oljen
forsvinner? Dette er utgangspunktet for CRUDE IMPACT.

In 1956 geophysicist Marion King Hubbert predicted that the USA would reach peak production of oil
between 1965 and 70. He was proven right when the US hit maximum production in 1970. Ever since the
US has grown ever more dependent on imported oil, just as the rest of the world has grown more
dependent on oil. CRUDE IMPACT addresses the oil energy dependency and the consequences it will spell
for the world as we know it when the oil wells run dry.
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USA 2006
Manus: Mateo Juez 
Regi: Mateo Juez 
Foto: Mateo Juez
Klipp: Mateo Juez
Musikk: 
Medvirkende: Osvaldo Payá
Produksjonsselskap: Richter Scale Media,
www.cubalibrefilm.com/ 
Produsent: Mateo Juez
Salgsselskap: Richter Scale Media
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.cubalibrefilm.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Spansk tale, Engelske undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 55 min.

CUBA LIBRE: DITT STØRSTE ØNSKE er Mateo Juez' første
film. Av sikkerhetshensyn ønsker ikke Juez å ha sitt bilde på
trykk.

CUBA LIBRE: DITT STØRSTE ØNSKE
Free Cuba: Your Greatest Desire
Cuba libre: El mayor deseo

Cubas mest kjente opposisjonspolitiker Oswaldo Payá presenterer sitt prosjekt og Cubas problemer

Varela-prosjektet framstår for tiden som det mest seriøse alternativet til Fidel Castros system
på Cuba. Payás kristdemokrater vil ikke at Miamis eksilcubanske hylekor skal velte inn over
øya, men krever en rekke drastiske endringer. I CUBA LIBRE: DITT STØRSTE ØNSKE blir vi
godt kjent med lederen for denne opposisjonsgruppen, som blant annet ønsker frie valg, fri
presse, og generell ytrings- og bevegelsesfrihet, altså en endring av noen av de mest
kritikkverdige sidene ved Den cubanske revolusjon. Varela-prosjektet greide i 2002 å samle
inn nok underskrifter til at den cubanske nasjonalforsamlingen måtte se på kravene deres,
men etter en skjebnesvanger fergekapring fra andre dissidenter slo det cubanske systemet
hardt ned på opposisjonen og arresterte 75 mennesker som så fikk en summarisk rettergang.
Siden fulgte en tid med sanksjoner fra Europa og ekstra vanskelige forhold, før det politiske
klimaet i senere tid har mildnet noe. Men fortsatt er det mange politiske fanger på Cuba.

CUBA LIBRE er en populær drink med rom og cola, men også et uttrykk for ønske om
endring.

Oswaldo Payá’s Varela project is the biggest opposition group in Cuba today. They demand free elections,
free press, freedom of movement and of expression. Having gathered enough signatures to demand
consideration in the Cuban National Assembly, the group were victims of a clampdown on dissidents after
the hijacking of a ferry in 2003. After a difficult time with sanctions from the European Union, things
have taken a slight turn for the better, even though Cuba keeps holding many political prisoners.

DOKUMENTAR
CHECKPOINTS
REVOLUSJON OG DEMOKRATI
NORDISK PREMIERE
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Kina 2006
Manus: Xin Huo, Zhang Yibai 
Regi: Zhang Yibai 
Foto: Yang Tao
Klipp: Zhang Yifan
Musikk: Daniel Walker
Medvirkende: Hu Jun, Lau Carina, Liao Fan, Lin Yuan, Song Jia
Produksjonsselskap: Eagle Spirit Management, www.esml.cn 
Produsent: Thomas Ho, Jane Shao
Salgsselskap: Golden Network Asia Ltd.,
www.goldnetasia.com/
Norsk distribusjon: , Festivalimport
Offisiell hjemmeside: 
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Mandarin tale, Engelske undertekster
15 år, , DolbySR, Farger, 99 min.

Zhang Yibai, født i Chongqing i 1963, studerte litteratur
ved Beijing Central Academy of Drama. Han stod først bak de
populære TV-seriene CARRY LOVE THROUGH og BE HAPPY,
før han i 2002 ga ut SPRING SUBWAY og i 2005 regisserte ett
av tre segmenter i filmen ABOUT LOVE. Han har siden stått
bak mange reklamer og musikkvideoer, og har samarbeidet
med store stjerner som ZHANG Ziyi, COCO Li, XU Jinglei og
XIE Tingfeng. CURIOSITY KILLS THE CAT er hans tredje film.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
NORDISK PREMIERE

CURIOSITY KILLS THE CAT
Hao qi hai si mao

Et mystisk puslespill av en kjærlighetshistorie, satt mot en bakgrunn av Kinas moderne klasseskiller

Fra en nasjon som ofte har en tendens til å låse seg fast i visse filmsjangere er CURIOSITY
KILLS THE CAT et ekstra forfriskende bidrag – et utforutsigbart psykologisk kjærlighetsdrama
som tar utgangspunkt i det mangefasetterte forholdet mellom en gift mann, hans kone,
hans elskerinne, en utenforstående sikkerhetsvakt og nabolagets unge Peeping Tom. Filmen
er fortalt i tre sekvenser, fra tre forskjellige perspektiver, og etter hvert som vi lærer mer og
mer er det ikke bare plottet som avsløres, men også personenes sanne karakter.

I bakgrunnen av den engasjerende historien aner vi også en skarp sosial kommentar til de
store klasseskillene vi finner i Kinas storbyer. De dramatiske plotsvingningene speiler de
sosiale toppene og bunnene vi finner i en by som er splittet mellom de tradisjonelle fattige
strøkene og det nyrike bourgeoisiet. For et sterkt manus, fylt av sjalusi og begjær, kan vi
også takke manusforfatteren Huo Xin, som tidligere også har stått bak KUNG FU HUSTLE.

In the slighly futuristic city of Chongqing, a classic love triangle is spiced up with twists and twirls, revealing
re-tellings and an increasingly smarter plot unfolds before our eyes. With its ups and downs, the plot
mirrors the deep social tensions of a city of which the film reveals both the traditional side of the poverty-
stricken areas as well as that of the new bourgeoisie. This psychological drama is based on the
multifaceted relationships between a married man, his wife, his lover, an unsuspecting security guard and
the neighborhood Peeping Tom.
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Russland 2006
Manus: Timur Bekmambetov, basert på en bok av Sergei
Lukyanenko og Vladimir Vasiliev 
Regi: Timur Bekmambetov 
Foto: Sergei Trofimov
Klipp: Dmitri Kiselev
Musikk: Yuri Poteyenko
Medvirkende: Konstantin Khabensky, Mariya Poroshina,
Vladimir Menshov, Viktor Verzhbitsky
Produksjonsselskap: Bazelevs Production, Channel One
Russia, TABBAK 
Produsent: Konstantin Ernst, Anatoli Maksimov
Salgsselskap: 
Norsk distribusjon: Fox Norge, wwww.filmweb.no/fox
Offisiell hjemmeside: www.dozorfilm.ru
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Russisk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 132 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 filmer for alt fra Pepsi
til Daewoo, for disse har Bekmambetov mottatt flere
internasjonale reklamepriser. NIGHT WATCH-filmene har blitt
et stort fenomen i Russland, og DAY WATCH slo alle
salgsrekorder.

DAY WATCH
Dnevnoj dozor

Intens fantasy-action – Russlands største publikumsuksess!

Dette er oppfølgeren til den visuelt eksplosive NIGHT WATCH som gikk på BIFF i 2005. I DAY
WATCH er ingenting som du forventer – alt er snudd på hodet, forvridd, mørkt og sært. Det
er en høyst moderne fortelling om kampen mellom det gode og det onde – og alt midt i
mellom. Vi befinner oss i et Moskva som er befolket av en mennesker med overnaturlige
krefter. De er delt inn i to fraksjoner, de "mørke" og de "lyse". De har en skjør fredsavtale,
men den ble brutt i den forrige filmen, og konflikten trappes opp. Den noe uerfarne Anton
er de lyses beste håp – sønnen hans er gått over til de mørke, som planlegger å utnytte
guttens ekstreme evner til maktovertagelse.

Ikke vær redd hvis du ikke har sett den første filmen – her trenger man ikke terpe på storyen
for å klare å engasjere seg. Vi får se ypperlig kinetisk action som henter av alt moderne
filmteknologi kan få til. Det er en svimlende, forvirrende, spennende og ekstremt
engasjerende reise gjennom et fascinerende magisk univers.

This is the sequel to the visually explosive NIGHT WATCH (shown at BIFF 2005). It tells the tale of two
factions of supernatural humans – the Light and the Dark. They've had an uneasy truce for centuries, but
following the events of the previous film, a war has broken out. Don't worry if you haven't seen the first
film – this is more about the action than the plot. The film showcases some incredibly creative uses of
modern film technology, crafting a thrilling tale of modern magic and fantasy.

FØRPREMIERER
MIDNIGHT CRAZE
NORSK PREMIERE
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Bare nyt den.
Vi gjør ikke så mye annet med biffkjøttet enn å få 
det skikkelig mørt. Derfor gir vi deg heller Mørhets-
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USA 2007
Manus: Ricki Stern, Annie Sundberg 
Regi: Ricki Stern & Annie Sundberg 
Foto: Phil Cox, Tim Hetherington, William Rexer, Jerry Risius,
Annie Sundberg, John Keith Wasson
Klipp: Joey Grossfield
Musikk: Paul Brill
Medvirkende: Brian Steidle
Produksjonsselskap: Break Thru Films,
www.breakthrufilms.org 
Produsent: Ricki Stern
Salgsselskap: Break Thru Films, www.breakthrufilms.org
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.thedevilcameonhorseback.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk, arabisk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 85 min.

Ricki Stern og Annie Sundberg driver sammen med Katie
Brown produksjonsselskapet Break Thru Films. Blant filmene
de har laget, har de høstet priser og lovord for THE TRIALS OF
DARRYL HUNT (2006), en dokumentar om en mann som ble
uskyldig dømt for voldtekt og drap.

DOKUMENTAR - KONKURRANSE
CHECKPOINTS

THE DEVIL CAME ON HORSEBACK

Rystende fortelling om én manns møte med djevelskapen og hans forsøk på å gjøre noe med det

Kaptein Brian Steidle er marinesoldat. Etter fullført tjeneste er han i beit for noe å gjøre. Han
blir tilbudt en behagelig kontorjobb, men er ikke i stand til å slå seg til ro med det. På nettet
finner han en annonse hvor det søkes etter noen som kan lede et lag som skal undersøke og
overvåke våpenhvilen etter borgerkrigen i Sudan. Jobben er godt betalt og kanskje kan han
gjenfinne noe av spenningen han opplevde i sitt virke som marinesoldat? Han tar jobben.
Livet hans blir aldri det samme.

THE DEVIL CAME ON HORSEBACK er Steidles rapport fra folkemordet i Darfur-regionen i
Sudan. I sin frustrasjon bytter han ut geværet med kameraet. I tillegg til de forferdelige
bildene han har tatt, kommer informasjonen i form av dagboksnotater og brev Steidle
sender hjem til kona Gretchen, samt opptak av nyhetssendinger. Oppgitt over egen og
afrikanske myndigheters maktesløshet overfor folkemordet han bevitner vender han tilbake
til USA for å engasjere sin egen regjering og FN i tragedien. THE DEVIL CAME ON
HORSEBACK er en rystende fortelling om én manns oppvåkning i møte med djevelskapen og
hans forsøk på å rette oppmerksomheten mot et kontinent som igjen og igjen glemmes av
verdenssamfunnet: "The things you see here are not meant to be seen."

THE DEVIL CAME ON HORSEBACK is captain Brian Steidle's report from the genocide in the Darfur region
in Sudan. As he has replaced his rifle with a camera he discovers with great frustration he is powerless to
do anything to stop the crimes he witnesses, except documenting them through photographs that are
truly horrible. The movie tells the shattering story of one man's awakening when confronted with evil and
his attempt at getting the world's attention on a continent that is forgotten again and again.
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USA 2006
Manus: Scott Caan 
Regi: Scott Caan 
Foto: Phil Parmet
Klipp: Jeffrey M. Werner
Musikk: Mark Mothersbaugh
Medvirkende: Giovanni Ribisi, Don Cheadle, Mena Suvari,
Lynn Collins, Scott Caan, Kevin Corrigan m.fl.
Produksjonsselskap: Dog Problem LLC, Thousand Words 
Produsent: Jonah Smith
Salgsselskap: THINKFilm, thinkfilmcompany.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: 
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SDDS, Farger, 88 min.

Scott Caan (1976) er den eldste sønnen til legendariske
skuespiller James Caan (GUDFAREN). Han har mest erfaring
som skuespiller, både i independent- og mainstream-
Hollywood. Som faren er det ofte tøffingroller, som i OCEANS
11, BOILER ROOM og GONE IN 60 SECONDS. Det er tydelig
at han med THE DOG PROBLEM og regidebuten DALLAS 362
(2003) ønsker å ta et lang steg ut av farens skygge.

THE DOG PROBLEM

«When a man's best friend is his dog... That dog has a problem.»

Den planløse og ensomme forfatteren Solo har skrivesperre og pengeproblemer. Han er
blakk etter å ha gått til psykolog fem dager i uken i et år. Psykologen foreslår at han får seg
et kjæledyr, så Solo skaffer seg en rufsete liten terrier som han håper kan være til trøst i en
stakkarslig tilværelse – men hunden viser seg å ha en underlig tiltrekningskraft på flere
ubehagelige elementer... 

THE DOG PROBLEM er en lettbeint, morsom film om mennesker som ikke helt vet hvordan
de skal forholde seg til verden rundt seg. For en gangs skyld får den habile
karakterskuespilleren Giovanni Ribisi hovedrollen. Han klarer å gjøre den nevrotiske Solo til
noe mer enn en endimensjonal karikatur, og vi finner sann varme skjult bak det
tilsynelatende enkle utgangspunktet. Filmen er mer opptatt av dialog enn ekstravagant
kameraføring, men den kan skilte med en stilig tittelsekvens og drivende god musikk av
Mark Mothersbaugh, som er mest kjent for sitt samarbeid med Wes Anderson.

Solo is a lonely, aimless writer who feels like he can't catch a break. He's got writer's block, money
problems, and now he can't even pay for therapy. The only answer he finds is to get a dog. But that's just
the start of his problems... This is the outset for this charming, off-beat comedy about people who can't
quite relate to the world around them – no matter how hard they try. Giovanni Ribisi heads the cast of
humorous misfits, turning a seemingly one-dimensional role into something special. 

CINEMA EXTRAORDINAIRE
NORDISK PREMIERE
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Sverige 2006
Manus: Roy Andersson 
Regi: Roy Andersson 
Foto: Gustav Danielsson
Klipp: Anna Märta Waern
Musikk: Benny Andersson
Medvirkende: Elisabeth Helander, Patrik Anders Edgren, Lars
Hemingstam, Leif Larsson, Jessika Lundberg, Mikaela
Pålsson, Jan Wikbladh m.fl.
Produksjonsselskap: Posthus Teatret, Produksjon 4 1/2, Roy
Andersson Filmproduktion AB, Société Parisienne de
Production, Studio 24, Svenska Filminstitutet (SFI), Thermidor
Filmproduktion, www.royandersson.com/ 
Produsent: Philippe Bober, Pernilla Sandström
Salgsselskap: The Coproduction Office, www.thecopro.de/
Norsk distribusjon: Oro Film, www.filmweb.no/orofilm/
Offisiell hjemmeside: www.royandersson.com/dulevande/
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Svensk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,66,, Farger, 95 min.

Roy Andersson (1943) debuterte med et brak i 1970 med
EN KJÆRLIGHETSHISTORIE, en film som har blitt stående som
den sterkeste debuten i svensk filmhistorie. I 1975 kom
oppfølgeren GILIAP, som den dag i dag fortsatt er mer kjent
for debatten rundt filmen enn filmen i seg selv. I 2000 kom
Roy Andersson med sin første spillefilm på 25 år – den
unisont hyllede SANGER FRA ANDRE ETASJE, som blant
annet vant juryens pris i Cannes. Roy Andersson har siden
1981 drevet Studio 24 som fungerer både som et filmstudio
og et produksjonsselskap.

FØRPREMIERER

DU LEVANDE
You, the Living

Roy Anderssons hjertevarme og hysterisk morsomme oppfølger til SANGER FRA ANDRE ETASJE

DU LEVANDE åpner med et tablå av en kvinne som sitter på en benk og klager over livets
grusomme urettferdigheter. "Det er ingen som forstår meg!". I bakgrunnen ser vi kjæresten
og hunden hennes som gjør spede forsøk på å bøte på elendigheten. Det er blekt og kaldt,
og det formelig oser av håpløshet. Det første som slår en er at dette kunne vært hentet rett
ut av Anderssons forrige spillefilm, den internasjonalt anerkjente SANGER FRA ANDRE
ETASJE. Men så bryter plutselig kvinnen ut i det som må være et av 2000-tallets flotteste
sangnumre, og det blir tydelig at denne filmen er en betydelig mer humørfylt affære enn
forgjengeren.

DU LEVANDE er i sin helhet innspilt i Roy Anderssons eget studio og strukturmessig følger
den samme mønster som SANGER FRA ANDRE ETASJE. Filmen består av en serie tablåer og
sekvenser som kun delvis henger sammen og karakterene henvender seg ofte direkte til
publikum. Men der SANGER FRA ANDRE ETASJE var en nokså dyster og pessimistisk film, er
DU LEVANDE til tider både genuint livsbejaende og hysterisk morsom.

Gå ikke glipp av en av de mest lattervekkende og hjertevarmende skandinaviske filmene på
veldig, veldig lenge!

YOU, THE LIVING starts out much like its predecessor, the internationally acclaimed SONGS FROM THE
SECOND FLOOR. We are presented with a bleak tableau of a woman, a bench, a boyfriend and a dog.
Once the woman breaks out in one of the most infectious songnumbers of recent years, however, it
becomes apparent that this movie is a considerably lighter affair than the director's previous effort.
YOU, THE LIVING is one of the funniest and most life-affirming Scandinavian films in a long time.
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Israel 2004
Manus: Anat Zuria 
Regi: Anat Zuria 
Foto: Ron Katzenelson
Klipp: Era Lapid
Musikk: Jonathan Bar-Giora
Medvirkende: 
Produksjonsselskap: Amythos Films, Point du Jour,
amythosfilms.com/ 
Produsent: Amit Breuer
Salgsselskap: Point Du Jour International, pointdujour-prod.fr/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Hebraisk tale, Engelske undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger, 60 min.

Anat Zuria studerte ved Ramat Hasharon Arts College og
Ma'ale School of Communications i Isreal. Hun har arbeidet
som skribent for forskjellige tidsskrift og behandlet temaer
som spenner fra kunst til jødedom. I tillegg er hun selv å
være kunstner. Hennes kunst har vært vist i gallerier i
hjemlandet og internasjonalt. Hun har regissert
prisvinnerfilmene KLACHI IN THE HOLYLAND (1999) og
PUNITY (2002).

DOKUMENTAR
CHECKPOINTS
I FADERENS NAVN
NORDISK PREMIERE

DØMT TIL EKTESKAP
Sentenced to Marriage
Mekudeshet

Tre kvinner med én ting felles: De får ikke skilsmisse

Sammen med SKILT FOR TREDJE GANG gir DØMT TIL EKTESKAP et bilde av en kultur – den
israelske – hvor kvinner ikke har noe de de skulle ha sagt i saker som har med ekteskap,
skilsmisse og foreldrerettigheter å gjøre. Her møter vi tre kvinner som har til felles at de ikke
får skilsmisse innvilget av rabbinerne i religiøse domstoler. 

I to av tilfellene har kvinnenes ektemenn startet nye familier med andre kvinner i full
forståelse med den religiøse loven Halacha, men mennene har likevel ikke "lyst" å gi dem
skilsmisse. For å gjøre paradokset totalt står kvinner som ikke er skilt og som har barn med
andre enn sine ektemenn i fare for at deres barn blir erklært urene. De religiøse lovene vil
forby disse ungene å gifte seg med rettroende jøder – og selv sekulære kvinner vil ikke at
deres barn skal bli urene ("Mamzerim").

Three young married women trapped in religious courts. They can't get a divorce because the court needs
their husband's consent before they can grant one. Dependant on their husbands' whim, they know not
when release will finally come. They are denied other relationships and are condemned to be barren,
because a married woman is forbidden to another man. In Israel, a democratic country of the 21st century,
their pain and suffering is embedded in the law. Since the women are young and anonymous, their voices
are silenced. For two years the film follows the kafkaesque struggle of Tamara, Michelle and Rachel –
three young women doing all that is humanly possible to obtain a divorce, with the help of a group of
female orthodox rabbinical advocates.
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GRENSELØSE FILMER

WWW–WHAT A 
WONDERFUL WORLD
av FAOUZI BENSAIDI
Marokko 2006
Jacques Tati møter Takeshi Kitano
i Casablanca.

TUYAS TO EKTEMENN
av WANG QUANAN
Kina 2007
Gullbjørnvinneren fra
Berlin filmfestival

XXY
av LUCIA PUENZO
Argentina 2007
Vinner av kritikeruka 
Cannes 2007

filmpoolen er et unikt samarbeid mellom Bergen internasjonale

filmfestival, Tromsø internasjonale filmfestival, Film fra Sør,

NRK og Arthaus. Målet er å gi gode filmer fra sørlige kontinenter

et langt liv i Norge, med festivalvisning, kinodistribusjon og

TV-visning. filmpoolen har så langt vært en stor suksess, med

lansering av blant andre:

OFFSIDE

PARADIS NÅ

SKILPADDER KAN FLY

OG MORA DI OGSÅ

PARADIS NÅ

WWW–WHAT A WONDERFUL WORLD

filmpoolen presenterer på b i f f  2007:



CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE
NORSK PREMIERE

Spiseforstyrrelser er fellesnevneren i en dysfunksjonell familie med en besatt mor og en far
med en ustanselig appetitt. Det modige dramaet DÅRLIGE VANER er gjennomsyret av grov
overspising og spisevegring om hverandre, og regnet som styrter ned ligner en fånyttes
syndeflod som ikke kan vaske bort de skitne ugjerningene vi er vitner til. Fråtsing, sulteforing
og asketisk livsførsel flettes sammen med nennsom hånd. DÅRLIGE VANER har humor og
ironi, men er mest av alt en fengslende og fyndig sammenveving av uspiselige karakterer.
Det presise visuelle uttrykket støttes av glimrende skuespillere som passer perfekt i sine roller.
Man får en klaustrofobisk følelse av det visuelle i den dekadente historien og religiøs famling
i fornektelse av problemer levner lite håp om noen fullkommen renselsesprosess. Filmen
vant prisen for beste meksikanske film ved Guadalajara internasjonale filmfestival i år.

Eating disorders unite a family with an obsessed mother. Torrential rains that might have thrown even
Noah for a loop aren't enough to wash away the sins of overeating and undereating in this bold Mexican
drama. Visually precise and well-cast BAD HABITS has its moments of humor and irony but is mostly
concerned with the ways in which eating disorders make daily life tough to swallow and reality hard to
digest. The connections among the main characters are presented in terse, visually arresting layers.

Sammenviklede historier om misbruk, utroskap og anoreksi rundt en familie i Mexico by

DÅRLIGE VANER
Bad Habits
Malos hábitos

Simón Bross er den mestvinnende regissøren i
latinamerikansk reklamefilmhistorie og har produsert filmer
som QUIÉN DIABLOS ES JULIETTE og FREE TIBET. DÅRLIGE
VANER er hans spillefilmdebut i registolen.

Mexico 2007
Manus: Ernesto Anaya, Simón Bross 
Regi: Simón Bross 
Foto: Eduardo Martínez Solares
Klipp: Adolfo Ibarrola, Raúl Martínez Resendez
Musikk: Daniele Luppi
Medvirkende: Ximena Ayala, Elena de Haro, Marco Antonio
Treviño, Aurora Cano, Elisa Vicedo m.fl.
Produksjonsselskap: Altavista Films, Fondo de Inversión y
Estímulos al Cine, García Bross & Asociados, Santo Domingo
Films, www.gba.com.mx/ 
Produsent: Avelino Rodriguez og Alberto Bross
Salgsselskap: Fortissimo Films, www.fortissimo.nl
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Spansk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 98 min.

BIFF 2007 75



Storbritannia / Canada 2007
Manus: Steven Knight 
Regi: David Cronenberg 
Foto: Peter Suschitzky
Klipp: Ronald Sanders
Musikk: Howard Shore
Medvirkende: Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel,
Armin Mueller-Stahl m.fl
Produksjonsselskap: Serendipity Point Films, BBC Films, Focus
Features, Kudos Film and Television, Scion Films Limited,
www.focusfeatures.com 
Produsent: Robert Lantos, Paul Webster
Salgsselskap: Focus Features, www.focusfeatures.com
Norsk distribusjon: SF Norge, www.sfnorge.no/
Offisiell hjemmeside:
www.focusfeatures.com/easternpromises
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk, russisk tale, ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD DTS, Farger, 96 min.

David Cronenberg ble født i Canada i 1943, har en
universitetsgrad i litteraturvitenskap, og nevner 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
sammenhengen mellom psyke, kropp og seksualitet. Blant
hans varierte og ofte forstyrrende merittliste finner vi perler
som VIDEODROME (1982), DEAD RINGERS (1988),
Burroughs-filmatiseringen NAKED LUNCH (1991) og A
HISTORY OF VIOLENCE (2005). EASTERN PROMISES er hans
første film som utelukkende er filmet utenfor Canada.

FØRPREMIERER
NORSK PREMIERE

EASTERN PROMISES

Grøssermesteren gir oss et intenst og foruroligende innblikk i Londons russiske mafia

Jordmoren Anna (Naomi Watts) prøver å finne ut av familiehistorien til en russisk kvinne
som dør under fødselen. Dette leder henne til en isolert og bortgjemt verden, med sine egne
naturlover, hvor det ikke eksisterer noe annet enn kriminelle, horer og voldsmenn: den
russiske mafiaen. David Cronenberg er en mester i å lede oss dypt inn i en ubehagelig
undergrunn, denne gang i en intim nærkontakt med en morderisk kulturs avslappede
forhold til vold og grusomhet. Filmene hans er ikke for alle, men det er nettopp det som gjør
dem til fascinerende mesterverk.

Cronenberg samarbeider på nytt med Viggo Mortensen (A HISTORY OF VIOLENCE). Denne
gang spiller han den nådeløse, amoralske Nikolai. Cronenberg klarer å vri en fantastisk
rollepresentasjon ut av ham, som blant annet inneholder en intens nakenslåsskamp i et
tyrkisk bad. Det er langt mellom Cronenbergs karakteristiske voldsscener, men som vanlig er
de ubehagelige, realistiske og foruroligende – og unektelig erotiske.

A Russian teenager dies during childbirth. Her midwife Anna (Naomi Watts) tries to track down her family,
but gets inadvertently drawn into a different world, a cruel home for thieves, murderers and whores –
the Russian Mafia. Especially intriguing is the mobster Nicolai (Viggo Mortensen), who carries heavy
burdens on his shoulders. Legendary director David Cronenberg tries something different from his regular
style, but the movie has lingering traces of his macabre and violent sensibility.
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USA 2006
Manus: Les Claypool 
Regi: Les Claypool 
Foto: Matthew J. Powers
Klipp: Agent Ogden 
Musikk: Electric Apricot
Medvirkende: Dian Bachar, Arj Barker, Lawrence Brooke, Les
Claypool, Oz Fritz, Adam Gates, Mike Gordon, Seth Green,
Fred Heim, Sirena Irwin, Brian Kehoe, Brian Kite, Jonathan
Korty, Gabby LaLa, Sam Maccarone, Kyle McCulloch, Jason
McHugh, Slawek Michalak, Matthew J. Powers, Matt Stone,
Jason Thompson, Derek Walls, Bob Weir
Produksjonsselskap: BAIT - Bay Area Independant Theatrics,
www.baitfilms.com/ 
Produsent: Matt Powers, Jason McHugh
Salgsselskap: National Lampoon, www.nationallampoon.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: Electric Apricot
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 91 min.

Les Claypool er vel bedre kjent bak en bassgitar, som ingen
ikke helt har skjønt hvordan han mestrer. Med tanke på hans
noe urovekkende lyrikk i låtene til Primus, er det ikke helt
overraskende å finne ham bak spakene til akkurat denne
filmen. Sammen med Matt Stone har de klart å få dette
prosjektet på bena. Lykke til og trim ned fordommene mot
verdens Jam-band. "Who's going to take you to the Burning
Man?"

ELECTRIC APRICOT 
– QUEST FOR FESTEROO

SPINAL TAP gikk den gang til elleve, oaight? Følg Electric Apricot i deres søken mot Festeroo!

Les Claypool trenger for mange av dere ingen introduksjon. For dem av dere som ikke
kjenner til mannen, så er det bare å få tak på albumene til Primus. Sett deg ned og lytt til
musikken og tekstene ... – ja, det er én bass du hører, ingen gitar, og ja; det er kun én person
som spiller på bassen – og om du får med deg historiene som fortelles gjennom tekstene
kan du bare glede deg til filmen hans.

Les Claypool har laget sin første helaften film og fulgt bandet Electric Apricot i deres søken
etter innsikt og opphøyet bevissthet i en ellers nokså kompleks tilværelse. I denne noe
annerledes musikkdokumentaren følger vi bandet frem mot Festeroo – en av de største
festivalene for Jam-band og New Age recipients...

In the Spring of 2005, a young man set forth to make a documentary reflecting an element of
contemporary music culture which had yet to be fully examined. The notion was to capture something
raw and original. He searched for something unpretentious and genuine and he yearned to make a film
that would stand out from other music documentaries. Who he found was Electric Apricot, what he
achieved was enlightenment. Unexpectedly, while searching for enlightenment the duality of existence
was unveiled.

DOKUMENTAR
MUSIKALSKE TAKTER
EUROPEISK PREMIERE
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USA 2006
Manus: Julia Bacha 
Regi: Ronit Avni & Julia Bacha 
Foto: Mickey Elkeles, Ronit Avni, Julia Bacha, Labib Jazmawi
Klipp: Julia Bacha
Musikk: Kareem Roustom
Medvirkende: Ali Abu Awwad, Sami Al Jundi, Rutie Atsmon,
Robi Damelin m.fl.
Produksjonsselskap: Just Vision, www.justvision.org 
Produsent: Ronit Avni, Joline Makhlouf, Nahanni Rous
Salgsselskap: Just Vision, www.justvision.org
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.encounterpoint.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Arabisk, engelsk, hebraisk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 92 min.

Ronit Avni er grunnlegger
og direktør av Just Vision, en
organisasjon som jobber
med å spre innflytelsen fra
palestinske og israelske
fredsaktivister. Hun har
produsert kortfilmer i
samarbeid med filmskapere
fra Senegal, Burkina Faso,
USA og Brasil mens hun
jobbet for Peter Gabriels
menneskerettighetsorganisa
sjon WITNESS.

Julia Bacha er fra Brasil og
kom til New York i 1998 for
å studere Midtøstenhistorie
og politikk ved Columbia
University. Ved siden av sine
akademiske studier, har hun
også videreutviklet
interessen for
dokumentarfotografi. Blant
annet klippet hun og var
med på å skrive manus til
den prisbelønte
dokumentarfilmen CONTROL
ROOM (2004, BIFF 2004).

DOKUMENTAR
CHECKPOINTS
NORDISK PREMIERE

ENCOUNTER POINT

Et inspirerende portrett av fredsaktivister på begge sider av den israelsk/palestinske konflikten

Palestineren Ali tilbrakte flere år i israelske fengsler på grunn av sitt politiske engasjement
i anti-israelske demonstrasjoner. Mens han lå på sykehuset, etter å ha blitt såret av en israelsk
bosetter, fikk han beskjed om at broren hans var blitt drept av en israelsk soldat. Israeleren
Robis sønn ble drept av en palestinsk snikskytter i 2002. Hun er er enda mer plaget av tapet
siden sønnen skulle beskytte en israelsk bosetting som hun er motstander av. Til tross for
disse smertefulle erfaringene, slutter både Ali, Robi og andre vi treffer i ENCOUNTER POINT
seg til Bereaved Families Forum som forener både israelere og palestinere som har mistet
familiemedlemmer i konflikten og som likevel bestemmer seg for å kjempe sammen for en
fredelig fremtid for alle.

ENCOUNTER POINT gir oss et dypt engasjerende og inspirerende portrett av disse
fredsaktivistene som modig kjemper videre til tross for mange hindringer på veien.

ENCOUNTER POINT paints a deeply personal picture of the Israeli/Palestinian conflict. We follow several
peace activists from both sides who tirelessly work towards building a secure and peaceful future for
both people despite encountering hatred and enormous obstacles. Slowly, some of their painful personal
stories from the conflict are revealed, yet they have managed to overcome these experiences and find
common cause. This is an engrossing and inspirational portrait of ordinary people who become true
leaders in the struggle for peace.
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USA 2007
Manus: Daniel B. Gold & Judith Helfand 
Regi: Daniel B. Gold & Judith Helfand 
Foto: Danile B. Gold
Klipp: Toby Shimin & Jacob Steingroot
Musikk: Stephen Thomas Cavit
Medvirkende: 
Produksjonsselskap: Toxic Comedy Pictures & Lupine Films 
Produsent: Daniel B. Gold, Judith Helfand m.fl.
Salgsselskap: Toxic Comedy Pictures
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.everythingscool.org
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 100 min.

Daniel B. Gold er først og
fremst fotograf og
kameramann på et titalls
filmer, men han har også
regissert BLUE VINYL i 2002.

Judith Helfand var
medregissør på BLUE VINYL
(02) med Gold og er dessuten
regissør bak filmen A HEALTHY
BABY GIRL (97).

EVERYTHING'S COOL

Oljeindustrien har i mange tiår engasjert spin doctors til å undergrave teorier om drivhuseffekten

Den amerikanske oljeindustrien har i flere tiår vært forutseende nok til å engasjere såkalte
spin doctors til å motarbeide og motargumentere seriøse vitenskapsfolk i diskusjoner om
den globale oppvarming og konsekvensene av økt forbruk. Og det har virket – helt til nå har
vitenskapsfolk stått mot hverandre i argumentasjonen om hvorvidt drivhuseffekten er
menneskeskapt eller om det hele skyldes naturlige variasjoner. Denne informative og
underholdende dokumentaren tar for seg nettopp de skjulte kreftene bak arbeidet med å
latterliggjøre vitenskapsbaserte teorier og tar oss med på en reise gjennom de siste tiår.
Samtidig blir en rekke fremtredende aktører på begge sider av skyttergravene intervjuet. Vi
regner EVERYTHING'S COOL som en av hovedfilmene i klima- og forbrukstematikken for
årets BIFF.

Global warming has for many years been a general concern for many scientists, but the oil companies and
others have been painstakingly thorough in their crusade to undermine their theories. A dangerous gap
has been manufactured between political action and scientific understanding by giant companies which
have an interest keeping public opinion divided. It may seem that the debate is over, since (almost)
everyone understands the need to take action to save the environment, but that doesn’t mean it’s going
to be easy.

DOKUMENTAR
KLIMA & KONSUM
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Belgia 2007
Manus: Koen Mortier, etter en roman av Herman Brusselman 
Regi: Koen Mortier 
Foto: Glynn Speeckaert
Klipp: Manu Van Hove
Musikk: Millionaire, Flip Kowlier, Arno, Guy Van Nueten
Medvirkende: Dries Vanhegen, Norman Baert, Sam Louwyck,
Gunter Lamoot 
Produksjonsselskap: CCCP , www.cccp.be 
Produsent: Eurydice Gysel, Koen Mortier
Salgsselskap: Wide Management,
www.widemanagement.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.exdrummer.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Belgisk / Flamsk tale, Engelske undertekster
15 år, ,, Farger og svart-hvitt, 104 min.

Koen Mortier har regissert flere kortfilmer som ANA
TERMNEI og A HARD DAYS WORKS. Han startet også CCCP
som en del av produksjonsselskapet CZAR. Fokuset ligger på
spillefilm og dokumentar. EX DRUMMER er hans debut som
spillefilmregissør.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
MUSIKALSKE TAKTER
NORDISK PREMIERE

EX DRUMMER

"Sort, bekmørk og langt der ute" kan med rette beskrive filmen du begir deg inn på her...

Som regissøren selv sier det: Hvert lille sted har en gjeng med idioter som strever med å nå
toppen, som følger sine idoler hva gjelder dop, men som forblir tapere til deres engang så
patetiske liv har nådd en ende. Alt, selvfølgelig i ånden av rock'n'roll. 

Tre handikappede rockemusikere søker etter en trommeslager. Dries, en velkjent forfatter
virker som den rette mannen, hadde det ikke vært for det faktum at hans ene handikapp er
at han ikke kan spille trommer. Han blir med i bandet som en perfekt og ondsinnet gud som
går ned fra sitt fjell for å leke med befolkningen. Med infiltratørens ankomst begynner
personlige konflikter og familiefeider å true bandets usikre fremtid. Dries vil selvfølgelig
manipulere bandet til de er rede til å drikke hverandres blod. Deres eneste fremtid er skrevet
ned i punkens historiske utsagn "No Future". Fortellingen er motbydelig, karakterene freaks
og verre til. Ha en god porsjon selvreflektert selvironi om du velger å ta filmen inn over deg!

Every village has its band of fools, trying to get to the top, following their idols in drug habits, but staying
losers till the end of their pathetic days. They all do this in the name of rock'n'roll. Three disabled rock
musicians are looking for a drummer. Dries, a well known writer, seems the right guy for the job, were it
not for the fact that his only handicap is that he can't play the drums. He joins the group as a perfect, but
evil god walking down his mountain to play with the populace. With the arrival of this infiltrator, personal
disputes and family feuds start to jeopardize the band's fragile future. Dries will manipulate them till
they are willing to drink each others blood and their only future is written down in many Punk lyrics: "No
Future"
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FACTORY GIRL

Den sanne historien om Edie Sedgwick. En amerikansk tragedie i tre akter.

FACTORY GIRL er historien om rikmannsdatteren og sosietetsprinsessen Edie Sedgwick
(Sienna Miller) som med Andy Warhols (Guy Pearce) hjelp nærmest over natten ble
forvandlet til superkjendis og hele New Yorks "It Girl". Sedgwick levde på en diett av
premierefester, sigaretter, alkohol, sentralstimulerende midler og ulykkelige
kjærlighetshistorier. Og etter noen få år som østkystens hipsterdronning, ble nedturen minst
like brå og spektakulær.

Andy Warhols utsagn om at "i fremtiden vil alle være berømte i femten minutter" har
sjelden passet bedre enn på tilfellet Edie Sedgwick. På tross av sine forsøk på å slå igjennom
som skuespiller og modell, var Edie først og fremst berømt for å være berømt. Parallellene
til Paris Hilton og dagens MySpace- og bloggekjendiser er åpenbare; FACTORY GIRL
dokumenterer denne kjendiskulturen i sin spede begynnelse.

FACTORY GIRL er et fascinerende tidsbilde av de maniske og magiske 60-årene. Og mange
av 60-tallets hippeste dukker opp – se blant annet etter Lou Reed, John Cale og en mann ved
navn Billy Quinn (Hayden Christensen) som minner mistenkelig om en viss verdensberømt
visesanger...

FACTORY GIRL is the story of wealthy socialite Edie Sedgwick who, through the machinations of Andy
Warhol became the "It Girl" of the New York in-crowd. Living on a steady diet of opening parties,
cigarettes, alcohol, barbituates and unhappy love affairs, Sedgwick became one of the first celebrities to
be famous for simply being famous. And after a few short years as the hipsterqueen of the East Coast, her
downfall was as brutal and spectacular as her ascension. FACTORY GIRL is a fascinating portrait of the
manic sixties and the birth of a new kind of celebrity culture.

USA 2006
Manus: Captain Mauzner 
Regi: George Hickenlooper 
Foto: Michael Grady
Klipp: Dana E. Glauberman, Michael Levine
Musikk: Ed Shearmur
Medvirkende: Sienna Miller, Guy Pearce, Hayden Christensen,
Jimmy Fallon, Mena Suvari m.fl.
Produksjonsselskap: The Weinstein Company, Bob Yari
Productions, Holly Wiersma Productions, L.I.F.T. Production,
www.weinsteinco.com/ 
Produsent: Kimberly C. Anderson, Morris Bart, Aaron Richard
Golub, Malcolm Petal, Holly Wiersma
Norsk distribusjon: Nordisk Filmdistribusjon,
www.filmweb.no/nordiskfilm
Offisiell hjemmeside: www.factorygirlmovie.net
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, danske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SDDS, Farger, 90 min.

George Hickenlooper (1963) startet karrieren med å lage
dokumentarer og portretter av filmskapere som Peter
Bogdanovich, Monte Hellman og Dennis Hopper. I den senere
tid har han laget filmer som THE MAYOR OF SUNSET STRIP
(2003) og BIZARRE LOVE TRIANGLE (2005).

ENESTE SJANSE
BACK TO THE 60'S
NORSK PREMIERE
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FAY GRIM

Hal Hartleys nye film om samliv og global politikk

Fay Grim er alenemor og bor i Queens. Hennes bror, den berømte poeten Simon Grim, sitter
i fengsel på tiende året for å ha hjulpet Fays ekteman Henry Fool å forlate USA med loven i
hælene. Simons forlegger oppfordrer Fay til å oppdrive ektemannens roman, en samling
notatbøker han tok med seg på sin flukt til Europa. Det viser seg at Henry var en mann med
mange jern i ilden, da en CIA-agent kontakter Fay for å få klørne i bøkene. Det ryktes at de
inneholder statshemmeligheter, og sammen drar de to til Paris på jakt etter Henry Fool.

Filmen er en oppfølger til Hal Hartleys film fra 1997, med samme navn som flyktningen.
Hendelsene fra første film settes i et helt nytt lys. Skulle du ikke ha fått med deg forløperen,
så gjør ikke det filmen mindre interessant. Fay farter rundt i Paris, blandes bort i global
politikk og de skitne hemmelighetene som følger med. Thrilleren er gjennomgående skutt
i underlige vinkler, og morsom på typisk Hal Hartley-vis, vel verdt noen timer av din tid.

Fay Grim's whole family is falling apart. Her son is expelled from school, her brother is in prison, and it
turns out her husband, in exile, is not who he pretended to be. Along with a CIA agent, she goes to
Europe to retrieve her husbands book, containing government secrets compromising US security. She soon
becomes involved in global politics and all its dirty secrets. Picking up where HENRY FOOL (1997) ends, Hal
Hartleys new film is a funny farsical thriller, filled with Hartleys quirky humour.

USA / Tyskland 2006
Manus: Hal Hartley 
Regi: Hal Hartley 
Foto: Sarah Cawley
Klipp: Hal Hartley
Musikk: Hal Hartley
Medvirkende: Parker Posey, D.J. Mendel, Liam Aiken, Megan
Gay, Jasmin Tabatabai, Chuck Montgomery, Jeff Goldblum
m.fl
Produksjonsselskap: HDNet Films, Possible Films, This Is That
Productions, Zero Film, www.hdnetfilms.com/ 
Produsent: Hal Hartley, Mike S Ryan, Ted Hope
Salgsselskap: HDNet Films International,
www.hdnetfilms.com/
Norsk distribusjon: 
Offisiell hjemmeside: www.faygrimfilm.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 118 min.

Hal Hartley (1959) begynte å lage film på super 8 mens
han jobbet i kameraavdelingen i et varemagasin. Han søkte
seg inn på State University of New York, ved Purchase Film
School. Etter et halvt tiår der tok det et halvt tiår til før hans
første spillefilm, THE UNBELIEVABLE TRUTH, tok
independentverdenen med storm. Den vant Juryprisen ved
Sundancefestivalen i 1990, og regissøren fulgte opp med
flere solide filmer i årene som fulgte. De mest nevneverdige
er TRUST (1990), SIMPLE MEN (1992) og HENRY FOOL
(1997). Han var blant de klart viktigste regissørene i den
amerikanske independentbølgen som startet for tjue år siden,
og har beholdt sin evne til å være vittig, ironisk, rørende og
menneskelig på samme tid.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
NORSK PREMIERE
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Serbia / Tyskland / Ungarn 2007
Manus: Melina Pota Koljevic, Srdjan Koljevic, basert på en
bok av Nenad Teofilovic 
Regi: Srdjan Golubovic 
Foto: Aleksandar Ilic
Klipp: Marko Glusac, Dejan Urosevic
Musikk: Mario Schneider
Medvirkende: Nebojsa Glogovac, Natasa Ninkovic, Miki
Manojlovic, Vojin Cetkovic m.fl.
Produksjonsselskap: Film House Bas Celik, Mediopolis Film-
und Fernsehproduktion, Új Budapest Filmstudió 
Produsent: Srdjan Golubovic, Jelena Mitrovic, Natasa
Ninkovic, Alexander Ris, Jörg Rothe
Salgsselskap: Bavaria Film International, www.bavaria-film-
international.de/
Norsk distribusjon: , Festivalimport
Offisiell hjemmeside: 
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Serbokroatisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 106 min.

Srdjan Golubovic (1972) har sin bakgrunn fra reklamefilm
og musikkvideoer, noe som kom tydelig frem i hans stilistiske
debut ABSOLUTE HUNDRED (2001). I FELLEN er den kjappe
klippingen og den ekstravagante kameraføringen tonet ned,
men en kan se et mønster i emnevalg – begge filmene bruker
små, personlige kriminalhistorier til å belyse større sosiale
problemer i Serbia. Han føler det er viktig at serbere lager
andre ting enn komedier, at en bør kunne belyse situasjonen
de er plassert i på en realistisk måte.

CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE

FELLEN
The Trap
Klopka

Intens og realistisk film noir fra Serbia

Mladen er fanget mellom barken og veden. Sønnen hans er dødelig syk, og trenger en dyr
operasjon for å ha en sjanse til å leve. Mladen har ikke råd til operasjonen. En fremmed
mann gir ham et skremmende tilbud: Han skal få pengene hvis han dreper noen. Er han
villig til å ta en annens liv for å redde sin sønn? Er ett liv mer verdifullt enn et annet?
Konsekvensene kan være ekstremt ødeleggende.

Dette er en klassisk fortelling med en moderne vri – regissøren kaller den for en balkansk
versjon av "Forbrytelse og straff". Det er lett å få assosiasjoner til Alfred Hitchcock og film
noir. Filmen har en stigende intensitet som effektivt formidler Mladens desperate situasjon;
vi føler virkelig med ham mens hans verden faller i grus. I bakgrunnen kan man merke at
filmen prøver å si noe om hele det balkanske samfunnets kamp for å tilpasse seg overgangen
til en mer kapitalistisk verden – har individet en pris? Og hvor mange problemer kan penger
egentlig løse?

Mladen has to make a terrible choice, between the life of his son who is terminally ill, and that of a
complete stranger. He needs money for an operation, and the only person who is willing to pay expects
him to kill someone in return. This intense and realistic Serbian version of a classic film noir plot is used
to highlight some of the serious issues haunting Serbia – the rise of capitalism, loss of individuality and
the corruption of honest people.
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Venezuelas president får mye oppmerksomhet i Norge til latinamerikansk statsleder å være.
Som regel dreier oppmerksomheten seg om Chávez’ spotting av USA og landets leder, samt
om hans oppfatning av demokrati, som ikke alltid stemmer med vår. Riktignok er han valgt
med enorm oppslutning, spesielt fra landets fattige, men tukling med konstitusjonen for å
samle mer makt hos presidenten, gjerne over lengre tid, har en tendens til å gjøre mediene
urolige. 

I FOLKET OG PRESIDENTEN møter vi Chávez-tilhengere og får vite hva det er som gjør at de
plutselig bryr seg om å stemme, i et politisk system folk lenge har følt seg utstøtt fra. Filmen
er spilt inn under fjorårets valgkamp som førte til nok en brakseier for Chávez. Det
venezuelanske folket forteller her om de forskjellige sosiale reformene som har blitt innført
siden Chávez vant sitt første valg i 1998. Vi konfronteres med mulige USA-støttede
invasjonsplaner fra nabolandet Colombia, og opp mot valget øker nervene og frykten for
flere militærkupp, som i 2003.

Venezuelan president Hugo Chávez gets a lot of attention for his mockery of the USA and for challenging
our idea of democracy. The poor seem to love him, and apparently he wins the elections fair and square,
but political commentators don't like the idea of giving too much power to one man. In THE PEOPLE AND
THE PRESIDENT we meet his supporters awaiting the 2006 elections. They explain how his reforms are
blessings and how they fear a coup d’état or an invasion.
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FOLKET OG PRESIDENTEN
The People and their President
Folket og presidenten

Hvordan har det seg at kontroversielle Hugo Chávez ser ut til å ha så stor støtte i folket sitt?

Norge 2007
Manus: Iselin Åsedotter Strønen, Hildegunn Wærness 
Regi: Iselin Åsedotter Strønen & Hildegunn
Wærness 
Foto: Iselin Åsedotter Strønen, Hildegunn Wærness
Klipp: Iselin Åsedotter Strønen, Hildegunn Wærness
Produksjonsselskap: Geriljastil Productions, geriljastil.com/ 
Produsent: Iselin Åsedotter Strønen, Hildegunn Wærness
Salgsselskap: Geriljastil Productions
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Spansk tale, Norske undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 86 min.

Iselin Åsedotter Strønen
har en master fra
Universitetet i Bergen med
feltarbeid fra et fattig
nabolag i Caracas,
Venezuela, hvor hun så på
politisk arbeid lokalt, i
forhold til på statsplan, samt
Chávez’ Bolivarianske
revolusjon.

Hildegunn Wærness har
studert filmvitenskap ved
Stockholms Universitet og
filmregi ved Universidad del
Cine i Buenos Aires. Som
regissør er hun tilknyttet
Manifesto Grupo Acción.
Hun medvirket som
skuespiller, fotograf og
manusutvikler i den
prisbelønte langfilmen UPA!
UNA PELICULA ARGENTINA
(2006). Wærness har også
bakgrunn som journalist og
fotograf.

DOKUMENTAR
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USA 2007
Manus: Daniel G. Karslake & Helen R Mendoza 
Regi: Daniel G. Karslake 
Foto: Daniel G. Karslake & Peter Haas
Klipp: Nancy Kennedy
Musikk: Scott Andreson
Medvirkende: Richard Gephardt, Marie Lou Wallner, Chrissy
Gephardt, Tonia Poteat, Desmond Tutu m.fl.
Produksjonsselskap: 
Produsent: Daniel G. Karlslake m.fl. 
Salgsselskap: Cinetic Media, www.cineticmedia.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.forthebibletellsmeso.org
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 95 min.

Daniel G. Karslake har sin utdannelse fra University of
Southern Californias School of Cinema-Television og B.A. ved
Duke University i Public Policy Studies. Han har også arbeidet
som produsent og vunnet priser for nyhetsmagasinet "In The
Life" som går på PBS. Han har også jobbet for ITL og WNET. 

DOKUMENTAR - KONKURRANSE
I FADERENS NAVN
GAY PROPAGANDA NIGHT
EUROPEISK PREMIERE

FOR THE BIBLE TELLS ME SO

Hva skjer når konservative bibeltro kristne får homofile eller lesbiske barn?

Hva skjer når foreldre som er dypt kristne, konservative og bibeltro får vite at datteren eller
sønnen deres er lesbisk eller homofil? I mange tilfeller vet vi at foreldrene vender ryggen til
sine barn og støter dem ut i det ytterste mørke. Utrolig nok har mange foreldre et sterkere
forhold til en abstrakt gud enn til sine egne barn. Men denne filmen du ikke bare bør, men
må få med deg, handler om de andre – de som ble tvunget til å revidere og revurdere sitt
syn på det skrevne ord. I ett av de seks tilfellene skjedde det for sent – en mor støtte sin
datter fra seg – men etter datterens selvmord, forsto også denne moren at det var noe i
veien med henne selv, ikke barnet hennes. FOR THE BIBLE TELLS ME SO var den beste og
viktigste filmen som ble vist under årets filmfestival i Sundance.

I forbindelse med presentasjonen av denne filmen vil regissøren Daniel G. Karslake være til
stede. Han deltar også i paneldebatt i Studentersamfunnet torsdag 18. oktober.

An exploration of the intersection between religion and homosexuality in the U.S. and how the religious
right has used its interpretation of the Bible to stigmatize the gay community. Dan Karslake's provocative,
entertaining documentary brilliantly reconciles homosexuality and Biblical scripture, and in the process
reveals that Church-sanctioned anti-gay bias is based almost solely upon a significant (and often malicious)
misinterpretation of the Bible.
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FOREVER

Père-Lachaise-kirkegården i Paris er verdensberømt. En annerledes film fylt av skjønnhet og varme.

Père-Lacahaise-kirkegården i Paris er kanskje den mest berømte i hele verden, ikke bare fordi
den er så forseggjort, men også på grunn av alle berømthetene som ligger begravet her.
Georges Méliès, Oscar Wilde, Edith Piaf, Marcel Proust, Maria Callas, Jim Morrison og mange
flere finner du gravstedene til om du tar turen innom. Den mesterlige dokumentaristen
Heddy Honigmann portretterer en rekke mennesker som jevnlig besøker kirkegården for å
stelle på sine helters graver. Her kommer folk for å finne ro og for å forsone seg med den
endelige avslutningen på livet. FOREVER er blitt et kontemplativt dokument over
humanistiske holdninger, livet og døden. "If your life is fulfilled by Balzac's novels, Musset's
poems and Chopin's music, you will never be alone."

Paris' Père-Lachaise is one of the world's most famous cemeteries. It is the final resting place for a diverse
group of artists ranging from Marcel Proust to Jim Morrison. FOREVER captures the cemetery's mysterious
and calming beauty through its visitors. Gradually, the graveyard reveals itself not only as a resting place
for the dead, but also as a source of peace and inspiration for the living. FOREVER is about a place where
love and death walk hand in hand. Besides that – this is one of the festival's most beautiful documents
this year.

Nederland 2006
Manus: Heddy Honigmann, Ester Gould, Judith Vreriks 
Regi: Heddy Honigmann 
Foto: Roberrt Alazraki
Klipp: Danniel Danniel
Produksjonsselskap: Cobos Films, NPS Television,
www.cobosfilms.nl/ 
Produsent: Carmen Cobos
Salgsselskap: Cobos Films, www.cobosfilms.nl/
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Fransk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,66, DolbySR, Farger, 95 min.

Heddy Honigmann (Lima, 1955) er en av de største
kvinnelige dokumentarister i verden. Hun har i løpet av en
25-årsperiode laget mer enn 20 produksjoner som har vunnet
stor respekt internasjonalt. Hun har filmet over hele verden
og hennes filmer har dreid seg om så mangt, fra kriminalitet,
krig og erindring, til kunstens vitalitet og kraft. Hun er datter
av et jødisk Holocaust-offer og flyttet til Italia etter å ha
studert littertur i Peru. Siden 1978 har hun bodd i Nederland.
Noen av hennes filmer er AU REVOIR (1995), O AMOR
NATURAL (96), THE UNDERGROUND ORCHESTRA (97),
CRAZY (99), GOOD HUSBAND, DEAR SON (01), DAME LA
MANO (03), FOOD FOR LOVE (04) og FRAMED MARRIAGE
(05).

DOKUMENTAR - KONKURRANSE
NORDISK PREMIERE
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Storbritannia / USA 2006
Manus: Oliver Hodge 
Regi: Oliver Hodge 
Foto: Oliver Hodge
Klipp: Phil Reynolds
Musikk: Patrick Wilson
Medvirkende: Michael Reynolds m.fl.
Produksjonsselskap: Open Eye Media,
www.garbagewarrior.com/contact.htm 
Produsent: Rachel Wexler
Salgsselskap: The Works, www.theworkslimited.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.garbagewarrior.com/
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 86 min.

Oliver Hodge studerte industridesign ved Central St
Martin's School of Art i London og studerte så filmdesign.
Han har bidratt på et dusin filmer, som som CHARLIE OG
SJOKOLADEFABRIKKEN, TOMB RAIDER, SLEEPY HOLLOW og
THE FIFTH ELEMENT.

GARBAGE WARRIOR

Filmen for deg som tror det går an å endre verden ved hjelp av ren viljestyrke og utholdenhet

Arkitekten Michael Reynolds er ikke som andre arkitekter. Han har gjort det til sitt livsverk
å konstruere selvforsynte boligkomplekser av bildekk, tomflasker og blikkbokser. Filmen er
et underholdende portrett av en herlig ukonvensjonell kunstner som både er miljøkriger og
redningsmann for folk som har mistet gård og grunn. Blant annet tar han teamet sitt med
til tsunamiofre som har ventet i lang tid på at noen skal hjelpe dem med å få tak over hodet.
GARBAGE WARRIOR er også en film for jurister, som kan følge Reynolds' kamp mot
byråkratene og de erkekonservative politikerne i New Mexico, som nekter å endre lovverket
slik at hans visjonære konstruksjonsmetoder kan bli tillatt i delstaten. Filmen anbefales på
det varmeste for alle som trenger inspirasjon til å tenke nytt i miljøspørsmål – og det gjelder
jo de fleste av oss.

Without exaggeration or insult, one could call American Michael Reynolds the world’s most distinguished
architect of garbage. For over three decades, he has been successfully building very cheap houses which
have their own source of energy, water and heat. For their construction he uses old tyres, beer cans and
glass bottles. This surprisingly efficient alternative form of housing created by the professional architect
and promoter of sustainable development nevertheless continually comes up against all sorts of US
bureaucracy.

DOKUMENTAR
KLIMA & KONSUM
BACK TO THE 60'S
NORDISK PREMIERE
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USA 2007
Regi: Rory Kennedy 
Foto: Tom Hurwitz
Klipp: Sari Gilman
Musikk: Miriam Cutler
Produksjonsselskap: Moxie Firecracker Films,
www.moxiefirecracker.com 
Produsent: Rory Kennedy, Liz Garbus, Jack Youngleson
Salgsselskap: Moxie Firecracker Films,
www.moxiefirecracker.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 82 min.

Rory Kennedy (1968) er en prisvinnende
dokumentarfilmskaper og produsent. Hun er den yngste av
senator Robert F. Kennedys elleve barn. I 1998 dannet hun
sammen med Liz Garbus produksjonsselskapet Moxie
Firecracker Films, som spesialiserer seg på dokumentarer om
viktige sosiale og politiske saker. Blant stasjonene de har
produsert og regissert filmer for er A&E, MTV, TLC, Lifetime,
Discovery Channel, Channel 4 UK og Sundance Channel.

DOKUMENTAR
CHECKPOINTS
IRAK / VIETNAM
NORSK PREMIERE

GHOSTS OF ABU GHRAIB

Film som dokumenterer de kriminelle snarveiene i krigen mot terrorisme

GHOSTS OF ABU GHRAIB er et portrett av tortur i vår tid. Filmen er en samling vitnesbyrd fra
torturister og torturerte i det beryktede fengselet i Irak. Takket være fengselsvaktenes egne
bilder ble det avdekket omfattende overgrep. Det gjør inntrykk å se og høre førstehånds
beretninger om de ekstreme ydmykelsene og mishandlingen som fant sted i løpet av høsten
2003. Vanviddet trenger gjennom de sparsomme virkemidlene filmen bruker, som stort sett
er intervjuer med de involverte på begge sider av makten og bilder fra fengselet.

Vi ønsker å tro at tortur er noe "de andre" utfører. GHOSTS OF ABU GHRAIB viser hvordan
dagens herskere går frem i sitt tilsynelatende uendelige begjær etter informasjon om mulig
terrorvirksomhet. Filmen behandler fordelingen av skyld for forbrytelsene på en
eksemplarisk måte; samtidig som de enkelte aktørene vitner og stilles til ansvar for sine
handlinger, er det et klart fokus på det skrikende behovet for et oppgjør med en mer og mer
lettsindig omgang med tortur.

GHOSTS OF ABU GHRAIB dokumenterer snarveiene okkupantmakten tar – snarveier som i
siste instans undergraver de verdiene det kriges for å beskytte.

GHOSTS OF ABU GHRAIB is a documentary about modern use of torture. It collects testimonies from the
prison guards of the Iraqi war prison, Abu Ghraib, and from the victims of their atrocities. The division of
guilt for the crimes is treated in an exemplary manner; though the prison guards testified and are held
responsible for their actions, the filmmakers in no way overlook the need to place the responsibility for
the systematic use of torture where it belongs.
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Brasil / USA 2005
Manus: Tocha Alves, Hank Levine, Marcelo Machado 
Regi: Tocha Alves & Hank Levine 
Foto: Raoul Fernandez
Klipp: Paul Bozymowski og Marcio Canella
Musikk: Edson X
Medvirkende: Robinho, Falcão, Karine, Garrincha, Natalie
m.fl.
Produksjonsselskap: 02 Filmes, Nike, www.o2filmes.com 
Produsent: Fernando Meirelles, Hank Levine
Salgsselskap: 02 Filmes, www.o2filmes.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.ginga.o2.art.br
Produksjons-, visningsformat: Analog video, Analog video
Portugisisk tale, Engelske undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 79 min.

Tocha Alves har tidligere
klippet den brasilianske
musikkfilmen TRIBALISTAS
(2002).

Hank Levine har tidligere
produsert CITY OF GOD.

Marcelo Machado har
tidligere vært medregissør
på dokumentarfilmen
OLHAR ELECTRÔNICO
(1986) om sosiale forhold i
Brasil.

GINGA 
– THE SOUL OF BRAZILIAN FOOTBALL
Ginga – a alma do futebol brasileiro

En hyllest til brasiliansk fotball som viser lidenskapen og mangfoldet i Brasils fremste kunstart

Ordet Ginga beskriver sjelen i brasiliansk fotball og innebærer en mytisk blanding av
bevegelser og holdninger som brasilianere hevder å være alene om å besitte. Brasils beste
ballbehandlere gjør fotball til kunst. Det er noe fotballtilhengere i alle aldre er enige om,
enten deres helter er Pelé, Socrates eller Ronaldinho. Til et lydspor med et utvalg av Brasils
brede musikkliv, møter vi brasilianere som spiller fotball med hjertet. Først ut er unge
brasilianske gutter som viser en ubegripelig teknikk på prøvespill foran talentspeidere og
drømmer om å kunne leve av sin lidenskap, helst ved å komme seg til europeiske storklubber.
Vi møter amatørlag fra den dypeste regnskogen som spiller på flåter, folk som blander
fotball og capoeira i kamp for fattige, og vi møter fotvolleyballspillende kvinner på stranden
i Rio de Janeiro. Mest imponerende er en enbent spiller som ville driblet garvede tobente
fotballspillere på ræv. Brasils største innendørsstjerne og Real Madrids Robinho utgjør
filmens stjernegalleri, men alle karakterene glitrer i en film man ser at er produsert av
Fernando Meirelles (CITY OF GOD).

The word Ginga describes the soul of Brazilian football, a mythical mix of movements and attitude that
seems innately Brazilian. Players like Pelé and Ronaldinho have made football into an artform. Catchy
Brazilian music accompanies our meeting with hopeful young talents, an unbelievably skillful one-legged
star, women playing volleyball with their feet at Rio’s beautiful beaches and a mix of capoeira and
football. Real Madrid’s Robinho is the big star of this beautiful documentary, visibly produced by Fernando
Meirelles (CITY OF GOD).

DOKUMENTAR
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Canada 2007
Manus: Sam Dunn, Scot McFadyen 
Regi: Sam Dunn & Scot McFadyen 
Foto: Martin Hawkes
Klipp: Grootenboer, Christopher Donaldson
Musikk: Kiss, Deep Purple, Sepultura, Lamb of God, In Flames
Medvirkende: Metallica, Iron Maiden, Slayer, Orphaned Land
X Japan, Tang Dynasty & Max Cavalera
Produksjonsselskap: Global Banger Productions,
www.metalhistory.com 
Produsent: Sam Dunn, Scot McFadyen
Salgsselskap: Seville Pictures, www.sevillepictures.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.metalhistory.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 92 min.

Sam Dunn har studert
antropologi og jobbet som
musikkskribent og -produsent
for filmen FUBAR (2002).
METAL: A HEADBANGER’S
JOURNEY var 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 var
hans filmdebut som
manusforfatter, regissør og
produsent. METAL: A
HEADBANGER'S JOURNEY ble
premiert på Toronto
International Filmfestival i
2005, den er vist på mer enn
40 internasjonale filmfestivaler
og gikk på kino i mer enn 30
land.

DOKUMENTAR - KONKURRANSE
MUSIKALSKE TAKTER
VERDENSPREMIERE

GLOBAL METAL

Tror du bare folk i Vesten liker metal? Tro om igjen!

Alle som har sett METAL: A HEADBANGER'S JOURNEY har gledet seg til fortsettelsen, og
dette er intet mindre enn en verdenspremie i metal-hovedstaden Bergen. Sosial antro -
pologen Sam Dunn og regissør Scot McFadyen fikk så mange henvendelser fra hele verden
etter suksessen METAL: A HEADBANGER'S JOURNEY, at de bestemte seg for å granske
musikksjangerens påvirkning på ulike kulturer over hele verden.

Slik starter en reise over fem kontinenter. Vi er innom Sør-Amerika, Asia og Midtøsten –
steder hvor man ikke så for seg at metal fantes. Vi møter alt fra indonesisk death metal via
kinesisk black metal til iransk trash metal. I GLOBAL METAL åpner det seg et
verdensomspennende samfunn for metalfans, der de ikke gjenskaper musikken fra Vesten,
men lager sin egen versjon.

Som i METAL: A HEADBANGER'S JOURNEY er historien ispedd intervjuer med blant annet
Iron Maiden, Slayer, Metallica, Orphaned Land, X Japan, Tang Dynasty og Max Cavalera.

In GLOBAL METAL, directors Scot McFadyen and Sam Dunn set out to discover the impact of heavy metal
on the world's cultures beyond Europe and North America. The film follows metal fan and anthropologist
Sam Dunn on a whirlwind journey through Asia, South America and the Middle East as he explores the
underbelly of the world's emerging extreme music scenes - from Indonesian death metal to Chinese black
metal to Iranian thrash metal, GLOBAL METAL reveals a worldwide community of metalheads who aren't
just absorbing metal from the West - they're transforming it, creating a new form of cultural expression
in societies dominated by conflict, corruption and mass-consumption.
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USA 2007
Manus: Ben Affleck & Aaron Stockard 
Regi: Ben Affleck 
Foto: John Toll
Klipp: William Goldenberg
Musikk: Harry Gregson-Williams
Medvirkende: Casey Affleck, Morgan Freeman, Michelle
Monaghan, Ed Harris m.fl.
Produksjonsselskap: Live Planet, Miramax & The Ladd
Company, www.miramax.com/ 
Produsent: Ben Affleck, Sean Bailey, Alan Ladd jr. m.fl.
Salgsselskap: Miramax, www.miramax.com/
Norsk distribusjon: Walt Disney Studios Motion Pictures
Norway, www.filmweb.no/bvi/
Offisiell hjemmeside: www.gonebabygone-themovie.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 113 min.

Ben Affleck (1972) var en barnestjerne i forskjellige
fjernsynsproduksjoner og slo igjennom som skuespiller i
GOOD WILL HUNTING (1997) sammen med sin
barndomskamerat fra Boston, Matt Damon. Siden er han blitt
en av Hollywoods mest kjente og brukte skuespillere. Han
debuterer her som regissør.

FØRPREMIERER
EUROPEISK PREMIERE

GONE BABY GONE

Ben Affleck regidebuterer med en film om en fire år gammel jente som forsvinner sporløst

De to privatetterforskerne Patrick og Angie (Casey Affleck og Michelle Monaghan) bor
sammen i et av Bostons mer tvilsomme strøk. En dag blir de oppsøkt av onkelen og tanten
til en liten jente som har forsvunnet fra hjemmet sitt noen dager tidligere. Etter hvert går
detektivene med på å etterforske saken, selv om Angie er redd for hva de kan finne.

Politiet har liten fremgang i saken, og politisjef Jack Doyle (Morgan Freeman) går motvillig
med på å la privatdetektivene delta i etterforskningen. Det viser seg at en stor sum penger
også har forsvunnet – men hva er forbindelsen til den lille jenta? Og hvor langt er
etterforskerne villige til å gå for å finne svaret?

Based on Dennis Lehane's novel of the same title, GONE BABY GONE is a story about a two detectives in
search of a 4 year old girl who has been kidnapped in Boston. The two investigators will eventually risk
to lose everything - their relationship, their sanity - even their own lives.



Norge 2007
Regi: Geir Kreken & Fridtjov Konglevoll 
Foto: Helge Hjelland, Fridtjov Konglevoll
Klipp: Geir Kreken, Ingrid Spildo, Arild Mehn-Andersen
Produksjonsselskap: Amehn Production, Norsk
Dokumentarfilm Amehn Production, Breiviksveien 13, N-5042
Bergen, tel +47 9363 9802, ama@sensewave.com
Produsent: Arild Mehn-Andersen, Fridtjov Konglevoll
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Norsk tale, ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 50 min.

Geir Kreken er utdannet
fjernsynsregissør ved
Høgskolen i Lillehammer og
arbeider som frilanser med
base i Bergen. Han har
regissert flere
dokumentarfilmer som har
vært vist på norsk og
utenlandsk fjernsyn og på
filmfestivaler. Bl. a. MER ENN
ET BRYLLUP (BIFF 03) og
NOREG I EIT NØTTESKALL
(NRK). 

Fridtjov Konglevoll var
produsent, regissør og
fotograf. Han spesialiserte
seg som luftfotograf med
selskapet Airview og leverte
med sin motoriserte
paraglider scener til
spillefilmene MARIAS MENN
og LOOP, samt tv-
produksjonene Farmen,
Ekstremsportveko og VIP
Robinson m.fl. Han hadde
også produksjon og regi på
flere oppdragsfilmer, bl.a. for
Nordsteam og Bergen
Aeroshow. Han var medeier i
Norsk Dokumentarfilm AS.
Fridtjov Konglevoll omkom i
en paragliderulykke
sommeren 2007.

DEN GRUSOMSTE REISE
The Cruellest Journey

Eventyreren Helge Hjelland reiser som første menneske ned den 4000 km lange Nigerfloden

Helge Hjelland er en ekte eventyrer med flere store ekspedisjoner bak seg. Han har
verdensrekord i å sykle verden rundt på kortest tid. Han har også gått Amerika på tvers på
rulleskøyter, krysset Nordsjøen i gummibåt og syklet alene gjennom Sahara-ørkenen. Når
han i denne filmen når frem til havet blir han den første som beseirer Nigerfloden noensinne.

Filmen tegner et bilde av en annerledes eventyrer. En som ikke bare motiveres av å overvinne
tøffe utfordringer og farlig natur, men å også oppleve varme menneskelige møter. I
motsetning til de tradisjonelle imperialistiske oppdagelsesreisende mener Helge nøkkelen til
å lykkes er å reise sårbar og alene. Han er forberedt på at det innebærer utfordringer - og
det møter han.

Gjennom videokameraet hans er vi med på en historisk men moderne reise. Det tøffe klimaet
gjør det etter hvert svært klart for Helge hvorfor ingen tidligere har klart å gjennomføre
turen. Nær havet, midt i det oljerike Nigerdeltaet forviller han seg inn i en virkelighet helt
annerledes enn i oljelandet Norge. Midt mellom kidnappere og krokodiller opplever han
noe som snur alt på hodet.

Western Africa: The Norwegian adventurer Helge Hjelland travels the entire Niger River as the first man
ever. This is a story of a remarkable and different type of adventurer – a guy who becomes motivated by
Nature's difficult and rough obstacles as well as heartwarming meetings with the local people. Through
his camera wecome along on a historic yet modern journey. In confrontation with the rough climate he
soon realizes why no one has done this journey before him. And near the ocean, he experiences
something that turns everything upside down.

DOKUMENTAR
VERDENSPREMIERE
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Storbritannia 2007
Manus: David MacKenzie, Ed Whitmore 
Regi: David MacKenzie 
Foto: Giles Nuttgens
Klipp: Colin Monie
Musikk: Matt Biffa
Medvirkende: Jamie Bell, Sophia Myles, Claire Forlani, Ciarán
Hinds, Jamie Sives, Ewen Bremne m.fl.
Produksjonsselskap: Film4, Ingenious Film Partners, Lunar
Films, Scottish Screen, Sigma Films, www.sigmafilms.com/ 
Produsent: Gillian Berrie
Salgsselskap: Independent Film Sales,
www.independentfilmcompany.com
Norsk distribusjon: Nordisk Filmdistribusjon,
www.filmweb.no/nordiskfilm
http://www.thefilmfactory.co.uk/hallamfoe/

Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 95 min.

David MacKenzie (1966) debuterte i 2002 med THE LAST
GREAT WILDERNESS. Året etter kom hans hittil mest kjente
film YOUNG ADAM, basert på Alexander Trocchis roman, og
med Ewan McGregor og Tilda Swinton i hovedrollene.
YOUNG ADAM vant både priser og anerkjennelse langt
utover Skottlands grenser. I 2005 kom den psykologiske
thrilleren ASYLUM.

FØRPREMIERER
NORSK PREMIERE

HALLAM FOE

Et sårt, spennende og forstyrrende drama med bøttevis av indie-cred

17 år gamle Hallam Foe har aldri kunnet forsone seg med morens mystiske dødsfall. Han
nekter å tro at det dreier seg om en ulykke og mistenker sin stemor for å ha hatt en finger
med i spillet. Besatt av tanken på at moren ble myrdet, synker Hallam stadig lenger ned i sin
egen bisarre fantasiverden. Og når søsteren flytter hjemmefra, forsvinner samtidig hans
eneste virkelige kontakt med utenomverdenen. Ute av stand til å leve under samme tak som
personen han er overbevist om at drepte moren hans, forlater Hallam det store huset på
landsbygda og flykter til Edinburgh. Her møter han tilfeldigvis en kvinne som bærer en
besnærende likhet med moren, og plutselig har han på ny viklet seg inn i en verden av løgn
og intriger.

HALLAM FOE er ikke bare en forfriskende mørk og vellaget independentfilm. Både Jamie
Bell (BILLY ELLIOT) og Sophia Myles (ART SCHOOL CONFIDENTIAL) gjør bunnsolide
prestasjoner i hovedrollene. Og med band som Orange Juice, Sons and Daughters og Franz
Ferdinand på lydsiden og en tittelsekvens laget av billedkunstneren David Shrigley
representerer filmen et slags tverrsnitt av skotsk populærkultur. En av årets kuleste filmer.

Unable to come to terms with the death of his mother, 17 year old Hallam Foe has slipped away into his
own bizarre fantasy world. As his sister - his only real connection to the outside world - leaves home, he
becomes ever more convinced that his stepmother had a hand in his mother's fatal accident. No longer
willing to live under the same roof as the woman he suspects of killing his mother, he flees the countryside
in favour of Edinburgh, where he accidentally bumps into a woman who bears a remarkable resemblance
to - guess who.
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HELVETICA

Fascinerende dokumentar viet fonten Helvetica og moderne design, urbanitet og global visuell
kultur

HELVETICA er en indie-dokumentar om typografi, grafisk design og global visuell kultur.
Filmen tar deg med på en utforskning av urbane rom i verdens storbyer og undersøker
historien til fonten Helvetica som en del av en større samtale om måten skrifttyper påvirker
livet vårt på. Det er i år 50 år siden Max Miedinger og Eduard Hoffmann introduserte fonten
Helvetica, i en tid da sveitsisk design red på en bølge av popularitet, og godt hjulpet av
reklamebyråer som solgte denne skrifttypen til sine klienter ble den raskt en ledende font;
den dukket opp i firmalogoer, i skilt for transportsystemer, i kunsttrykk og en rekke andre
bruksområder over hele verden.

Regissør Gary Hustwit intervjuer flere anerkjente designere om deres arbeid og den kreative
prosessen, samt om valgene og estetikken bak deres bruk av font. Filmen tar deg med på en
utforskning av urbane rom i verdens storbyer og undersøker historien til Helvetica som en
del av en større samtale om måten skrifttyper påvirker livene våre. Filmen spenner over
fagfelt som design, reklame, psykologi og kommunikasjon, og inviterer oss til å kikke
nærmere på de tusener av ord vi utsettes for hver dag.

This year the typefont helvetica celebrates its 50th anniversary. HELVETICA is an independent documentary
about typography, grafic design and global visual culture. Director Gary Hustwit interviews renowned
designers about their work and the creative process, and the choices and the aestethics behind their use
of typefont. HELVETICA explores the urban spaces of major cities as it investigates the history of the
typefont helvetica and the way typefonts affect our lives.

Storbritannia 2007
Manus: Gary Hustwit 
Regi: Gary Hustwit 
Foto: Luke Geissbuhler
Klipp: Shelby Siegel
Musikk: The Album Leaf, Battles, Caribou, Chicago
Underground Quartet, El Ten Eleven, Four Tet, Kim Hiorthøy,
Motohiro Nakashima, Sam Prekop
Medvirkende: Erik Spiekermann, Matthew Carter, Massimo
Vignelli, Wim Crouwel, Hermann Zapf, Neville Brody, Stefan
Sagmeister, Michael Bierut, David Carson m.fl.
Produksjonsselskap: Veer & Swiss Dots , www.veer.com 
Produsent: Gary Hustwit
Salgsselskap: Swiss Dots, www.swissdots.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.helveticafilm.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 80 min.

Gary Hustwit har jobbet som produsent på en rekke
dokumentarfilmprosjekter, blant andre på I AM TRYING TO
BREAK YOUR HEART, filmen om Wilcoalbumet "Yankee Hotel
Foxtrot". HELVETICA er hans debut i regissørstolen.

DOKUMENTAR - KONKURRANSE
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Angola / Portugal 2007
Manus: Ondjaki & Kiluanje Liberdade 
Regi: Kiluanje Liberdade & Ondjaki 
Foto: Inês Goncalves
Klipp: Maria Joana
Musikk: Helvio
Produksjonsselskap: KLIG Rua do Salitre n55 Esquerdo,
Lisboa 1250-198, Portugal
Produsent: Kiluanje Liberdade & Ondjaki
Salgsselskap: Marfilmes, www.marfilmes.com
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Portugisisk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 60 min.

Ondjaki (Luanda, 1977, bildet) er utdannet i sosiologi og er
manusforfatter, poet og forfatter med hele syv bøker bak seg.
Han har laget en del videoer og var assisterende regissør på
AS CARTAS DO DOMADOR i 2005.

Kiluanje Liberdade (Benguela, 1976) har sin utdannelse
innen kulturledelse og har begått to filmer selv og vært
assisterende regissør på Teresa Villaverdes A FAVOR DE
CLARIDADE (03).

HOPE THE PITANGA CHERRIES GROW
– TALES OF LUANDA
Histórias de Luanda – Oxalá cresçam pitangas

Ti av innbyggerne i Luanda forteller om sin fascinasjon for byen med 4 millioner innbyggere

Luanda i Angola må være en svært spesiell by – hovedstaden med fire millioner innbyggere
var opprinnelig bygget for å kunne huse 600 000. Angola har vært gjennom en 30 år lang
borgerkrig og har bare hatt fred i tre år. Her møtes folk fra forskjellige stammer fra hele
landet og mange utlendinger også. På mange måter er denne filmen en hyllest til den
utrolige mangefasetterte byen og en beskrivelse av hva det vil si å bo her. Hvordan klarer folk
å brødfø seg? Hvor mye du tjener her kommer helt an på hvor mye oppfinnsomhet du har. 

Vi møter ti unge mennesker som forteller om sitt liv i denne fascinerende hovedstaden, hvor
fattigdommen er så altfor åpenbar. Landet som flommer over av ressurser frarøves inn -
byggerne på bekostning av de store internasjonale oljeselskapene.

Angola: 30 years of independence, three years of peace. Luanda, the capital: a city built for 600 000 people
is now home to 4 millions. At this crossroads people from all of the country's provinces meet each other
and the outside world. People are the life of the city. They transform it by inventing ways to make money,
by discovering their talents and by reinventing themselves. But it is their stories that allow them to live.
Who are these people? Ten characters guide us through different ways of living and interpreting Luanda.

DOKUMENTAR
CHECKPOINTS
NORDISK PREMIERE



Storbritannia 2006
Manus: Ivan O'Mahoney 
Regi: Ivan O'Mahoney 
Foto: Ivan O'Mahoney
Klipp: Ivan O'Mahoney
Produksjonsselskap: BBC,
news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/this_world/4908406.stm 
Produsent: Karen O'Connor, Shahida Tulaganova
Salgsselskap: BBC,
news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/this_world/4908406.stm
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Aserbajdsjansk, engelsk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 60 min.

Ivan O'Mahoney har laget dokumentarene VIEQUES, TIME
TO DECIDE (2000), THE DEVIL'S FOOTPATH (04), SMACK
ALLEY (05), IRAQ: HOLIDAYS IN THE DANGER ZONE (05) og A
GAME OF TWO HALVES (05).

DOKUMENTAR
CHECKPOINTS
REVOLUSJON OG DEMOKRATI
NORDISK PREMIERE

HOW TO PLAN A REVOLUTION

Verken i Aserbajdsjan eller i Hviterussland lyktes folket i å styrte diktaturet. Hvorfor ikke?

Flere av filmene på årets program omhandler revolusjoner som lyktes og andre som ikke ble
noe av. Hvilke forhold må ligge til rette for at folkelig opprør skal lykkes, spør vi med serien
vår. Filmen COLOR ME FREE er en av de som best besvarer dette, men også dette er en film
om det å mislykkes. I forsøket på å kuppe myndighetene i Aserbajdsjan følger vi de to unge
mennene Murad og Emin i deres forberedelser på å bidra til et fredelig opprør. Filmen viser
også de metoder mydighetene brukte i sine bestrebelser på å forhindre et folkelig opprør.
Denne unike dokumentaren fra BBC beskriver den kompliserte situasjonen i dagens
Aserbajdsjan fra mange forskjellige innfallsvinkler.

Much like Ukraine, Serbia and Georgia, Azerbaijan saw a wave of popular opposition in November 2005.
A group of young people took inspiration from their counterparts in those states and prepared mass
demonstrations in favour of overthrowing their country's authoritarian regime. But unlike the Orange
Revolution in Ukraine or what became known as the Bulldozer Revolution in Serbia, events in Azerbaijan
never became the focus of the Western media. Is international support what is necessary for success?
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Tyskland 2007
Manus: Marek Helsner og Ann-Kristin Reyels 
Regi: Ann-Kristin Reyels 
Foto: Florian Foest
Klipp: Halina Daugird
Musikk: Henry Reyels
Medvirkende: Constantin von Jascheroff, Josef Hader, Luise
Berndt,
Sven Lehmann, Judith Engel m.fl.
Produksjonsselskap: credofilm, ZDF, HFF “Konrad Wolf“
Potsdam-Babelsberg, www.credofilm.de/ 
Produsent: Susann Schimk, Jörg Trentmann
Salgsselskap: MDC International, www.mdc-int.de/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.jagdhunde.zauberlandfilm.de
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Tysk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 86 min.

Ann-Kristin Reyels (1976) har studert film ved Konrad
Wolf-filmskolen i Potsdam. Hun har tidligere laget et knippe
kortfilmer. Dette er hennes første spillefilm, og er samtidig
avgangsprosjektet ved filmskolen. Den har allerede vunnet
en pris, ved årets Berlin Internasjonale Film Festival.

HUNDER
Hounds
Jagdhunde

Disharmonisk familieliv i harmonisk landskap. Stille kjærlighetshistorie fra Nord-Tyskland.

Faren til Lars er nyskilt. Sammen tilbringer de to noen dager rett før jul i farens nye bolig,
en avsidesliggende gård. Planen er å lage en "ekteskapslåve", et slags kombinert
selskapslokale, kirke og brudesuite. Lars finner seg ikke til rette med situasjonen, verken
stedet eller det istykkerrevne familielivet. Ting blir ikke bedre av at farens nye flamme viser
seg å være morens søster. Men stemningen snur når Lars møter Marie. Hun er den
døvstumme datteren av den enslige bartenderen og eieren av det lokale vannhullet. De to
finner en underlig avstemt harmoni, som står i sterk kontrast til de vanvittige sprellene
foreldrene finner på. Ettersom Lars blir værende på landsbygda i stedet for å dra til moren
i Berlin, dukker moren opp med sin nye elsker, en ung ufordragelig Ken-dukke, og julefreden
blir erstattet med ubehag av verste sort.

Filmen utspilles i et fredelig vinterlandskap et sted i Nord-Tyskland. Snøen, mørket og
stillheten de to ungdommene finner utendørs, settes opp mot de nevrotiske interiørene
befolket av eldre fortapte sjeler, i en av de bedre tyske filmene laget den siste tiden.

As Lars sees his family ripped apart, he searches for meaning elsewhere. Living for a period with his father
in the countryside, a Germany very different from that of Berlin, he finds comfort in the deaf-mute girl
Marie. Together they seek out small pleasures in the barren winter lanscapes, while the adults seem to
have completely lost their way. This is a moving story of love, and one of the most appealing recent
German movies.

BERGART: BERLIN
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I SERVED THE KING OF ENGLAND
Obsluhoval jsem anglického krále

En svart komedie om en usedvanlig driftig kelner

I SERVED THE KING OF ENGLAND er en svart komedie om en usedvanlig driftig kelner. Vi
følger Jan Dite, hvis eneste ønske er å bli søkkrik og eie sitt eget hotell. Med andre
verdenskrig i anmarsj går det opp for den unge mannen at dette er et gunstig tidspunkt å
begynne å klatre på den sosiale rangstigen. I SERVED THE KING OF ENGLAND er historien om
hvordan han serverer seg i vei gjennom krigen og de forskjellige samfunnslagene i det
okkuperte Tsjekkoslovakia. Problemene oppstår først når han forelsker seg i en raseren arisk
blondine; hans egen germanske avstamning er av høyst tvilsom art, og forholdet er allerede
fra starten av dømt til å mislykkes. Men ikke nødvendigvis slik man skulle tro.

Med sin trettende spillefilm fortsetter Jirì Menzel samarbeidet med forfatteren Bohumil
Hrabal, trass i at sistnevnte døde for over ti år siden. Hrabal har besørget manus eller
litterære forelegg for alle Menzels mest populære filmer (TOG UNDER OPPSIKT, LERKER PÅ
EN TRÅD, ALLE VIL ELSKE MARIA), og bøkene hans ble ofte sensurert av myndighetene på
grunn av sine politiske undertoner. "I Served The King Of England" er en av hans mest kjente
romaner.

I SERVED THE KING OF ENGLAND follows the exploits of Jan Dite, whose one and only wish is to own his
own hotel and to be filthy rich. With WW2 looming on the horizon, he senses that the time is right to start
moving up in the world. Waiting his way through the many layers of society in occupied Czechoslovakia,
he seems set for success when he falls in love with a pure-bred Aryan woman. Unable to prove his own
Germanic descent to a satisfying degree, their relationship is doomed from the start. But not necessarily
in the way you'd think.

Tsjekkia / Slovakia 2007
Manus: Jirí Menzel, Bohumil Hrabal 
Regi: Jirí Menzel 
Foto: Jaromír Sofr
Klipp: Jirí Brozek
Musikk: Ales Brezina
Medvirkende: Ivan Barnev, ldrich Kaiser, Julia Jentsch, Martin
Huba, Marián Labuda, Milan Lasica m.fl.
Produksjonsselskap: AQS, Barrandov Studio, Magic Box
Slovakia, TV Nova, UPP, www.aqs.cz/ 
Produsent: Rudolf Biermann
Salgsselskap: Bavaria Film International, www.bavaria-film-
international.de/htmls/bfi/index.php?site=program&id=223
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.anglickykral.cz
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Tsjekkisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 120 min.

Sammen med blant annet Milos Forman var Jirí Menzel
(1938) en del av den nye bølgen av tsjekkoslovakiske
filmskapere som slo igjennom på 60-tallet. Med debutfilmen
TOG UNDER OPPSIKT (1966) gjorde han seg bemerket langt
utenfor Tsjekkoslovakias grenser og vant blant annet en
Oscar for beste utenlandske film. I motsetning til Forman
flyttet ikke Menzel til utlandet, men ble værende i
Tsjekkoslovakia under kommunistregimet. LERKER PÅ EN
TRÅD, som mange mener er hans beste film, ble produsert i
1969, men ble først tilgjengelig for publikum i 1990. Etter at
kommunistregimet og sensuren falt, har Menzels filmer blitt
stadig mer politiske.

ENESTE SJANSE
NORSK PREMIERE
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IMPORT EXPORT

Ny film fra Ulrich Seidl. Du er herved advart.

IMPORT EXPORT er Ulrich Seidls nye film, og med det er også mye sagt. Seidl har med sine
nakne, dokumentarfilmaktige filmer nærmest skapt seg sin egen sjanger; filmspråket er
klinisk og rett på sak, og tema er alltid menneskets mørkeste sider. IMPORT EXPORT er intet
unntak.

Filmen består av to separate, i utgangspunktet uavhengige historier. Den ukrainske
sykepleieren Olga pakker sakene sine og reiser til Wien, hvor hun etter hvert greier å skaffe
seg en stilling på geriatrisk avdeling ved et sykehus. Sikkerhetsvakten Paul har fått sparken
og tar med seg stefaren sin og reiser motsatt vei. Det de to hovedpersonene har felles, er at
deres drømmer om et bedre liv snart viser seg å være i overkant optimistiske.

IMPORT EXPORT er definitivt ikke en film for alle. Den inneholder sterke innslag av både
voldelig og seksuell karakter, og preges av et menneskesyn som er svart som natten. Det er
ikke dermed sagt at man skal holde seg unna; noen ganger er det direkte sunt å stirre
avgrunnen i øynene.

IMPORT EXPORT consists of two separate stories. One follows the Ukrainian nurse Olga as she packs up
and leaves for Vienna, where she eventually manages to secure a position in the geriatric wing of a
hospital. The other depicts security guard Paul as he moves from Vienna to the Ukraine with his stepfather.
However, their initial optimism is crushed by the bleak and unforgiving realities of life. Seidl takes the
myth of the successful immigrant and turns it upside down. The picture we are presented with is a
perverted inversion of the American dream.

Østerrike 2006
Manus: Veronika Franz, Ulrich Seidl 
Regi: Ulrich Seidl 
Foto: Edward Lachman, Wolfgang Thaler
Klipp: Christof Schertenleib
Medvirkende: Ekateryna Rak, Paul Hofmann, Maria
Hofstätter, Georg Friedrich, Herbert Fritsch, Susanne Lothar
m.fl.
Produksjonsselskap: Société Parisienne de Production, Ulrich
Seidl Film Produktion, www.ulrichseidl.com 
Produsent: Ulrich Seidl, Lucki Stipetic
Salgsselskap: The Coproduction Office, thecopro.de/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.ulrichseidl.com
Produksjons-, visningsformat: 16 mm, 35 mm
Tysk, slovakisk, russisk, engelsk tale, Engelske undertekster
15 år, , DolbySR, Farger, 135 min.

Etter å ha sett Seidls film ANIMAL LOVE (1996) skal Werner
Herzog ha uttalt at han aldri tidligere hadde fått så fritt
innsyn i helvete i en kinosal. Ulrich Seidl (1952), en mann
som har dedisert sin karriere til å blottlegge menneskesjelens
mørkeste og mest nedrige avkroker, ville sannsynligvis
oppfatte dette som en kompliment. Med filmer som MODELS
(1999) og HUNDEDAGER (2001) har han skapt seg et ry som
den kanskje mest kompromissløse og ubehagelige
filmskaperen innen europeisk film.

CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE
NORSK PREMIERE
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IN THE SHADOW OF THE MOON

Apolloferdene fra 1968 til 1972 markerte fire bemerkelseverdige år i USAs historie

Sovjetunionen sendte Sputnik ut i verdensrommet 4. oktober 1957 og romfarten feirer
dermed 50-årsjubileum i år. Flere romfartsfilmer er blitt laget i det siste. Denne hadde
premiere over hele USA i september og får europeisk premiere på BIFF. Den tar for seg
Apolloprosjektet, i likhet med THE WONDER OF IT ALL, som vi også skal presentere. IN THE
SHADOW OF THE MOON intervjuer imidlertid også andre astronauter enn de som gikk på
månen og har med en rekke opptak som ikke før er vist offentlig. 

Da Apolloferdene foregikk i perioden 1968 til 1972 var det mange som kalte det hele sløseri
og uvettig bruk av penger. Med tiden har det imidlertid gått opp for de fleste at romfarten
har vært en katalysator for ny teknologi og nyvinninger innen meteorologi, medisin,
astronomi, andre vitenskapelige felt og ikke minst industrien. 

De to filmene vi viser er også innlegg i det overordnede klima- og forbruksperspektivet BIFF
tar for seg i år. For er det noe Apolloprogrammet lærte oss, var det hvor fryktelig sårbar vår
planet er, slik den fremkommer sett fra rommet.

The Apollo space program was initiated by a speech by President Kennedy in 1961: "...before this decade
is out, of landing a man on the Moon and returning him safely to the Earth." The problem was -no one
knew by that time how to do it! The film makers have included original NASA footage – some of it never
seen before – and this is intervowen with firsthand testimonies from the guys who did the job. Both
moonwalkers and astronauts such as Jim Lovell and Michael Collins, who never made it to the Moon,
speak about that wonderful, exciting time in their lives. See also BIFF's other film about Apollo: THE
WONDER OF IT ALL, both are highly recommended!

USA / Storbritannia 2007
Manus: David Sington 
Regi: David Sington 
Foto: Clive North
Klipp: David Fairhead
Musikk: Philip Shepard
Medvirkende: Buzz Aldrin, Michael Collins, Jim Lovell, Al
Bean, Eugene Cernan, Ed Mitchell, Harrison Schmitt, Dave
Scott, John Young m.fl.
Produksjonsselskap: Discovery Films & Film Four,
www.film4.net/ 
Produsent: Duncan Copp
Salgsselskap: THINKFilm, www.thinkfilmcompany.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.intheshadowofthemoon.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger og svart-hvitt, 100 min.

David Sington er utdannet ved Cambridge i England og
har arbeidet som radioprodusent for BBC World Service. I
1999 forlot han BBC for å starte sitt eget
dokumentarfilmselskap. Han har vunnet en rekke
prestisjefylte priser for tidligere produksjoner, men IN THE
SHADOW OF THE MOON er hans debut som langfilmregissør.

DOKUMENTAR
APOLLO
BACK TO THE 60'S
EUROPEISK PREMIERE
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FØRPREMIERER
IRAK / VIETNAM
NORDISK PREMIERE

Regissøren Paul Haggis leverer her nok et bidrag som beskriver sosiale spenninger i det
amerikanske samfunnet. Denne gangen er det hjemkomne veteraner fra krigen i Irak og
deres familier det dreier seg om.

Denne fengslende beretningen er basert på faktiske hendelser om en hjemvendt soldat som
forsvant og hans far som tok opp letingen etter ham. Sammen med en kvinnelig
politietterforsker finner han ut hva som har tilstøtt sønnen da han gikk på byen med sine
tidligere troppskamerater.

Filmens tittel er hentet fra Bibelen og kampen mellom David og Goliat. Det er en kommentar
til hva en hel generasjon føler på kroppen – at amerikanerne er fanget i en krig som ikke kan
vinnes. Det hele er blitt en vellaget kommentar til de samfunsmessige og psykologiske
virkninger krigen medfører.

A father becomes desperate to find out what really happened to his son after he went out on the town
with the members of his former platoon. When puzzling details are revealed about the shell-shocked
young soldier's last night alive, they offer no solace – and leave an indelible mark on the family and
friends who knew him. Boasting a stellar cast, this is a moving and eloquent commentary on the
sociological and psychological effects of war, a deft portrait of our times crafted by one of the most
provocative filmmakers in America today.

En mønstersoldat forsvinner etter at han har returnert fra krigstjeneste i Irak

IN THE VALLEY OF ELAH

Paul Haggis er født i London, Ontario i 1953 og har vært
manusforfatter for en rekke fremstående filmer som MILLION
DOLLAR BABY (04), som vant Oscar for beste film, THE LAST
KISS (06), FLAGS OF OUR FATHERS (06), CASINO ROYALE (06)
og LETTERS FROM IWO JIMA (06). Hans regidebut CRASH
(04), som han også skrev og produserte vant Oscar for beste
film og beste originalmanus.

USA 2007
Manus: Paul Haggis 
Regi: Paul Haggis 
Foto: Roger Deakins
Klipp: Jo Francis
Musikk: Mark Isham
Medvirkende: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan
Sarandon, James Franco, Jonathan Tucker m.fl.
Produksjonsselskap: Warner Independent Movies,
wip.warnerbros.com/ 
Produsent: Laurence Becsey, Paul Haggis, Patrick
Wachsberger, Steven Samuels, Darlene Caamano
Salgsselskap: Warner Bros. Entertainment,
www2.warnerbros.com
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome,
sandrewmetronome.no
Offisiell hjemmeside: wip.warnerbros.com/inthevalleyofelah
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 124 min.
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USA 2007
Manus: Marcy Garriott 
Regi: Marcy Gariott 
Foto: Marcy Garriott, John Fiege
Klipp: Marcy Garriott
Musikk: Adrian Quesada
Medvirkende: Romeo Navarro, Omar Davila, Josh "Milky"
Ayers
Produksjonsselskap: La Sonrisa Productions, sonrisa.com/ 
Produsent: Marcy Garriott
Salgsselskap: La Sonrisa Productions Inc., sonrisa.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.insidethecircle.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 102 min.

Marcy Garriott er en uavhengig dokumentarfilmskaper
basert i Austin, Texas. Hennes første film var den prisvinnende
dokumentaren SPLIT DECISION, om den deporterte bokseren
Jesus Chavez. INSIDE THE CIRCLE har fått stor anerkjennelse i
breakdancemiljø verden over.

DOKUMENTAR
MUSIKALSKE TAKTER
EUROPEISK PREMIERE

INSIDE THE CIRCLE

Ikke en hvilken som helst film om b-boys, men en som også makter å fange essensen i hiphop-
filosofi

Filmen fanger med seg kraften av hiphop-miljøet i Texas og forteller historien om to
talentfulle breakere, Josh og Omar, tidligere venner; nå rivaler på dansegulvet. Hodestups
fordypet i b-boy-kulturen med dens kreative utfordringer er Omar den som stiger mot
internasjonal anerkjennelse, mens Josh sliter med lovens lange armer. Begge sliter (som så
mange andre b-boys) med å holde dansen i sentrum. 

Fra Austin til resten av verden – begge to må komme seg gjennom "B-Boy City" idet de skal
videre i livet. Intensiteten i sirkelen gjenspeiler de utfordringene de har ellers i livet, og
fremstiller dem i en rett og ekte essens. 

Dette er ikke en klisjeaktig film som får en til å henge med hodet og stange i veggen. Med
b-boy-movene som kommer frem i filmen er det nok til å stoke frem en spinn eller to. Ta med
deg kjæresten og kompisen din, det er en film for begge. Har ikke foreldrene dine skjønt hva
du holder på med – ta de med! Ta de óg med på Bergen Break Jam #2, fredag 19.oktober!

Capturing the raw power of a grassroots hip-hop movement in the heart of Texas, INSIDE THE CIRCLE
tells the story of two strikingly talented b-boys, Josh and Omar, former best friends who become dance
floor rivals. Immersed in the b-boy culture of defiant creativity, Omar rises to international renown, while
Josh tangles with the law. Both of them struggle to keep dance at the center of their lives, and the "B-
Boy City" competitive events thrown by visionary street dancer Romeo Navarro serve as emotional
milestones in their journey to adulthood. Facing off in intense dance battles that mirror the larger events
in their lives, Josh and Omar seek meaning and identity "inside the circle."
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FØRPREMIERER
NORDISK PREMIERE

En ung mann som er født til privilegert velstand gir bort pengene sine, brenner
identitetsbevis og flykter fra livet i byen ut i på landeveien i 1990. Han møter forskjellige
typer, blant annet en bonde som arresteres for hasjdyrking og "rubber tramps", en slags
avart av hippiebevegelsen. Den unge mannen havner til slutt i Alaska, som blir den virkelige
testen på hans overlevelsesevner.

Sean Penn er en mester i det visuelle og kameramann Eric Gautier maner frem spektakulære
og storslåtte landskapsbilder. Skuespillerne er blant de beste av årets filmensembler og Emile
Hirsch som den unge mannen er en åpenbaring, der han gradvis fremstår som en kompleks,
sta og naiv karakter. De andre rundt ham gjør også sterke rolleprestasjoner. Catherine
Keener er hippien som ofrer for mye for sin egen frihets skyld, mens Hal Holbrook er
strålende som den enkle farsfiguren den unge mannen er på jakt etter.

A young man leaves his middle class existence for a life of adventure in the North American wilderness.
His journey takes him to Alaska, where he must fight to survive in the harsh environment. Penn is a master
visual poet; the various Americas portrayed here are spectacular and haunting. The landscape
photography, shot by Eric Gautier, brings remarkable new meaning and gravity to iconic mountains,
deserts and snowdrifts. The film's acting performances are among the year's best.

Naturen kaller – når sivilisasjonen blir gjennomsyret av mistenksomhet og fremmedgjøring

INTO THE WILD

Sean Penn (1960) er fra Santa Monica. Hans debut som
skuespiller var TAPS i 1981. Stjerne ble han midt på 80-tallet.
Han har spilt i en lang rekke filmer, blant annet COLORS
(1988), CARLITO'S WAY (93), DEAD MAN WALKING (95), THE
THIN RED LINE (98), I AM SAM (01), 21 GRAM (03) og
MYSTIC RIVER (03) – sistnevnte skaffet ham en Oscar. Som
regissør debuterte han med THE INDIAN RUNNER (91), han
har siden laget THE CROSSING GUARD (95) og THE PLEDGE
(01).

USA 2007
Manus: John Krakauer & Sean Penn 
Regi: Sean Penn 
Foto: Eric Gautier
Klipp: Jay Cassidy 
Musikk: Michael Brook
Medvirkende: Emile Hirsch, Vince Vaughn, Catherine Keener,
Kristen Stewart, Jena Malonem m.fl.
Produksjonsselskap: Paramount Vantage,
www.paramountvantage.com/ 
Produsent: Sean Penn & Art Linson
Salgsselskap: UIP, uip.com/
Norsk distribusjon: UIP,
www.filmweb.no/uip/article129210.ece
Offisiell hjemmeside: www.intothewild.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 148 min.
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ITTY BITTY TITTY COMMITTEE

Come out, come out, wherever you are

Anna er sjenert, lesbisk og akkurat ferdig med videregående. Hun bor fortsatt hos foreldrene
sine og jobber på en klinikk for plastisk kirurgi. Hun er nettopp ferdig med et forhold og
lider av akutt kjærlighetssorg. En natt angripes klinikken av aksjonsgruppen C(i)A (Clits in
Action), en hendelse som skal vise seg å være begynnelsen på store omveltninger i Annas
verden.

I motsetning til de fleste lesbefilmer, tar ITTY BITTY TITTY COMMITTEE utgangspunkt i en
verden der det er ok å være lesbisk. Men alle problemer er ikke løst bare fordi man er
akseptert.

Med et crew utelukkende bestående av kvinner og musikk av blant annet LeTigre og Peaches
er ITTY BITTY TITTY COMMITTEE en utilslørt hyllest til kvinnelighet og søsterskap;
propaganda ispedd en god dose humor og selvironi. Dette er filmen for alle som liker å ta
ut kvinnen i seg.

Anna's a shy, lesbian girl who just finished high school. She still lives with her parents and works at a
plastic surgery clinic. When the clinic is attacked by the activist group C(i)A (Clits in Action), it heralds big
changes in Anna's life. ITTY BITTY TITTY COMMITTEE is an all-girl production with an all-girl cast, a rocking
love song to the heady rush of sex, freedom and rebellion that happens when an ordinary girl discovers
her own strength and the righteous indignation needed to take action and change the world. 

USA 2007
Manus: Tina Mabry, Abigail Shafran 
Regi: Jamie Babbit 
Foto: Christine A. Maier
Klipp: Jane Pia Abramowitz
Musikk: Roanna Gillespie
Medvirkende: Melonie Diaz, Nicole Vicius, Melanie Mayron,
Jenny Shimizu, Guinevere Turner, Carly Pope, Daniela Sea,
Leslie Grossman, Jimmi Simpson m.fl.
Produksjonsselskap: Power Up Films, www.power-
up.net/main.htm 
Produsent: Andrea Sperling
Salgsselskap: Power Up Films, www.power-up.net/main.htm
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.power-up.net
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger og svart-hvitt, 87 min.

Jamie Babbit (1970) regidebuterte med BUT I'M A
CHEERLEADER i 1999, og har siden regissert episoder av tv-
serier som NIP/TUCK, GILMORE GIRLS, THE L WORD,
MALCOLM I MIDTEN og THE BERNIE MACH SHOW. ITTY
BITTY TITTY COMMITTEE er hennes andre spillefilm.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
LESBIAN PROPAGANDA NIGHT
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Island / Tyskland 2007
Manus: Baltasar Kormákur, etter en roman av Arnaldur
Indriðason 
Regi: Baltasar Kormákur 
Foto: Bergsteinn Björgúlfsson
Klipp: Elísabet Ronaldsdóttir
Musikk: Mugison
Medvirkende: Ingvar E. Sigurðsson, Ágústa Eva Erlendsdóttir,
Björn Hlynur Haraldsson, Atli Rafn Sigurðarson m.fl.
Produksjonsselskap: Blueeyes Productions, Bavaria Pictures,
Nordisk Film, www.blueeyes.is 
Produsent: Agnes Johansen, Lilja Pálmadóttir, Baltasar
Kormákur
Salgsselskap: Trust Film Sales, www.trust-film.dk/
Norsk distribusjon: Scanbox, www.scanbox.no 
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Islandsk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 94 min.

Baltasar Kormákur (Reykjavik, 1966) er utdannet fra det
islandske Dramaakedemiet og begynte å arbeide med teater
og film som skuespiller og regissør. Han gjestet BIFF i 2000
med 101 REYKJAVIK, som han vant en rekke priser for. Siden
fulgte HAVET (02) og A LITTLE TRIP TO HEAVEN (06) med
Forest Whitaker og Julia Stiles. Baltasar er BIFF-venn og
kommer sannsyligvis i år også.

FØRPREMIERER
NORSK PREMIERE

JAR CITY
Mýrin

Når ugjerninger fra fortiden dukker frem, er det som en hengemyr kommer til syne

Denne islandske filmen befinner seg i grenseland på mange måter. Det er en slags thriller
men også en etterforskningsfilm. To dødsfall er skjedd med tredve års mellomrom. To
mystiske saker rulles opp parallelt. I det ene tilfellet er en liten jente død etter en
hjernesykdom. I det andre tilfellet er en eldre mann funnet død i det som ser ut til å være
en drapssak.

Filmens engelske tittel JAR CITY henspiller på at det finnes et eget laboratorium i Reykjavik
hvor organer fra døde finnes på kolber og glass – også hjernen til den lille jenta. Faren
hennes arbeider på et institutt for genetisk forskning og prøver å finne ut hvorfor hans lille
datter har fått en hjernesykdom.

Kormákurs originale og stemningsfulle bilde av et tradisjonsrikt Island på modernitetens
rand er som BIFF både underholdende og politiserende. I hva som på det mest basale er en
detektivhistorie, er det imponerende å se hvor mange lag filmen spenner over, og de
imponerende skuespillertolkningene som virkelig hever filmen til et nytt nivå.

A desperate man employed in a genetic research institute is looking through records which might be able
to explain the origin of his little girl's brain disease. A parallel storyline develops as detective Erlendur
begins to investigate the murder of an old man who led a bizarre existence in a murky basement flat. This
at first seemingly ordinary case becomes more complex with the mystery surrounding the death of a four-
year-old girl thirty years before. Through an evocative and original visual experience of Icelandic
idiosyncrasies, Kormakur triumphs in his interpretation of a detective story, and he carefully uses the plot
to explore a complex social issue.
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Joshua Cairn er et niårig vidunderbarn med sans for komponisten Bela Barthók og et uttalt
hat til alt som heter sport. Når moren og faren kommer hjem fra sykehuset med en nyfødt
datter markerer det starten på en forandring i Joshua, og snart begynner en rekke
uhyggelige hendelser å hjemsøke Cairnfamilien. Er Joshua virkelig ond? Eller er det
foreldrene som holder på å miste grepet?

Det onde barnet er en kjent figur fra filmens verden, med Damien i THE OMEN som det mest
åpenbare eksempelet. I JOSHUA makter regissør George Ratliff å mane fram denne snikende
uhyggen helt uten å ty til overnaturlige fenomener eller opp-ned vendte kors. Ved å benytte
seg av et formspråk som forener independentfilmens følsomme annerledeshet med
mainstreamthrillerens spenning og driv har han laget en film som gir alt en kan ønske av
spenning og grøss, men som likevel er noe langt mer enn en genrefilm. JOSHUA er en av
årets gjennomført uhyggelige filmer.

Joshua Cairn is a nine year old child prodigy whose tastes and talents lie far beyond his years. 
The arrival of his newborn sister signals the gradual disintegration of the Cairn family as Joshua, no longer
the sole recipient of his parents' affection, puts his considerable abilities to diabolical use. JOSHUA is a film
that combines a mainstream plot and feel with an experimental edge. The result is a dark and unsettling
psychological thriller which evokes much the same sentiments as THE OMEN, but without the religious and
supernatual elements. 

Psykologisk thriller om et vidunderbarn som finner sin mørke side

JOSHUA

ENESTE SJANSE
NORSK PREMIERE

George Ratliff (1968) startet karrieren som
dokumentarfilmskaper. Debutfilmen PLUTONIUM CIRCUS
(95) forteller historien om en atomvåpenfabrikk i en liten
amerikansk småby som siden den kalde krigens slutt har
fungert som atomvåpenuskadeligjøringssentral. Mens HELL
HOUSE (01) handler om en årlig forestilling arrangert av
ungdommer i Trinity Church (Assemblies of God) i Cedar Hill,
Texas. JOSHUA er hans første spillefilm.

USA 2007
Manus: David Gilbert, George Ratliff 
Regi: George Ratliff 
Foto: Benoît Debie
Klipp: Jacob Craycroft
Musikk: Nico Muhly
Medvirkende: Sam Rockwell, Vera Farmiga, Celia Weston,
Dallas Roberts, Michael McKean, Jacob Kogan
Produksjonsselskap: ATO Pictures, atopictures.com/ 
Produsent: Johnathan Dorfman
Salgsselskap: Fox Searchlight International,
content.foxsearchlight.com/international
Norsk distribusjon: Fox Norge, www.filmweb.no/fox/
Offisiell hjemmeside: www.foxsearchlight.com/joshua/
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 105 min.
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DOKUMENTAR
MUSIKALSKE TAKTER
VERDENSPREMIERE

Bildet av Edvard Grieg som bærer av den nasjonale norske klangen virker i dag noe
unyansert, og mennesket synes å ha blitt borte bak de store verkene. I lys av 100-årsjubileet
for Bergens-komponisten og nasjonalikonet Edvard Griegs død ser vi nærmere på hvem han
egentlig var. Hvor kom inspirasjonen fra og hvordan sto han fram i sin samtid som kunstner
og menneske? 

Som en nåtidsparallell følger filmen samtidskomponisten Lars Petter Hagen (født 1976) som
skriver en sørgemarsj over Edvard Grieg. Komposisjonen fremføres av Bergen Filharmoniske
Orkester. Dette stykket er en parallell til Griegs sørgemarsj over Rikard Nordraak, som var
Griegs store tap i livet.

Lars Petter Hagen gjør en skapelsesreise i Griegs Bergen og gjør seg betraktninger rundt
Grieg og eksistensielle temaer som preger begges musikk. I filmens veksling mellom nåtid og
fortid ligger også historien om komponistens rolle og hvordan ytre påvirkninger forplanter
seg i kreativiteten.

The Norwegian composer Edvard Grieg died 100 years ago. This portrait of one of Bergen's greatest sons
tries to go beyond common knowledge about Grieg as an artist and the "branding" of him as The Very
National Composer most inspired by folk tunes. THE COMPOSER attempts to trace the human being
behind the myths and bring to light more about the man through archive materials, letters and literature.
We also follow the contemporary composer Lars Petter Hagen, who is making a composition for the Grieg
anniversary. He reflects upon Grieg, composition and what inspires the artist as such. 

Edvard Grieg var en langt mer spennende og sammensatt person enn folk flest er klar over

KOMPONISTEN – EDVARD GRIEG
The Composer – Edvard Grieg

Alexander Wisting (f. 1965) har laget flere dokumentarer
vist på norske og internasjonale filmfestivaler og
fjernsynskanaler. Han er også forfatter med flere
bokutgivelser bak seg. Alexander Wisting har ved siden av
manus- og regiarbeid også komponert musikk til flere norske
og internasjonale kino/fjernsynsproduksjoner. Han har laget
tv-produksjonene TIL DØDEN SKILLER OSS AD (02), ARVEN
(03), DRONNINGSSKIPET (04), DEN TREDJE MANN (05) og
LØVEN – HENRIK IBSEN (06).

Norge 2007
Manus: Alexander Wisting 
Regi: Alexander Wisting 
Foto: Torstein Nodland, Anne Dorthe Kalve, Sven Nydal
Klipp: Iver Haugan, Tor Karlsen
Musikk: Edvard Grieg m.fl.
Medvirkende: Lasse Lindtner, Kjersti Elvik, Lars Reynert Olsen,
Solvei Stoutland, Frode Bjorøy
Produksjonsselskap: Tellus Works Television,
www.tellusworks.com 
Produsent: Erik Giercksky
Salgsselskap: Tellus Works
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Norsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger og svart-hvitt, 70 min.
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Hvor var du 5. april 1994? Dagen da mannen som ble pekt ut som frontmann for grunge tok
av i retning de evige jaktmarker. Hva skjedde egentlig med Kurt Cobain, og hva var det som
førte til at han satte haglen til hodet og trakk av? For de som kjenner musikken, ligger det
mye i Nirvanas Unplugged-session. Låtene og sammensetningen av dem sendte sterke
signaler til miljøet Nirvana og Kurt Cobain var en del av.

I denne filmen får publikum oppleve en annen side av Kurt Cobain. Basert på tidligere
upublisert materiale fra samtaler mellom Cobain og musikkjournalist Michael Azerrad (Come
As You Are: The Story of Nirvana) får vi et unikt innblikk i kunstneren og mennesket Kurt
Cobain.

Med bilder fra blant annet Aberdeen og Seattle og gjennom Cobains stemme blir vi mer
kjent med den fattige indierockeren som ble verdensberømt tabloidmateriale på under et
år og som den dag i dag står som kultikon for 90-tallets grungeperiode.

Based on more than 25 hours of previously unheard audiotaped interviews conducted with Kurt Cobain
by music journalist Michael Azerrad for his book "Come As You Are: The Story of Nirvana.", AJ Schnack
presents an intimate and almost poetic session of music, images and sound that gives the man who was
considered the cult icon of a generation a chance to speak. The conversations reveal a highly personal
portrait of an artist much discussed but not particularly well understood.

Opplev Kurt Cobain selv fortelle om ferden fra fattig musiker til verdens største kultikon

KURT COBAIN: ABOUT A SON

DOKUMENTAR
MUSIKALSKE TAKTER
NORDISK PREMIERE

AJ Schnack (1968) er en uavhengig filmskaper som
debuterte som regissør med GIGANTIC (A TALE OF TWO
JOHNS) i 2002, en dokumentarfilm om rockebandet They
Might Be Giants. I tillegg har han regissert flere musikvideoer
og to kortfilmer; MIGHT AS WELL BE SWING i 2000 og THE
HEIR APPARENT i 2005. KURT COBAIN: ABOUT A SON er
hans siste film. Han arbeider i disse dager med et nytt
filmprosjekt.

USA 2006
Manus: AJ Schnack 
Regi: AJ Schnack 
Foto: Wyatt Troll
Klipp: AJ Schnack
Musikk: Steve Fisk, Benjamin Gibbard, Linda Cohen (music
supervisor), Queen, Arlo Guthrie, Bad Brains, Creedence
Clearwater Revival, Half Japanese, The Vaselines, Butthole
Surfers, Scratch Acid, Mudhoney, Iggy Pop, Leadbelly, R.E.M.,
The Limelight m.fl.
Medvirkende: Kurt Cobain
Produksjonsselskap: Sidetrack films,
www.sidetrackfilms.com/films/cobain/ 
Produsent: Ravi Anne, Michael Azerrad, Chris Green, Noah
Khoshbin
Salgsselskap: Becker International, www.beckers.com.au
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.kurtcobainaboutason.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger og svart-hvitt, 96 min.
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DOKUMENTAR
CHECKPOINTS
REVOLUSJON OG DEMOKRATI
NORSK PREMIERE

Etter at Victor Jusjtsjenko vant valget i Ukraina håpet mange at Oransjerevolusjonen også
skulle skylle Europas siste diktatur, Hviterussland, på havet. President Alexander Lukasjenko
har styrt landet med jernhånd siden valget i 1994, til tross for beskyldninger om valgfusk og
en for oss latterlig persondyrkelse.

A LESSON OF BELORUSSIAN følger en vennegjeng som av ulike grunner jobber for
opposisjonen i forkant av valget i 2006. Historien fortelles av Franak Vyachorka, som er født
i 1988 og som hele sitt voksne liv har levd i Lukasjenkos undertrykkende regime. Hans far er
en medarbeider av opposisjonslederen Milinkevic og er fengslet. Franak prøver for sin egen
og farens del å videreføre arbeidet. Gjengen rundt Franak jobber med film, radio, internett
og demonstrasjoner for spre budskapet om at nok er nok. Det hele kulminerer med valget
og de påfølgende demonstrasjonene i Minsk for å få valgresultatet underkjent.

A LESSON OF BELORUSSIAN follows Franak Vyachorka, whose father is a co-worker of the Belorussian
opposition leader Milinkevic and is imprisoned. Franak tries to continue his father’s work and this film
focuses on the conditions for election campaigning in a totalitarian regime. Born in 1988 Franak
represents the young generation that has only experienced Belarus under Lukashenko’s claustrophobic
rule.

Ungdomsopprør mot Europas siste diktator

A LESSON OF BELORUSSIAN
Lekcja bialoruskiego

Miroslaw Dembinski ble født i Bydgoszcz i Polen i 1959.
Han var med i studentteaterbevegelsen fra 1977 til 81
samtidig som han studerte matematikk ved Nicolaus
Copernicus Universitetet. Etter endt utdannelse foreleste han
ved matematisk institutt, men begynte å lage film i 1987. I
1991 startet han produksjonsselskapet Everest Film Studio
som siden den gang har produsert 46 filmer. A LESSON OF
BELORUSSIAN er siste film ut og har allerede rukket å vinne
en rekke priser.

Hviterussland / Polen 2006
Manus: Miroslaw Dembinski 
Regi: Miroslaw Dembinski 
Foto: Maciej Szafnicki, Michael Slusarczyk
Klipp: Miroslaw Dembinski
Produksjonsselskap: Film Studio Everest,
www.studioeverest.neostrada.pl/ 
Produsent: Miroslaw Dembinski
Salgsselskap: Film Studio Everest,
www.studioeverest.neostrada.pl/
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
HViterussisk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 51 min.
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LUCKY MILES

En bittersøt komedie om tre vidt forskjellige menn som strander sammen i den australske ørkenen

En indonesisk fiskebåt hiver en mengde flyktninger fra Irak og Kambodsja i land på
Australias øde vestkyst. De fleste hentes inn, men tre menn legger ut på leting gjennom en
ørken på størrelse med Polen, etter bussen til Perth og etter det liberale vestlige
demokratiet. Deres episke reise fortoner seg noe forvirret. De jages av grensevakter som
mønstrer mer entusiasme for Aussie rules football på ørkenløkka og musikk, enn for å holde
ute illegale innvandrere.

LUCKY MILES er basert på en rekke sanne historier og rører ved betente politiske temaer.
Mange husker mottagelsen afghanske båtflyktinger fikk ved høyreorienterte Australias kyst
noen år tilbake. Tunge temaer tas opp på en skeivt innsiktsfull og fornøyelig måte.
Spørsmålet er om de finner en gjestfri og medfølende sivilisasjon. LUCKY MILES er så
sjarmerende at den vant publikumsprisen ved filmfestivalen i Sydney og kritikerprisen i
Karlovy Vary.

Our three heroes set out into a desert the size of Poland in search of a bus to Perth or liberal, Western
democracy. Their confused, epic journey is set in harshly beautiful Pilbara. They are followed by a boarder
patrol more eager to play Aussie rules football in the desert than to clamp down on illegal immigration.
Does a compassionate civilization await them? Touching hot political issues, this charming film is wryly
insightful and won the audience’s award for best feature and the critics award in Karlovy Vary.

Australia 2007
Manus: Helen Barnes, Michael James Rowland 
Regi: Michael James Rowland 
Foto: Geoff Burton
Klipp: Henry Dangar
Musikk: Trilok Gurtu
Medvirkende: Kenneth Moraleda, Rodney Afif, Sri
Sacdpraseuth, Glen Shea, Sean Mununggurr m.fl.
Produksjonsselskap: Dendy films,
www.dendyfilms.com.au/luckymiles.html 
Produsent: Michael Bourchier, Jo Dyer, Lesley Dyer og Michael
James Rowland
Salgsselskap: Cineclick Asia, www.cineclickasia.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.luckymiles.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk / khmer / gumatj / fransk / arabisk / indonesisk tale,
Engelske undertekster
15 år, , SRD, Farger, 105 min.

Michael James Rowland (1964) har laget de prisvinnende
kortfilmene EXISTENTIALIST COWBOY'S LAST STAND (1995),
basert på en av hans mange illustrerte bøker, og FLYING
OVER MOTHER (1996), om en russisk kosmonauts liv fra
barndom til død. Disse ga ham et verdensomspennende
publikum. Han regisserte også BLOOD SPORTS (2002), før
hans spillefilmdebut LUCKY MILES.

CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE
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DOKUMENTAR
NORSK PREMIERE

Et kamerateam fulgte David Lynchs arbeid med spillefilmen INLAND EMPIRE i over to år.
Dokumentarfilmen LYNCH er resultatet.

Med filmer som ERASERHEAD, BLUE VELVET, MULHOLLAND DRIVE og nå nylig INLAND
EMPIRE har David Lynch befestet sin posisjon som en av filmhistoriens mest originale og
kompromissløse filmskapere. Ved å ta i bruk Lynchs egne filmatiske virkemidler, forsøker
filmskaperne å skape et portrett av mesterregissøren på hans egne premisser. Som tilskuere
blir det vår oppgave å legge puslespillbitene sammen istedenfor å få fasiten inn med teskje.

Lynch er kjent for å ikke ville snakke om filmene sine. Og selv om han også i LYNCH er
tilbakeholden med å konkretisere detaljer angående arbeidet sitt, er det en
bemerkelsesverdig åpenhjertig og raus regissør vi møter.

Gå ikke glipp av sjansen til å komme bak fasaden på en av de siste gjenværende auteurene
i amerikansk film. LYNCH er et must for alle Lynchfans.

LYNCH gives us a fascinating insight into the mind of one of the most uncompromisingly original minds
in contemporary cinema. A result of over two years of fly-on-the-wall camera activity, LYNCH lets us peak
behind the veil and gives us a better understanding of the enigmatic director. David Lynch is known for
not wanting to speak about his films. And while he hasn't radically altered his point of view for LYNCH,
the film nonetheless presents us with a more openhearted view of the director than what has previously
been shown. 

Et unikt innblikk i David Lynchs verden

LYNCH

Regissøren av filmen ønsker å være anonym. blackANDwhite
er et pseudonym.

Danmark, USA 2007
Regi: blackAND white 
Foto: Morten Søborg
Musikk: Sune Martin, Boss Whitley
Medvirkende: David Lynch, Laura Dern, Krzysztof Majchrzak,
Phillip Patela, Weronika Rosati m.fl.
Produksjonsselskap: Absurda, Hideout Films, Oneblackarm
Films, absurda.net/ 
Produsent: Søren Larsen, Brynn McQuade, Jon Nguyen
Salgsselskap: Absurda, absurda.net/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.lynchdocumentary.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 84 min.
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Estland / Storbritannia 2007
Manus: Kadri Kõusaar 
Regi: Kadri Kõusaar 
Foto: Pawel Sobczyk
Klipp: Kaspar Kallas
Musikk: Set Fire to Flames
Medvirkende: Kristjan Kasearu, Mart Laisk, Kerli Toim, Merle
Jääger, Anu Aaremäe m.fl
Produksjonsselskap: Donus Films, Vitamin K Film 
Produsent: Donal Fernandes
Salgsselskap: Onoma, www.onomainternational.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.magnusfilm.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Estisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 86 min.

Kadri Kõusaar ble født i 1980, men har allerede en lang
merittliste bak seg. Hun er forfatter, journalist, filmkritiker,
prisvinnende maler og var den yngste DJ noensinne på
Estlands radiostasjon. MAGNUS er hennes første film, noe
som gjør henne til en av ytterst få unge, kvinnelige regissører
i Estland. Filmen regnes som Estlands første film finansiert
uten støtte fra staten.

CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE
NORDISK PREMIERE

MAGNUS

Magnus vet ikke om det er noen vits i å leve. Hans far vet ikke om han kan svaret.

Magnus, født med svake lunger, trodde aldri han kom til å bli mer enn 16 år gammel. Døden
blir en inegrert del av livet hans. Men han dør ikke. Hver dag spør han seg selv om han bør
ta sitt eget liv. Etter et mislykket selvmordsforsøk flytter han inn til sin distanserte far. Han
er en karismatisk pornofotograf med en hore på hver arm, som foretrekker å gi sønnen
kokain i stedet for faderlige råd. Faren og Magnus blir enige om at døden kanskje ikke er å
forakte.

MAGNUS er langt fra euroskitten sosialrealisme. Til tider morsom, til tider drømmeaktig og
svært vakkert fotografert. Den er basert på en sann historie om sønnen til Mart Laisk, som
spiller faren. Han er ikke en profesjonell skuespiller, men investerte mye av sine egne penger
for å få fortalt historien om hans forhold til sin avdøde sønn. Resultatet er et stemningsfullt
portrett av en far og en sønn som har store vanskeligheter med å oppnå kontakt, både med
hverandre og med verden rundt seg.

Magnus grew up with weak lungs and the impression that he could die at any moment. He doesn’t die,
but this detachment from life stays with him into adulthood. His father is a charismatic pornographer
who has had little contact with his family. When Magnus attempts suicide the father returns, hoping to
show Magnus that life is worth living. He believes he can do this by supplying his son with drugs, alcohol
and whores. The son and father find that they share very similar thoughts about life…
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Brasil / USA 2007
Manus: Jason Kohn 
Regi: Jason Kohn 
Foto: Heloísa Passos
Klipp: Doug Abel, Jenny Golden, Andy Grieve
Musikk: Force Theory, Michael Furjanic, Neill Sanford
Livingston
Produksjonsselskap: Kilo Films, Whitest Pouring Films,
www.mandabala.com/ 
Produsent: Julio DePietro, Joey Frank, Jared Goldman, Jason
Kohn
Salgsselskap: Celsius Entertainment,
www.celsiusentertainment.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.mandabala.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Portugisisk, engelsk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, DolbySR, Farger, 85 min.

MANDA BALA er regidebuten til Jason Kohn. Han brukte
fem år på å utvikle og filme MANDA BALA. Han har tidligere
jobbet som assistent på filmen THE FOG OF WAR som ble vist
på BIFF i 2003. MANDA BALA vant både juryprisen og pris for
beste fotografi under Sundancefestivalen tidligere i år.

MANDA BALA
Send a Bullet

Dokumentar om korrupsjon, kidnappinger, kindnappingsofre, kirurger og froskefarmer i Brasil

Brasil er kjent for to ting: den enorme regnskogen og den frodige kulturen. Dessverre er
landet også kjent for en overveldende korrupsjon. MANDA BALA starter med å fortelle om
en liten froskefarm midt i Brasil, hvor det hvitvaskes penger i stor skala. Fra froskefarmen
fortelles det om det brasilianske samfunnet; lag på lag utforskes når landet skal dissekeres,
og en dokumentar som starter med å se på hvitvasking og mulig korrupsjon på en
froskefarm, ender opp med å fortelle om et helt land på randen av sosialt kaos; ikke bare i
storbyene som preges av vold og voksende slumområder, men også hvordan den fattige
landsbygda lider under årevis av korrupte politikere. En dokumentar om kidnappinger,
kidnappingsofre, slumbeboere, overbetalte kirurger, politikere som gjør hva som helst for å
tjene raske penger og mennesker som er redd for å forlate hjemmene sine, alt fortalt på en
forførende måte som får den til å virke mer som fiksjon enn en virkelig dokumentar. Vi møter
et samfunn hvor de rike stjeler fra de fattige og de fattige gjør sitt beste for å stjele noe
tilbake fra de rike – med et suggererende lydspor bak det hele. 

A dazzling film about a country struggling with corruption, kidnappings and huge class differences. With
an enchanting musical score the film explores the lives of dozens of Brazilians and how the country's
violence and corruption affect their lives. SEND A BULLET won the Grand Jury award and the award for
best cinematography at the Sundance Film Festival this year and is a must-see for everyone who is slightly
interested in the ever growing cycle of violence, corruption and class struggle in both Latin America and
the world. 

DOKUMENTAR - KONKURRANSE
CHECKPOINTS
NORDISK PREMIERE
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Denne historien om to soldaters medvirkning i en massakre i Basra i Irak i 2003 blir fortalt i
flashbacks under en krigsrettssak og bygger på faktiske hendelser. Filmen reflekterer over
om de britiske hærstyrker faktisk er i stand til å utføre sine oppdrag. Er 18 år gamle gutter
følelsesmessig og psykisk forberedt på hva som venter dem på utenlandske krigsoppdrag?
Det samme spørsmålet kan man vel stille for norske soldaters del.

THE MARK OF CAIN er fortalt på en besnærende måte med kvikke kamerabevegelser og
klipperytme. De unge debutantene imponerer i sitt spill – det tok da også produsent og
casting-ansvarlig lang tid å finne frem til de rette til rollene. Filmen vant en av de viktigste
prisene på filmfestivalen i Rotterdam i år. Den er innkjøpt til Norge, men vil trolig ikke bli
vist på Bergen kino – så dette er kanskje din eneste sjanse til å få den med deg på stort lerret.

Basra, 2003: Two long-time friends, Shane and Mark, soldiers in the British army, go through their first
combat mission. Face to face with the dangerous reality, the two are dragged into horrific events in which
they play a very questionable role. Once they get home, their acts come to light through photos Shane
brought home as a dubious trophy. The shocking evidence of what they did in Iraq provokes a tremendous
wave of reactions in their families and among the public, and both soldiers are forced to tell the story of
what really happened that night in Basra.

En annerledes krigsfilm som bygger på faktiske hendelser i Irak og en nylig avsluttet krigsrettssak.

THE MARK OF CAIN

FØRPREMIERER
IRAK / VIETNAM
NORDISK PREMIERE

Marc Munden har jobbet lenge i BBC og har blant ennet
laget dokumentarene BERMONDSEY BOY (91), GIRLFRIENDS
(93) og THE OUTSIDER (97). Han har laget en del filmer for tv
og begått MIRANDA som debutspillefilm i 2002.

Storbritannia 2007
Manus: Tony Marchant 
Regi: Marc Munden 
Foto: Matt Gray
Klipp: Philip Kloss
Musikk: Bent Bartlett
Medvirkende: Matthew McNulty, Gerard kearns, Shaun
Dooley, Leo Gregory m.fl.
Produksjonsselskap: Red Production Company 
Produsent: Lynn Horsford
Salgsselskap: Independent,
www.independentfilmcompany.com
Norsk distribusjon: Tour de Force, www.tourdeforce.no 
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 90 min.
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Spania 2007
Manus: Alex Brendemühl & Rafa Cortés 
Regi: Rafa Cortés 
Foto: David Valldepérez
Klipp: Frank Gutiérrez
Musikk: Óscar Kaiser
Medvirkende: Alex Brendemühl, Marga Grimalt, Rafel Ramis,
Heinz Hoenig, Maria Lanau m.fl.
Produksjonsselskap: Fausto Producciones Cinematográficas
m.fl., faustoproducciones.com/ 
Produsent: Montse Rodríguez
Salgsselskap: Rezo films, www.rezofilms.com/rezo.html
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.yo-thefilm.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Spansk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 100 min.

Rafa Cortés er født på Mallorca og studerte film på Centre
d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya i Barcelona. Han har
arbeidet som assisterende regissør for flere kjente regissører
som Ventura Pons og Agusti Villaronga. Han har også laget
musikkvideoer, reklamefilmer og kortfilmer. YO er hans
debutfilm.

MEG
Me
Yo

Hans tar seg jobb på et boligkompleks på Mallorca, men møter mistenksomhet og avstand fra
beboerne

Filmen forteller om tyske Hans som flytter til Mallorca for å jobbe som vaktmester for rike
fastboende. Han føler seg "lost" på mer enn en måte da han kommer til den lille byen, hvor
han føler at han ikke vinner tillit hos lokalbefolkningen. Ingen synes interessert i å snakke
med ham og de få som snakker til ham kan ikke huske hans navn. Det virker temmelig
underlig når hans forgjenger også het Hans. Det virker som den forhenværende Hans var en
noe mystisk og truende karaktér og at hans skygge henger tungt over landsbyen. 

MEG er en fascinerende og foruroligende film. Den sier noe om tilstander og omstendigheter
og hvordan andres syn på en kan komme til å definere oss. Vellaget debutfilm som bruker
lyset på en begavet måte og selve iscenesettelsen gir filmen et anstrøk av noe truende som
gjør oss anspente selv i de rolige partiene. Alex Brandemühl som Hans er eminent i
rolletolkningen og har også vært medforfatter for manuset.

YO tells the intriguing story of Hans, who moves from Germany to Mallorca to take up a job as a
groundsman on a large estate. Lost (in more ways than one) from the moment he arrives in the small
town, Hans struggles against a bleak and somewhat ominous atmosphere from the word go. None of the
locals seem interested in his attempts at conversation, and those who do engage with him can't seem to
remember his name – which becomes even stranger when one realises that the previous groundsman was
also named Hans. A fascinating and disturbing film. 

CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE
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MELKEVEIEN
Milky Way
Tejút

Fragmentarisk, vakker og vittig. Et absurd mesterverk fra ungarske Bendedek Fliegauf.

Disse 82 minuttene er blitt beskrevet som «ambient-film». Om det er grobrunn for hel
sjanger av denne typen er ikke sikkert, men betegnelsen er langt fra upassende. MELKEVEIEN
består av rundt et dusin tablåer, alle selvstendige, korte finurligheter, hver og en skutt i en
eneste lang tagning. Det hele utarter seg ikke ulikt en safari, der vi ligger i buskene og måper
over de rare skapningene som bader, lager snømenn, sykler over en jordhaug eller danser på
et tak. Den eneste røde tråden er at det alltid er mennesker med i bildet. De nedtonede
scenene er slående vakre, ofte vanvittig morsomme, andre ganger bare vanvittige. Lydbildet
er forseggjort og på mange måter banebrytende; konnotasjonene til musikksjangeren
regissørene tydeligvis har hatt som forbilde for denne godteposen er mange. Alt lys er
naturlig, og bakgrunnstøyen blir til musikk. Blandingen resulterer i suggerende atmosfærer,
hvor dialog overhodet ikke savnes. Man sitter igjen rolig overveldet når det er tid for
rulleteksten, som forøvrig i seg selv er verdt turen inn i mørket.

This is an 82 minute long safari, following the strange animal Homo Sapiens. Twelve tableaus, all shot in
single-takes, mixes background noice and natural lightning, forming strangely hypnotic scenes. There is
no dialogue, and none is needed as we follow the quirky, poetical and often hilarious activities of normal
and not so normal people. The director creates a personal, but highly accessible cosmos, leaving the
audience soothed and overwhelmed. 

Ungarn 2007
Manus: Benedek Fliegauf 
Regi: Benedek Fliegauf 
Foto: Ádám Fillenz, Gergely Pohárnok
Klipp: Katalin Mészáros
Musikk: Benedek Fliegauf and The Raptors' Kollektìva
Medvirkende: Peter Balazs, Barbara Balogh, Sandor Balogh,
Laszlo Benedek, Jeno Bodrogi, Janos Breckl m.fl.
Produksjonsselskap: Inforg Stúdió, Duna Workshop, Intuit
Pictures, M&M Film, inforgstudio.hu/ 
Produsent: Andras Muhi, Monika Mecs, Erno Mesterhazy
Salgsselskap: Inforg Stúdió, inforgstudio.hu/
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, 35 mm
Ingen dialog tale, ingen undertekster
15 år, SC 1:2,35, DTS, Farger, 82 min.

Benedek Fliegauf (1974) er utvilsomt en av Ungarns
dyktigste filmskapere. Samtlige av hans tidligere arbeid har
blitt omfavnet ved diverse festivaler, og han har i alt mottatt
et tosifret antall priser, blant annet ved Berlinalen i 2004. I
tillegg til å regissere jobber han som manusforfatter og
lydtekniker. Han har selv komponert lydsporet til denne
filmen i samarbeid med Raptors Kollektìva. MELKEVEIEN
sikret ham nylig nok en prestisjetung pris under
filmfestivalen i Locarno.

CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE
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USA 2007
Manus: Tony Gilroy 
Regi: Tony Gilroy 
Foto: Robert Elswit
Klipp: John Gilroy
Musikk: James Newton Howard
Medvirkende: George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda Swinton,
Sydney Pollack, Sean Cullen, Michael O'Keefe, Ken Howard,
Dennis O'Hare m.fl.
Produksjonsselskap: Castle Rock Entertainment m.fl.,
michaelclayton.warnerbros.com/ 
Produsent: Jennifer Fox, Sydney Pollack m.fl.
Norsk distribusjon: SF Norge, www.sfnorge.no/
Offisiell hjemmeside: michaelclayton.warnerbros.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, , SRD, Farger, 120 min.

Tony Gilroy er fra New York. Han debuterer med denne
spillefilmen. Han er kjent som manusforfatter og har bak seg
blant annet trilogien om Jason Bourne i tillegg til filmer som
THE CUTTING EDGE (92), DOLORES CLAIBORNE (95), THE
DEVIL'S ADVOCATE (97) og PROOF OF LIFE (00).

FØRPREMIERER
NORDISK PREMIERE

MICHAEL CLAYTON

En trendy 'miljøthriller' og slik sett midt i BIFFs overordnede tematikk i år

George Clooney leverer en solid rolletolkning som Michael Clayton i denne thrilleren lagt til
advokatmiljø i New York. Sydney Pollack gestalter hans sjef, som bruker Clayton som
ryddegutt når ting går galt i den lyssky delen av virksomhetene de er involvert i. Da en av
firmaets egne advokater, den briljante, men manisk depressive Arthur Edens går amok i en
rettssal og blir arrestert, blir Clayton satt på saken. Clayton skjønner ikke hvorfor hans venn
har sluttet å ta pillene sine og gått under jorden. Etter hvert oppdager han sin venns motiver.
De er av en slik art at de ikke bare vil være til stor skade for en av advokatfirmaets viktigste
klienter, men også for advokatfirmaet selv. 

MICHAEL CLAYTON er en trendy 'miljøthriller' der den tar for seg miljøspørsmål og farlige
konsekvenser av bruk av kjemiske forbindelser som aldri skulle ha vært produsert. Tilda
Swinton som en kald og kynisk konsernsjef og Tom Wilkinson som den ubalanserte
samvittighetsnagede advokaten er to andre lysende stjerner du må få med deg i MICHAEL
CLAYTON.

A smart thriller about manmade environmental damages and one person who tries to get to the bottom
of a mystery he himself has become a central participant in. George Clooney delivers a strong performance
as "the fixer" of a large lawyer company, the guy the boss sends in to clean up messy situations. Clayton's
mentor and long time colleague, the brilliant lawyer Arthur Edens has been arrested for improper
behaviour in court. It is the beginning of a mystery case for Clayton, where it seems his own company and
boss are involved in a highly serious cover-up.
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MISTER LONELY

Werner Herzog og flyvende nonner. Harmony Korine er tilbake!

MISTER LONELY er historien om en ulykkelig ung amerikaner som prøver å tjene til livets
opphold som Michael Jackson-imitator i Paris. På tross av hans ferdigheter lar ikke
franskmennene seg henføre, og da han en dag møter en Marilyn Monroe-imitator som
inviterer ham til å flytte inn i et kollektiv for kjendis-lookalikes, takker han ja. På en liten gård
i det skotske høylandet bor "Charlie Chaplin", "Shirley Temple", "Madonna", "James Dean"
og andre imitatorer. Der bruker de tiden sin på å dyrke grønnsaker, gjete sauer, spille
forestillinger for de lokale innbyggerne og gjøre sitt ypperste for å bli mest mulig lik
personene de imiterer.

MISTER LONELY er en usedvanlig lett tilgjengelig film tatt i betraktning at den er regissert
av mannen bak GUMMO og JULIEN DONKEY-BOY. Som vanlig hos Korine handler det dypest
sett om kjærlighet blant samfunnets utstøtte, og regissøren har ikke mistet sin teft for
karnevalistisk dramaturgi. Innrammingssekvensen med Werner Herzog som leder for en
gjeng med fallskjermhoppende nonner er verdt billettprisen alene!

MISTER LONELY follows the adventures of a hapless young man trying to make a living as a Michael
Jackson lookalike in Paris. One day he meets a Marilyn Monroe impersonator who invites him to come and
stay with her at a commune in Scotland populated by celebrity impersonators. Here they grow vegetables,
raise sheep, perform scenes to entertain the people in the nearby village and do their best to be as close
as possible, both physically and mentally, to the idols they pretend to be. The film's framing sequence
features Werner Herzog and his gang of skydiving nuns.

USA / Storbritannia / Irland / Frankrike 2007
Manus: Harmony Korine, Avi Korine 
Regi: Harmony Korine 
Foto: Marcel Zyskind
Klipp: Valdís Óskarsdóttir, Paul Zucker
Musikk: Jason Pierce
Medvirkende: Diego Luna, Samantha Morton, Denis Lavant,
James Fox, Werner Herzog m.fl.
Produksjonsselskap: Film4, Fuzzy Bunny Films, Love Streams
Productions, O' Salvation, Recorded Picture Company, arte
France Cinéma 
Produsent: Nadja Romain
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloid-dreams.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD DTS, Farger, 112 min.

Harmony Korine (1973) ble først kjent som manusforfatter
på Larry Clarks KIDS (1995). To år senere skrev og regisserte
han GUMMO, en av nittitallets største kultfilmer. I 1999 skrev
og regisserte han den første amerikanske dogmefilmen,
JULIEN DONKEY-BOY, og i 2002 regisserte Larry Clark KEN
PARK, som også var basert på et manus av Korine. Siden
JULIEN DONKEY-BOY har Korine vært involvert i en diverse
prosjekter, hvorav det mest kjente er ABOVE THE BELOW, en
dokumentar om magikeren David Blaine. MISTER LONELY er
hans første spillefilm på åtte år.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
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Senegal / Frankrike / Burkina Faso 2004
Manus: Ousmane Sembène 
Regi: Ousmane Sembène 
Foto: Dominique Gentil
Klipp: Abdellatif Raïss
Musikk: Boncana Naiga
Medvirkende: Fatoumata Coulibaly, Maimouna Hélène Diarra,
Salimata Traoré, Dominique Zeïda, Mah Compaoré m.fl.
Produksjonsselskap: Filmi Domireew, Ciné-Sud 
Produsent: Ousmane Sembène, Thierry Lenouvel
Salgsselskap: Wide Distribution, www.widemanagement.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Bambara og fransk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 124 min.

Senegalesiske Ousmane Sembène (1923-2007) var den
store regissøren fra det postkoloniale Afrika. Med en fortid
som politisk engasjert håndverker og bryggesjauer fikk han
på femtitallet suksess som forfatter. På sekstitallet reiste han
til Sovjetunionen, hvor han studerte film ved Gorky-
studioene. Hans spillefilmdebut NOIRE DE… LA (1966) fikk
stor suksess på festivaler, med sin beskrivelse av en kvinne
som fortsatt blir undertrykket også etter kolonitiden. Han
fulgte opp med MANDABI (1968), en satire over
borgerskapet og byråkratiet. EMITAI (1971) viser et
senegalesisk folks kamp mot kolonimaktens overgrep under
andre verdenskrig. CEDDO (1977) regnes som Sembènes
mesterverk, med sitt mindre dokumentariske uttrykk og sin
beskrivelse av europeisk kolonialisme og islams inngrep i
Vest-Afrika. Sembène fortsatte å lage film for sosial endring.
MOOLAADÉ ble hans siste film før han gikk bort i sommer.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
I FADERENS NAVN

MOOLAADÉ

Prisvinnende drama om en landsby som splittes da en kvinne hindrer omskjæring av fire unge jenter

Nylig avdøde Ousmane Sembène, afrikansk films mester, brukte sin siste film til å diskutere
et tema som har blitt aktuelt også i Norge. Jentebarn i alderen fire til ni år skal omskjæres i
en landsby i Burkina Faso. Kvinnen Colle, som også nektet landsbybefolkningen å omskjære
sin egen datter, tar barna inn under sin magiske beskyttelse, også kalt moolaadé. Dette fører
til en konflikt som eskalerer og får grusomme konsekvenser. MOOLAADÉ er en brennaktuell
heltehistorie fra hverdagen i kampen mot kjønnslemlesting. Den engasjerende filmen
inneholder sterke voldelige scener, og viser humanistisk film på sitt beste. Filmen er didaktisk
og tydelig i sitt budskap, i tråd med både senegalesisk og burkinsk filmtradisjon. Vår helt
Colle utfordrer sosiale hierarkier og religiøse forestillinger. Sembene skildrer dagliglivet i
landsbyen i detalj. Kompromissløse MOOLAADÉ er Ousmane Sembènes siste film og vant
blant annet den økumeniske prisen og Un certain regard-prisen i Cannes, samt kritikerprisen
på filmfesitvalen i Marrakech.

African master Ousmane Sembene's last film discusses a hot topic as Colle, a woman in a village in Burkina
Faso, prevents the majority of the population from circumsizing four girls between four and nine years
old. The conflict escalates and the consequences are dreadful. This is a demonstration of humanist
cinema's best traits. Uncompromising, didactic and clearly political in following with Western African
tradition. Our heroine defies the social hierarchy and religious beliefs of her society in a film that won two
awards in Cannes.
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USA 2007
Manus: Andrew Dominik & Ron Hansen 
Regi: Andrew Dominik 
Foto: Roger Deakins
Klipp: Curtiss Clayton & Dylan Tichenor
Musikk: Nick Cave & Warren Ellis
Medvirkende: Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Shepard m.fl.
Produksjonsselskap: Jessie Films Inc, Warner mm. 
Produsent: Ridley Soctt, Dede Gardner, Brad Pitt & Jules Daly
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome,
www.filmweb.no/smn/
Offisiell hjemmeside: jessejamesmovie.warnerbros.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 155 min.

Andrew Dominik (Wellington, 1967). Dominik er født på
New Zealand, men flyttet til Australia som toåring. Han gikk
ut fra Swinburne Film School i 1988, og har siden gjort seg
bemerket som en nyskapende og talentfull regissør av
musikkvideoer og reklamefilmer. Han ble en del av Cherub
Pictures etter eksamen og har regissert musikkvideoer for
større australske artister som f.eks. Crowded House, Jenny
Morris, Diesel, James Reyne, Cruel Sea og The Church, som
igjen har blitt beæret med MTV-priser og Aria-nominasjoner.
Han debuterte med CHOPPER som BIFF viste første året i
2000.

FØRPREMIERER
NORDISK PREMIERE

MORDET PÅ JESSE JAMES 
AV DEN FEIGE ROBERT FORD
The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford

En moderne western slik du aldri har sett det før – og et mesterverk! 
Vakkert, melankolsk og vemodig

Slik må det ha sett ut i virkelighetens Ville Vesten! Kameraføringene er utsøkte og ofte
overrumplende i all sin stilistiske oppfinnsomhet. Brad Pitt og Casey Affleck lyser i rollene og
særlig sistnevnte har en bemerkelsesverdig tilstedeværelse i hvert eneste billedutsnitt. Filmen
om Jesse James og Bob Ford er nyskapende, fortalt med vilje til å overraske og vekke oppsikt
– med Oscar-juryen som klar mottakeradresse.

Jessie James og hans bror, spilt av henholdsvis Brad Pitt og Sam Shepard, tar med en gjeng
på et siste tograid før de skal legge opp. Gjengen består blant annet av deres fettere. Blant
dem er Bob Ford (Affleck), som kjenner Jesses bakgrunn i minste detalj og som nærer en
beundring overfor sin helt som grenser til det homoerotiske. Etter hvert som dusøren for
Jessie James stiger mot nye høyder og mistenksomheten og paranoiaen brer seg, blir dette
nærmest en evangelisk beretning om selveste Judas-sviket.

This beautiful film delves into the private life and public exploits of America’s most notorious outlaw. As
the charismatic and unpredictable Jesse James (Brad Pitt) plans his next great robbery, he wages war on
his enemies, who are trying to collect the reward money – and the glory – riding on his capture. But the
greatest threat to his life may ultimately come from those he trusts the most.
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USA 2007
Manus: Amir Bar-Lev 
Regi: Amir Bar-Lev 
Foto: Matt Boyd, Nelson Hume & Bill Turnley
Klipp: Michael Levine & John W. Walter
Musikk: Rondo Brothers
Medvirkende: Marla Olmstead, Mark Olmstead, Laura
Olmstead, 
Amir Bar-Lev, Anthony Brunelli, Elizabeth Cohen m.fl.
Produksjonsselskap: Axis Films 
Produsent: Amir Bar-Lev, John Battsek, Stephen Dunn
Salgsselskap: Sony Pictures, www.sonyclassics.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
www.sonyclassics.com/mykidcouldpaintthat/

Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 82 min.

Amir Bar-Lev arbeider både som produsent, regissør og
klipper. Han har regissert filmene KID PROTOCOL (02) og
FIGHTER (02).

MY KID COULD PAINT THAT

4 år gamle Maria elsker å male abstrakt og spektakulært. Hennes malerier selges for store beløp

"Hva er det som definerer forskjellen på et kunstverk og noe som ikke er et kunstverk når
disse ikke innehar noen vesentlige perseptuelle forskjeller?" spør den amerikanske filosofen
Arthur C. Danto i et av sine mange essays om "kunstens avslutning". Det begynner med den
abstrakte ekspresjonismen, hevder filosofen. Prinsippet om et spesielt "ekspressivt
vokabular" som skal gjøre oss i stand til å hensette oss i kunstnerens sinnstilstand, muliggjør
et radikalt og usammenhengende syn på kunsthistorien. Historien om fire år gamle Marla
Olmstead fra New York setter saken på spissen. 

Marla elsker å male. Stort, spektakulært og abstrakt, i alle regnbuens farger. Ved en
tilfeldighet blir noen av bildene hengt opp som utsmykning på den lokale kafeen. Etter kort
tid er hun på "60 Minutes" da hennes malerier blir kjøpt for store beløp. 

MY KID COULD PAINT THAT er blitt en overraskende og tankevekkende film som setter
kritisk søkelys ikke bare på dagens kunstverden, men som også får oss til å reflektere rundt
aktuelle emner som medieetikk, "priming" og "timing". Hvem former det grunnlaget vi til
enhver tid vurderer kunst ut i fra? 

- Øystein Hauge, Kunsthøyskolen i Bergen

The media goes crazy when four year old Marla, whose paintings are sold for huge amounts, is portrayed
on "60 Minutes". Her father is suspected of manipulating her works. The Olmstead parents are being
accused of child abuse and art fraud. The parents decide to let the film director Amir Bar-Lev make a
documentary about their daughter. The result is a thought provoking and surprising film which focuses
not only on the contemporary art scene, but also makes us reflect on issues like media ethics, "priming"
and "timing". Who and what are shaping our opinion on art?

DOKUMENTAR
FØRPREMIERER
EUROPEISK PREMIERE
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I 1967 var Fred Robsahm en ung mann med en stor drøm om å reise ut i verden og skaffe seg
sin egen seilbåt. I Italia ble han oppdaget av en italiensk filmskaper som gir han en liten
rolle i BARBARELLA. Plutselig er Fred en stor stjerne i Italia, og de neste 15 årene får han
roller i en rekke spagettiwesterns og historiske dramaer. Han hadde alt - kvinnen i sitt liv, et
digert hus, og ikke minst - sin egen seilbåt. Dokumentarskaper Even Benestad møter ham
førti år senere i en stusslig liten leilighet i Norge. Fred er nå eksnarkoman og hivpositiv. 

Benestad bruker filmklipp og arkivmateriale blandet med klipp fra Freds nåværende liv. Han
klarer på kyndig vis å oppsummere et eventyrlig merkelig liv. Vi får innblikk i italiensk
filmindustri, berømmelsens oppturer og nedturer, sterke familiekonflikter, avhengighet og
aids. Den musikalske kameleonen Kaada står for musikken, som på enestående vis klarer å
fange filmens mange bølgedaler av glede, tap, skuffelse og elendighet.

In 1967 Fred Robsahm was a young man who went out in the world with a dream: To earn enough money
to buy his own sailboat. While in Italy he is discovered by a film producer who gives him a small part in
BARBARELLA. The next 15 years he gets famous and rich, and buys his own sailboat. 40 years later, he’s
back in Norway, living in a small apartment. He’s a recovering drug addict and HIV positive. This movie
attempts to tell us the fascinating story about what happened to him.

En utrolig historie om en av Norges store filmstjerner – som ingen vet om.

NATURAL BORN STAR

FØRPREMIERER
DOKUMENTAR
BACK TO THE 60'S

Even Benestad. Født i Grimstad i 1974. Vant Amanda for
sin første dokumentarfilm, ALT OM MIN FAR (2002), hvor han
satte søkelyset på seg selv og sin familie. Filmen vakte stor
oppsikt på grunn av den relativt kritiske fremstillingen av
hans far, Esben Esther Pirelli Benestad, som oppfatter seg
selv som både kvinne og mann. Har også regissert en rekke
korte dokumentarfilmer, musikkvideoer og reklamefilmer.

Norge 2007
Manus: Even Benestad, August B. Hanssen 
Regi: Even Benestad 
Foto: Nils Petter Midtun
Klipp: Erik Andersson, Øyvind Garau
Musikk: John Erik Kaada
Medvirkende: Fred Robsahm, Agostina Belli, Even Benestad
m.fl.
Produksjonsselskap: Askild Action, Fredrik Fiction,
www.aaff.no/ 
Produsent: Fredrik Pryser
Norsk distribusjon: SEG Distribusjon, www.filmweb.no/seg/ 
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Norsk, italiensk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger og svart-hvitt, 75 min.
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DOKUMENTAR
CHECKPOINTS
IRAK / VIETNAM

Mye er sagt om hvorfor og hvordan USA besluttet å gå til krig mot Saddam Husseins Irak.
NO END IN SIGHT lar den debatten ligge og tar isteden utgangspunkt i hva som ble gjort
etter at invasjonen hadde funnet sted. Overgang fra despoti til demokrati er ingen enkel
øvelse. Når prosessen i tillegg styres av mennesker uten militær erfaring, uten kjennskap til
Midtøsten generelt eller Irak spesielt, er det ikke vanskelig å forestille seg at ett og annet kan
gå galt.

Regissør Charles Ferguson er utdannet statsviter og bruker bakgrunnen sin til fulle for å
sette søkelyset på de vurderingene som ble gjort etter Irak ble ”frigjort”. Han demonstrerer
hvordan en ideologisk drevet regjering foretrekker avgjørelser som passer tankenes verden
fremfor virkeligheten. Avgjørelser som har ført til usigelige lidelser for både Iraks
sivilbefolkning og utkommanderte amerikanske soldater. 

Transition from dictatorship to democracy has never been easy. When it is overseen by people with little
or no know-how, experience or knowledge it becomes even more difficult. NO END IN SIGHT uses the
reconstruction of Iraq as its point of departure. Director Charles Ferguson’s background from political
science seeps through as he lays bare the ideologically fueled decisions made by an administration more
concerned with making the world fit to its ideas than solving the problems on the ground. 

Etter invasjonen skulle nasjonen Irak bygges. Det meste gikk galt. Om ikke alt!

NO END IN SIGHT

Charles Ferguson er Ph.D. i statsvitenskap fra MIT,
internettgründer og lidenskapelig filmentusiast. Etter å ha
solgt selskapet sitt, Vermeer, som laget FrontPage, til
Microsoft, har Ferguson gått tilbake til vitenskapen. NO END
IN SIGHT er hans første film og ble planlagt da han fant ut at
det ikke ble laget noen filmer om USA sin "gjenoppbygging"
av Irak.

USA 2007
Manus: Charles Ferguson 
Regi: Charles Ferguson 
Foto: Antonio Rossi
Klipp: Chad Beck, Cindy Lee
Musikk: Peter Nashel
Produksjonsselskap: Mangnolia Pictures,
www.magpictures.com/ 
Produsent: Jennie Amias, Audrey Marrs & Jessie Vogelson
Salgsselskap: Magnolia Pictures, www.magpictures.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.noendinsightmovie.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, Stereo, Farger, 102 min.
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Tidlig på åttitallet begynte norsk ungdom som var inspirert av band som Venom å blande
ekstremt hard metallmusikk med satanistiske og nihilistiske ideer. I tiåret etter utviklet dette
seg mer og mer. Ledere i miljøet trakk stadig i mer ekstreme retninger ideologisk, samtidig
som man skapte unike musikalske uttrykk. Etter hvert utartet det hele til en rekke påsatte
kirkebranner og drap, noe som førte til massiv medieoppmerksomhet. Bølgen kulminerte i
Varg Vikernes' drap på Øystein Aarseth i 1993. Deretter svant det politiske aspektet hen,
selv om det musikalske lever videre. Svartmetall er Norges klart største musikalske
eksportartikkel og folk fra fjerne trakter ser på Norge, og spesielt på Vestlandet, nærmest
som et mål for pilegrimsferd.

ONCE UPON A TIME IN NORWAY presenterer en rekke av de sentrale aktørene i
svartmetallmiljøet fra den mest ekstreme tiden. En del av de som deler sine anekdoter og
synspunkt er uhyre velartikulerte og gjennomtenkte. Filmen gir mye innsikt til
utenforstående og for svartmetallentusiaster er den ikke til å komme utenom.

During the eighties young Norwegians inspired by bands like Venom mixed extreme expressions of metal
music with ideas of satanism and nihilism. The milieu became notorious in the early ninetees for setting
churches on fire and committing murder. After Varg Vikernes’s murder of Øystein Aarseth in 1993, the
focus has shifted to the unique music, and Black Metal is now the main musical export of Norway.
Interviews with articulate members of the milieu give great insight to outsiders and lots of anecdotes for
true fans of black metal.

Historien om Øystein Aarseth og Mayhem, som ledet an i norsk svartmetalls voldsomme begynnelse

ONCE UPON A TIME IN NORWAY

DOKUMENTAR
MUSIKALSKE TAKTER
VERDENSPREMIERE

ONCE UPON A TIME IN NORWAY er produsert av Grenzeløs
Productions. Det har vært flere regissører involvert, som alle
har bidratt til filmen hver på sin måte.

Norge 2007
Manus: Martin Ledang, Pål Aasdal 
Regi: Martin Ledang & Pål Aasdal 
Foto: Oddbjørn Hofseth, Pål Aasdal
Klipp: Olav Martinius Ilje Lien, Oddbjørn Hofseth
Musikk: Mayhem
Medvirkende: Jørn Stubberud, Kjetil Manheim, Anders Odden,
Eirik Nordheim, "Pytten" Hundvin, Einar Engelstad, Roger
Rasmussen, Ted Skjellum, Gunnar Sauerman, Erlend Erichsen,
Terje Vik Schei
Produksjonsselskap: Grenzeløs Productions 
Produsent: Ninon Onarheim, Oddbjørn Hofseth
Salgsselskap: Grenzeløs Productions
Norsk distribusjon: Grenzeløs Productions
Offisiell hjemmeside: www.myspace.com/timeinnorway
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Norsk tale, Engelske undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger, 60 min.
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Russland 2007
Manus: Andrei Nekrasov, Olga Konskaya 
Regi: Andrei Nekrasov 
Foto: Sergei Tsikhanovich, Marcus Winterbauer
Klipp: Olga Konskaia, Andrei Nekrasov
Musikk: Irina Bogushevskaya, Oleg Lipatov
Medvirkende: Alexander Litvinenko, Boris Berezovsky, André
Glucksmann, Marina Litvinenko, Andrei Lugovoi, Anna
Politkovskaya, Vladimir Putin m.fl.
Produksjonsselskap: Dreamscanner Productions,
www.dreamscanner-productions.com/litvinenko/index.html 
Produsent: Olga Konskaia
Salgsselskap: Rezo Films, www.rezofilms.com/rezo.html
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.dreamscanner-productions.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Russisk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 105 min.

Andrej Nekrasov (Leningrad, 1958) begynte sin
filmkarriere med å være tolk for Andrej Tarkovskij på hans
svenske film OFFRET i 1986. Han flyttet så til Storbritannia
hvor han lagde TV-filmer. I 1997 lagde han filmen LOVE IS AS
STRONG AS DEATH. Siden fulgte LUBOV AND OTHER
NIGHTMARES (00), CHILDREN'S STORY: CHECHNYA (00),
DISBELIEF (04) og TV-filmen MY FRIEND SASHA: A VERY
RUSSIAN MURDER (07).

OPPRØR: LITVINENKO-SAKEN
Rebellion: The Litvinenko Case
Bunt. Delo Litvinenko

Den russiske regissøren Andrej Nekrasov har fulgt avdøde Alexander Litvinenko gjennom flere år

Den russiske avhopperen Alexander Litvinenko kan neppe kalles en konspirasjonsmaker etter
at man har sett denne filmen. Ei heller kan han betraktes som en samfunnsfiende eller
antipatriot. Det er vel heller tale om at mannen ble et offer for en korrupsjonskultur han
etterhvert ikke kunne takle. Denne uredde dokumentaren som må være et betydelig slag i
ansiktet på Vladimir Putin, er et minnedokument over en regimekritiker.

Filmskaperen Andrej Nekrasvo hadde fulgt Litvinenko i en årrekke da han ble offer for
forgiftning og døde. Vi får med andre ord et særdeles godt portrett av mannen i en film som
går i dybden. Vi får også servert intervjuer med folk på innsiden av de hemmelige tjenestene
og vi får et godt inntrykk av tidens politiske tilstand i Russland. Her brettes ut de hemmelige
tjenesters repertoar av statsterrorisme, pengevasking, drap og munnkurvspolitikk overfor
mediene. Nekrasovs film er en sterk anklage av det russiske regime og i særedeleshet
Vladimir Putin.

In 2006, former KGB agent Alexander Litvinenko died in a London hospital, the world’s first known victim
of poisoning by polonium-210, a highly radioactive substance. This unflinching documentary is a memorial
to a man critical of the Russian regime. With testimonies from several witnesses deep inside Russia’s secret
service, Andrei Nekrasov investigates who Litvinenko was, the political conditions of the time, and how
his own hunted him down.

DOKUMENTAR - KONKURRANSE
CHECKPOINTS
REVOLUSJON OG DEMOKRATI
NORDISK PREMIERE

BIFF 2007 125



PARAGUAYANSK HENGEKØYE
Paraguayan Hammock
Hamaca paraguaya

Et foreldrepar venter på sønnens hjemkomst fra krigen i Paraguays kritikerprisvinner fra Cannes

PARAGUAYANSK HENGEKØYE er satt til 1930-tallet, da Paraguay var i krig med Bolivia om
den mineralrike regionen Chaco. Et eldre par venter i spenning på at sønnen skal komme
hjem fra krigen, men må basere seg på rykter om hvordan krigen går. Lange sekvenser viser
paret som sitter i en tradisjonell paraguayansk hengekøye og drikker te mens de snakker om
sønnen, krigen og hvordan de skal få hunden til å slutte med sin evinnelige hyling. Med et
spartansk uttrykk med stillestående kamera og lange tagninger skildres en hverdag med
savn og håp særegent og effektfullt.

Debutant Paz Encinas har med seg erfarne Lita Stantic som produsent. Stantic har hatt
fingrene borti en lang rekke av de beste filmene i Argentinas nye nybølge de sist årene, og
PARAGUAYANSK HENGEKØYE slekter på radikale filmer som LOS MUERTOS av Lisandro
Alonso. Sjelden passer det bedre med salgstrikset ”hvis du skal se en film fra dette landet,
se denne”, da dette er Paraguays første film i kinoformat de siste tretti årene og den alene
har satt landet på festivalkartet.

Set during Paraguay’s war with Bolivia during the 1930’s, this sober and slow-paced film follows the
longing and hopes of a rural couple while they drink their traditional tereré – Paraguayan iced tea –
sitting in their hammock and talking about their son and the war, that they keep hearing rumors about.
This Critics Award-winner from Cannes' Un certain regard-program is the first Paraguayan film in 35 mm
format in thirty years. Talented Paz Encina teams up with experienced Argentinean producer Lita Stantic,
to give a strong portrait that reminds us of the more radical of Argentina’s fresh talents like Lisandro
Alonso.

Paraguay / Argentina / Frankrike / Nederland /
Østerrike / Tyskland 2006
Manus: Paz Encina 
Regi: Paz Encina 
Foto: Willi Behnisch
Klipp: Miguel Sverdfinger
Musikk: Óscar Cardozo Ocampo
Medvirkende: Ramón Del Río, Georgina Genes
Produksjonsselskap: Lita Stantic producciones, Slot Machine 
Produsent: Ilse Hughan, Gabriella Sabaté, Marianne Slot og
Lita Stantic
Salgsselskap: Scalpel Films, www.scalpel-films.com
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Guaraní tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 78 min.

PARAGUAYANSK HENGEKØYE er Paz Encinas regidebut.
Hun har tidligere jobbet i Argentina og regissert kortfilmen
SUPE QUE ESTABAS TRISTE (2000) og samarbeidet om manus
på Ulises de la Ordens dokumentarfilm RÍO ARRIBA (2004).

CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE
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PRINSESSEBADET
Pool of Princesses
Prinzessinnenbad

Den multikulturelle bydelen Kreutzberg og tre venninner på femten som prøver å finne sin plass der

Klara, Mina og Tanutcha er tre tenåringsjenter i Kreutzberg som har kjent hverandre siden
barnehagen. De har vokst opp i den multikulturelle bydelen og bruker tiden på å være
sammen og henge ut i parker og svømmehallen Prinzenbad. Gjennom deres autentiske
sjarm, deres røffe holdninger og selvbevissthet vinner de respekt og er bestemt på å selv
velge hvordan de vil leve og hvilken fremtid de vil stake ut for seg.

De har definitivt lagt barndommen bak seg og ser på seg selv som voksne, selv om de bare
er femten år gamle. Men på tross av jentenes nærhet til hverandre viser denne
dokumentaren at de vil komme til å gå i svært forskjelliger retninger.

PRINSESSEBADET omhandler lengselen etter kjærlighet, ømhet og stabilitet i livet. I sitt
vennskap finner de det meste de mangler i sine familierelasjoner, som så mange andre på
deres alder.

Three teenagers in Berlin. Klara, Mina, and Tanutscha have known each other since kindergarten. They
have grown up in the neighbourhood of Kreuzberg, a multicultural district. The three have a lot in
common. They are fifteen, best friends, and spend their time together. Hanging around in parks with
friends, spending time in Kreuzberg’s public swimming pool Prinzenbad, enjoying life in the big diverse
city of Berlin. Through their authentic charm, their roughness, and their precociousness, the three girls
gain respect and choose their own way of life.

Tyskland 2007
Manus: Bettina Blümner 
Regi: Bettina Blümner 
Foto: Mathias Schöningh
Klipp: Inge Schneider
Produksjonsselskap: Reverse Angle Pictures, www.reverse-
angle.com 
Produsent: Wim Wenders & Peter Schwartzkopf
Salgsselskap: Reverse Angle Pictures, www.reverse-angle.com
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Tysk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 92 min.

Bettina Blümner (1975) debuterer som regissør med
denne filmen og har før laget kortfilm og arbeidet med tv-
filmer. Hun har også vært kamerakvinne på flere
produksjoner.

BERGART: BERLIN
DOKUMENTAR
NORDISK PREMIERE
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THE PRIZE OF THE POLE

Storslått og vakker natur i isødet danner kulissene til beretningen om Robert E. Pearys eskapader

Robert E. Peary var en kjent eventyrer og oppdager som spesialiserte seg på polområdene
på slutten av 1800-tallet (I 1909 hevdet han at han som første menneske hadde nådd
Nordpolen). Han tok med seg seks inuitter fra Nord-Grønland tilbake til New York, og disse
ville han stille ut på museet som hadde finansiert reisene hans i isødet. Saken ble
førstesidestoff i avisene og folk strømmet til The American Museum of Natural History for å
få et glimt av "de ville eskimoene". Bare den yngste – Minik – overlevde oppholdet i
storbyen. Miniks liv ble knyttet nært opp til Pearys, og inuittkulturen ble knyttet til Peary og
hans amerikanske drøm. I denne rørende filmen med vakre naturbilder møter vi Pearys
tippoldebarn. Han stammer fra et forhold Peary hadde til en inutittkvinne og THE PRIZE OF
THE POLE er først og fremst hans fortelling. 

In 1897 Robert E. Peary – the most famous explorer of his time – brought six Inuit people from Northern
Greenland to New York. Among them was the six-year-old Minik. Peary's sponsor for his explorations was
the American Museum of Natural History and the Inuits were held here for audiences to watch them and
to catch a glimpse of these "savages". Unfortunately the Inuits were unfamiliar with the environment and
diseases of New York and soon they all died. All except Minik...

Sverige / Danmark 2006
Manus: Stefan Sundlöf 
Regi: Staffan Julén 
Foto: Camilla Hjelm Knudsen & Torben Forsberg
Klipp: Clas Lindberg, Staffan Julén & Ylva Fabricius
Musikk: Jens Bönding
Produksjonsselskap: Haslund Film, www.haslund.org 
Produsent: Michael Haslund-Christensen, Jseper Morthorst &
Per Forsgren
Salgsselskap: First Hand Films World Sales,
www.firsthandfilms.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.haslund.org/uk/
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 80 min.

Staffan Julén (Stockhom, 1957) er fotograf og filmskaper
og har i tillegg til denne filmen bak seg INGUHUIT – FOLKET
VED JORDENS NAVLE fra 1987.

DOKUMENTAR
CHECKPOINTS
NORSK PREMIERE
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DOKUMENTAR
FØRPREMIERER
NORDISK PREMIERE

Debbie Melnyk og Rick Caine tilhører begge den radikale venstresiden i Canada. De var, som
kanadiere flest, begeistret for Michael Moore, og ville lage et portrett av mannen de
beundret. Det var lettere sagt enn gjort. Mannen som ble berømt for debutfilmen ROGER &
ME, om regissørens forgjeves jakt på et intervju med direktøren for General Motors, fikk
historien til å gjenta seg – han hadde selv aldri tid til å stille opp for det kanadiske
filmteamet. Og ikke nok med det, Melnyk og Caine blir selv nektet å tappe lyd fra Moores
taler og blir sågar kastet på dør på store kongresser hvor samfunnsrefseren skal tale.

Etter hvert som Melnyk og Caine gravde seg ned i forhistorien og fikk intervjuet en rekke
av Michael Moores tidligere venner, fant de to ut at mannen har mange svin på skogen. Ett
av dem var ROGER & ME. Det er ikke akkurat flatterende historier som blir fortalt om
mannen vi alle ynder å like. Melnyk og Caine blir begge til stede under BIFF for å møte
publikum og media og for å fortelle mer om sine bestrebelser på å finne sannheten om
Michael Moore.

Michael Moore, world famous muckraker and flag bearer for the documentary renaissance has the camera
turned on him in this revelatory critical biography by Canadian filmmakers Debbie Melnyk and Rick Caine.
They follow Moore on the cusp of the release fo FAHRENHEIT 9/11, the subsequent Slacker Uprising Tour
and the 2004 US election. However, Michael never has the time for an interview and even worse – they
are denied to tap into the sound system where Moore is giving speaches and are even thrown out of big
venue halls when they are filming there. Sounds familiar?

To radikale kanadiske filmarbeidere ville lage et portrett av sin helt Michael Moore – slik gikk dét

PÅ SPORET AV MICHAEL MOORE
Manufacturing Dissent

Debbie Melnyk har
regissert denne, samt
CITIZEN BLACK (04) og
JUNKET WHORE (98). Hun
har også vært
manusforfatter og produsent
for disse tre. 

Rick Caine har bak seg to
andre filmer: CITIZEN BLACK
(04) og THE FRANK TRUTH
(01). Han har vært
produsent, manusforfatter,
kameramann og regissør på
disse, samt også produsert
JUNKET WHORE (98). De to
kommer til BIFF for å fortelle
en annen sannhet om sin
forhenværende helt.

Canada 2007
Manus: Debbie Melnyk & Rick Caine 
Regi: Debbie Melnyk & Rick Caine 
Foto: Rick Caine, Chris Elias & Daniel Margetic
Klipp: Bill Towgood & Robert Ruzic
Musikk: Michael White
Medvirkende: Michael Moore, Debbie Melnyk, Noam
Chomsky, Ralph Nader, Dave Barber, Tony Bennet, Wesley
Clark, Howard Dean, Al Franken m.fl.
Produksjonsselskap: Persistence of Vision Productions,
www.manufacturingdissentmovie.com/ 
Produsent: Debbie Melnyk & Rick Caine
Salgsselskap: Films Transit, www.filmstransit.com/
Norsk distribusjon: Tour de Force, www.tourdeforce.no
Offisiell hjemmeside: www.manufacturingdissentmovie.com/
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 94 min.
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Ramon, en sjarmerende, velstelt middelaldrende mann, tropper alene opp på kontoret på
en skole i Buenos Aires for å skrive inn sin sønn. Da det blir spørsmål om å betale skolepenger
trekker han fram en pistol og ber om å få overlevert innholdet i skolens pengeskrin. Han
dumper utbyttet i en nattsafe før han stikker seg unna på en kafé. En servitør som søler
glovarm kaffe på ham blir imidlertid starten på uflaksen i en ellers godt planlagt ransturné.

Den økonomiske situasjonen i Argentina har tvunget folk til desperate handlinger. Ramons
bakgrunn og motiver forblir imidlertid et mysterium for oss gjennom store deler av filmen.
RANEREN er intens, kort og effektivt fortalt, ofte i realtid: Det håndholdte kameraet følger
Ramon overalt denne formiddagen, og mange scener er tatt opp i lange tagninger uten
klipp, noe som gir filmen et dokumentaristisk preg. Selv med få replikker gjør Arturo Goetz
(som var regnskapsfører før han begynte som skuespiller i moden alder) en fantastisk
rolleprestasjon.

The action of this film takes place in two and a half hours. This means that the film is about that very
specific lapse of time in one man’s life. The man, Ramon, is about to execute a plan that he has been
preparing for a long time. The camera follows almost every one of his actions. The spectator becomes a
privileged witness of a person's most intimate moments of anxiety, desperation, or the seconds that
precedes a life or death decision.

En liten film om en raner – kort, dramatisk og eksistensialistisk

RANEREN
The Mugger
El Asaltante

CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE
NORDISK PREMIERE

Pablo Fendrik (Buenos Aires, 1973) har arbeidet på de
fleste av Alejandro Agrestis filmer og skrevet manus for flere
andres filmer. RANEREN er hans imponerende debutfilm.

Argentina 2007
Manus: Pablo Fendrik 
Regi: Pablo Fendrik 
Foto: Cobi Migliora
Klipp: Leandro Aste
Medvirkende: Arturo Goetz, Bárbara Lombardo, Maya Lesca,
Guillermo Arengo, Germán De Silva, Verónica Piaggio m.fl.
Produksjonsselskap: Magmacine, www.magmacine.com.ar 
Produsent: Juan Pablo Gugliotta
Salgsselskap: Latinofusion, www.latinofusion.com.mx
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Spansk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 69 min.
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REDACTED

Dette krigsdokumentet fra Brian De Palma vant Sølvløven for Beste regi i Venezia i september

Da Brian De Palma i fjor ble spurt om han ville lage en film med det nyeste digitale utstyret
for å utforske dets estetiske muligheter, svarte han med å begå dette sterke innlegget mot
krigen i Irak. Her kommer man nær inn på de ulike soldatene i en tropp som befinner seg i
Irak og som begår overgrep mot en 14 år gammel jente før de dreper henne og flere av
familiemedlemmene. I likhet med THE MARK OF CAIN bygger også denne filmen på faktiske
hendelser. Rettssaken mot den ene av soldatene er nettopp fullført og endte i en livstidsdom. 

Den digitale teknologi kan medføre et paradigmeskifte i filmenes estetiske form og
formspråk. REDACTED er en film som går svært langt i å gi en formmessig autentisitet og
nærhet til hendelsene den dokumenterer. Flere av soldatene vi møter har sine egne
kameraer med seg i felt og i brakken, slik at filmen blir et konglomerat av fortellinger hvor
hendelsene ses fra forskjellige innfallsvinkler. 

Centered around a small group of American soldiers stationed at a checkpoint in Iraq, REDACTED
alternates points of view, balancing the experiences of the soldiers and members of the media with those
of the local Iraqi people, highlighting how each have been deeply affected by the current conflict and
their encounters with each other. The charged apotheosis of Brian De Palma’s filmmaking career,
REDACTED caps off a body of work which has explored the politics of imagemaking and reception more
fully than that of any living filmmaker.

USA 2007
Manus: Brian De Palma 
Regi: Brian De Palma 
Foto: Jonathon Cliff
Klipp: Bill Pankow
Musikk: Kevin Banks
Medvirkende: Francois Caillaud, Patrick Carrol, Rob Devaney,
Izzy Diaz m.fl. 
Produksjonsselskap: HDNet Films, www.hdnetfilms.com 
Produsent: Mark Cuban, Todd Wagner m.fl.
Salgsselskap: HDNet Films, www.hdnetfilms.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.redactedmovie.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 90 min.

Brian De Palma (Newark 1940) er en av Hollywoods mest
kjente nålevende regissører. Han begynte å lage film 20 år
gammel og er mest kjent for filmer som THE WEDDING
PARTY (1969), SISTERS (73), PHANTOM OF THE PARADISE
(74), OBSESSION (76), CARRIE (76), THE FURY (78), DRESSED
TO KILL (80), BLOW OUT (81), SCARFACE (83), THE
UNTOUCHABLES (87), CASUALTIES OF WAR (89), THE
BONFIRE OF VANITIES (90), CARLITO'S WAY (93), MISSION
IMPOSSIBLE (96) SNAKE EYES (98) og fjorårets BIFF-film THE
BLACK DAHLIA.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
IRAK / VIETNAM
NORDISK PREMIERE
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EN REN SMAKSSAK
Fashion Victims
Reine Geschmacksache

Forviklingene står i kø etter hvert som far og sønn blir bedre kjent med hverandre

Wolfi er omreisende handelsmann som jobber i konfeksjonsbransjen og pusher håpløse
kvinneklær på butikkselgerne. Alt går på det jevne så lenge han har faste klienter. Han mister
imidlertid førerkortet sitt en dag, og sønnen Karsten må skippe sydenturen med sine
bestevenninner for å være farens sjåfør.

Så skjer det som alle handelsreisende frykter: De får konkurrenter som er yngre, mer vitale,
pågående og attraktive, og som kanskje til og med har bedre smak. En slik en trenger seg
inn på Wolfis revir og Wolfi synes å miste grepet. Det hele topper seg når nykommeren
møter den pur unge Karsten, som altså er i samme "klubb" som farens konkurrent. Det hele
utvikler seg etter hvert til en familiekrise.

Denne, samt SHOPPEN og SCHRÖDERS VIDUNDERLIGE VERDEN er tre eksempler på at tysk
film ikke alltid er så tungsindig som noen vil ha det til. Her er tre lettbeinte komedier som
funker.

Here's a German comedy about a father and his son. They are not on buddy-terms with each other, and
their relationship gets more complicated when the father loses his driver's license and his son Karsten
has to skip his holiday in Spain to become dad's chauffeur instead. And as if this isn't enough, the father
gets a hard time when the young Steven Brookmüller gives him fierce competition as a sales agent with
more charm and taste for his métier than himself. And things get really demanding for the father when
Karsten falls for the young and attractive Steven...

Tyskland 2007
Manus: Tom Streuber, Ingo Rasper 
Regi: Ingo Rasper 
Foto: Marc Achenbach
Klipp: Patricia Rommel, Sylvain Coutandin
Musikk: Martina Eisenreich
Medvirkende: Edgar Selge, Florian Bartholomäi, Roman
Knizka, Franziska Walse, Traute Hoess m.fl.
Produksjonsselskap: Noirfilm, SWR, Knudsen & Streuber
Filmproduktion, noirfilm.de/ 
Produsent: Kristine Knudsen, Boris Michalski
Salgsselskap: EastWest Filmdistribution, www.eastwest-
distribution.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.reinegeschmacksache.de
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Tysk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DTS, Farger, 105 min.

Ingo Rasper (Hildesheim, 1974) begynte å arbeide med film
i Hamburg i 1998 og tok utdannelsen i regi på
Ludwigsburger Filmakademie i Baden-Württemberg. Han har
laget kortfilmen DUFTE (2001) og eksamensfilmen
NEUSCHWANSTEIN CONSPIRACY (06). Han bidro også til
SCHÖNE AUSSICHTEN (06) med ett av novellefilm-bidragene.
EN REN SMAKSSAK hadde premiere på Max-Ophüls
Festivalen i Saarbrücken nå i år, hvor den vant priser for beste
manus, beste birolle og publikumsprisen.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
GAY PROPAGANDA NIGHT
NORDISK PREMIERE
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10.-24. OKTOBER 2007 Ab
OV
O

BergArt er støttet av Norsk Kulturråd, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune

BERGEN KUNSTHALL
BRUNNENSTRASSE 07: 
WIR HABEN KEINE PROBLEME
19. OKTOBER – 7. NOVEMBER
Åpning fredag 19. oktober, kl. 20.00

Brunnenstrasse på Landmark:
ONSDAG 17. OKTOBER KL. 19.00 
Galleripresentasjoner/foredrag
TORSDAG 25. OKTOBER KL. 20.00 
Videoprogram, Wir haben 
keine Probleme

BERGEN 
INTERNASJONALE 
FILMFESTIVAL

UNGE FILMSKAPERE FRA BERLIN
JAGDHUNDE Regi: Ann-Kristin Reyels

PRINZESSINNENBAD Regi: Bettina Blümner

VIVERE Regi: Angelina Maccarone

BERGEN KINO, MAGNUS BARFOT,
17.–24. OKTOBER 
www.biff.no for tider

Billetter kr. 65,-
Rabattkortbilletter kr. 40,-/50,-.

BIT TEATERGARASJEN

13.–14. OKTOBER kl. 18.00
Studio USF, 170.-/130,-/100.- 
ON AIR Productions (Tyskland): 

Truckers & Trackers 
ALIEN Unmade

19.–20. OKTOBER kl. 18.00
Lille Scene, DNS, 170,-/130,-/100,-
I samarbeid med Norsk Forfattersentrum Vestlandet. 
Iver Findlay/Alexander Gerner/Young Jean Lee/Marie Nerland
(USA/TYS/USA/NOR): 

THE INTERNATIONAL SHOW: 
A PANIKK TRANSATLANTIQUE 

HORDALAND 
KUNSTSENTER
FallerMiethStüssiWeck (FMSW):
ZEROING
12. OKTOBER – 11. NOVEMBER
Åpning fredag 12. oktober kl 19.00

Artist talk
SØNDAG 14. OKTOBER KL. 19.00

NORSK 
FORFATTERSENTRUM
VESTLANDET
TORSDAG 11. OKTOBER
kl. 20.00, Visekjelleren - Rick’s, 
bill. 80,- / 50,- (stud) i døren

HVORFOR BERLIN?
Dag Solstad og Therese Bjørneboe er blitt 
utfordret til å si noe om sitt Berlin.

Samarbeidsprosjekter:
Med BIT Teatergarasjen:
THE INTERNATIONAL SHOW: 
A PANIKK TRANSATLANTIQUE
Med Vestnorsk Jazzsenter:
Michael Lentz – SPRECHAKTE X/TREME

VESTNORSK JAZZSENTER -
BERGEN JAZZFORUM
FREDAG 12. OKTOBER
Sardinen USF, Konsertstart kl. 22.00, 
Bill.: kr 170 (kr 110 medl.)
Dobbelkonsert: 

MUSIC FOR A WHILE 
+ CARSTEN DAERR/ DANIEL 
ERDMANN: BERLIN CALLING
FREDAG 19. OKTOBER
Sardinen USF, Konsertstart kl 22.00, Bill.: kr 170
(kr 110 medl.))

ALEXANDER SCHLIPPENBACH – MONK’S CASINO
SØNDAG 21. OKTOBER
Sardinen USF, Konsertstart kl 21, Bill.: kr 170 (110 medl.)  

Michael Lentz – SPRECHAKTE X/TREME
I samarbeid med Norsk Forfattersentrum Vestlandet. 

www.bergart.no
BIFF | BIT Teatergarasjen | Bergen Kunsthall | Hordaland Kunstsenter | Norsk Forfattersentrum Vestlandet | Vestnorsk Jazzsenter
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USA 1989
Manus: Michael Moore 
Regi: Michael Moore 
Foto: Chris Beaver, John Prusak, Kevin Rafferty & Bruce
Schermer
Klipp: Jennifer Beman & Wendey Stanzler
Musikk: David Hess & Ethel Lee
Medvirkende: Michael Moore, Roger B. Smith, James
Blanchard, Pat Boone, James Bond, Anita Bryant, Ted Koppel
m.fl.
Produksjonsselskap: Dog Eat Dog Films,
www.michaelmoore.com/dogeatdogfilms/rogerme.html 
Produsent: Michael Moore & Wendy Stanzler
Salgsselskap: Warner Bros.,
www2.warnerbros.com/main/homepage/homepage.html
Norsk distribusjon: NFI Filmarkivet, www.nfi.no
Offisiell hjemmeside: www.michaelmoore.com
Produksjons-, visningsformat: 16 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, Mono, Farger, 91 min.

Michael Moore (Flint – eller der omkring, 1954) jobbet i
bilindustrien i Flint før han fant det bedre å bli journalist i
San Francisco i et tidsskrift som han ble sparket fra på grunn
av at han mente terrenget ikke stemte med kartet. Men han
fikk en liten forsmak på det å stå foran kamera og intervjue
folk – og siden ble han multimilliardær på blockbuster-
dokumentarer som ingen annen. Vi nevner i fleng BOWLING
FOR COLUMBINE (2002), FAHRENHEIT 9/11 (04) og nå sist
SICKO (07).

DOKUMENTAR
SPESIALVISNINGER

ROGER OG JEG
Roger & Me

Michael Moores gjennombrudd kom med denne tilsynelatende jakten på General Motors direktør.

Regissøren Michael Moore kommer fra bilstaten Michigan, nærmere bestemt byen Flint,
USAs ubestridte bilhovedstad. Her ble General Motors grunnlagt, og konsernet skapte en by
og et samfunn som var var bygget opp om dette ene: å lage biler. På begynnelsen av 80-tallet
begynte amerikansk bilindustri å stagnere, og etter noen år stengte General Motors
fabrikkene i USA og flyttet dem til Mexico hvor lønningene var mye lavere. Av Flints
befolkning på 150.000 ble 35.000 arbeidsledige på få år. Samfunnet gikk nærmest i
oppløsning og kriminaliteten bredte om seg. Flint ble i et amerikansk ukeblad utpekt som
det nest verste sted å bo i USA. 

Michael Moore hadde altså god grunn til å ta for seg direktøren for GM – men han fikk aldri
møte ham – påstår han i denne filmen, som gjorde Moore verdensberømt som en
dokumentarist som gikk nye veier og ikke skjulte sine subjektive synspunkter. 

Men er han den helten alle ynder å se i ham, eller er hans metoder kanskje litt over streken
for hva vi kan akseptere? Se den nye dokumentarfilmen PÅ SPORET AV MICHAEL MOORE og
døm selv.

This is the film which made Michael Moore world famous for his intentional subjective point of view in
making documentaries. We are following Michael in his quest for an interview with the Chief Excecutive
Officer of General Motors, Roger Smith. This guy is responsible for closing the car factory in Flint Mitchigan
in the 80's and thus putting 35.000 workers on the street. However, Moore never manages to get the
interview, or so he claims. See this film and the festival title MANUFACTURING DISSENT and try figuering
out for yourself what really happened...



135BIFF 2007

CINEMA EXTRAORDINAIRE

Syv år gamle Simon bor sammen med sin mor Suzanne i Paris. Moren jobber med
dukketeater og bruker sitt stemmetalent til å gi til liv stykkene hun skriver. Fullstendig
oppslukt i et nytt stykke, ansetter hun Song Fang, en taiwansk filmstudent, til å være
barnevakt for Simon. En mystisk rød ballong følger hengivent etter Simon og Song Fang i
Paris' gater.

DEN RØDE BALLONGS FLUKT er den taiwanske mesterregissørens Hou Hsiao-hsiens første
film laget i Europa, tilsynelatende en ny trend i det asiatiske filmmiljøet, og er laget i
samarbeid med det parisiske museet Musée d’Orsay. Filmen er en direkte hommage til Albert
Lamorisses gullpalmevinnende kortfilm DEN RØDE BALLONG fra 1956, som også omhandler
en ballong som følger etter en liten gutt i Paris' gater. Denne gangen er det ikke bare gutten
som har hodet vendt opp mot himmelen, men også barnevakten Song. Hun kan også se den
røde ballongen. Filmen er laget til ære for barna i oss alle. Samtidig hedrer den enslige
mødre og kvinnelig samhold gjennom lange, nydelige scener.

When Simon's mother Suzanne becomes absorbed with a new puppet play, she hires a Taiwanese film
student as a babysitter for Simon. Together, they share a childish perspective on life, and the strange
balloon that follows them both. FLIGHT OF THE RED BALLOON is the Taiwanese master Hou Hsiao-hsien's
first movie made in Europe. A direct hommage to Albert Lamorisse's classic, LE BALLON ROUGE (1956), also
about a young boy being followed by a red balloon around Paris, HOU this time further explores the
childishness of us all.

En mystisk rød ballong følger hengivent etter syv år gamle Simon og hans barnevakt i Paris' gater

DEN RØDE BALLONGS FLUKT
The Flight of the Red Balloon
Le Voyage du Ballon Rouge

Hou Hsiao-hsien er en meget lite kjent filmskaper i Norge,
men et stort navn internasjonalt. Han regnes blant
mesterregissørene fra Asia – nærmere bestemt Taiwan. Av
hans mesterverk kan nevnes A TIME TO LIVE AND A TIME TO
DIE (85), DUST IN THE WIND (86), A CITY OF SADNESS (89),
GOOD MEN, GOOD WOMEN (96) og GOODBYE SOUTH
GOODBYE (96).

Frankrike / Taiwan 2007
Manus: Hou Hsiao-hsien, François Margolin 
Regi: Hou Hsiao-hsien 
Foto: Pin Bing Lee
Klipp: Jean-Christophe Hym, Ching-Song Liao
Medvirkende: Juliette Binoche, Hippolyte Girardot, Simon
Iteanu, Fang Song
Produksjonsselskap: Margo Films, Les Films du Lendemain,
3H Productions, Arte France Cinema, www.margofilms.com/
Margo Films, 19 rue des Gobelins, 75013 Paris,
France, tel +33 1 4707 3412, fmargolin@yahoo.fr
Produsent: Kristina Larsen, François Margolin
Salgsselskap: Films Distribution, www.filmsdistribution.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Fransk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 113 min.



SAKURAN

Fargefontene som pumper friskt blod inn i en lang arverekke av filmer om 1700-tallets Japan

Det har blitt laget mange filmer fra 1700-tallet i Japan, og da spesielt om de fargerike
skyggesidene av livet i gamle Tokyos gledelseskvartal. I motsetning til de etterhvert velkjente
geishaene var Edo-periodens oiraner ikke bare underholdere, men kurtisaner av ypperste
klasse, og det er en velfortjent fremstilling de endelig får i regissør NINAGAWA Mikas
SAKURAN.

Vi følger Kiyoha, en rebelsk ung kurtisane som kjemper seg oppover mot toppen i det
tradisjonsrike kvartalets hierarki. Hennes sterke personlighet og kresne smak når det gjelder
valg av menn revolusjonerer det strikte regimet som regjerer i huset omringet av
kirsebærtrær, som bare står i veien for hennes mål om absolutt frihet.

Filmen er basert på en særdeles populær japansk manga, noe man lett kan gjenkjenne i de
ekstravagante scenene, de rike fargene og den friske stemningen. Mange vil kjenne igjen
Anna Tsuchiya i rollen som Kiyoha, fra fjorårets KAMIKAZE GIRLS. Rock-soundtracket fra
Shiina Ringo skaper en kinoopplevelse forfriskende ren for tidligere erfaringer.

SAKURAN is a breath of fresh air in an otherwise well-worn genre. The lives of the traditional geisha’s
counterpart, the oiran, are presented here in magnificent colours, extravagant scenes and vivid art
direction. Throughout the film, we follow the rebellious rise of Kiyoha in the oiran hierarchy and her
desperate pursuit for freedom, true love and the blooming of the Sakura trees. Based on a particularly
popular manga and complemented by a refreshing rock soundtrack – prepare to be amazed!

Japan 2006
Manus: Moyoco Anno (manga), Tanada Yuki (manus) 
Regi: Ninagawa Mika 
Foto: Ishizaka, Takuro
Klipp: Morishita, Hiroaki
Musikk: Shiina Ringo
Medvirkende: Tsuchiya Anna, Shiina Kippei, Kimura Yoshino,
Narimiya Hiroki, Kanno Miho, Nagase Masatoshi
Produksjonsselskap: Fellah Pictures, www.fellah.co.jp 
Produsent: Shiina Tamotsu, Fujita Yoshiniro, Uda Mitsuru
Salgsselskap: Asmik Ace Entertainment, www.asmik-ace.co.jp
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.sakuran-themovie.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Japansk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 111 min.

Ninagawa Mika ble født i 1972 og er datteren til
regissøren Ninagawa Yukio. Hun er en av Japans mest
populære fotografer, og har spesialisert seg i portrettfoto,
men også gjenkjennende fargerike motiver som gullfisk,
blomster og landskap. SAKURAN er hennes første spillefilm,
og hun har her tatt med seg mange av stillbildemotivene til
film. SAKURAN ble vist i årets konkurranseprogram under
filmfestivalen i Berlin.

CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE
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CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE
NORDISK PREMIERE

Den Magiske Lagune er et gigantisk ferie- og badelandskonsept som skal bygges på grensen
mellom Polen, Tsjekkia og Tyskland. Den unge rådgiveren Frank Schröder får i oppdrag å
dra prosjektet i gang og skape interesse for det, siden han kommer fra traktene. Selv er han
overbevist om at prosjektet vil bli starten på en vellykket vitalisering av området, men han
møter motstand fra grupperinger som ikke akkurat har gode erfaringer med hverandre opp
gjennom årene. Schröders drøm om interstatlig samarbeid blir satt på harde prøver, men
han har en god alliert i ordføreren i hjembyen. Verre er det at også hans sjef, en
"forhenværende" russer kommer på besøk og blander seg inn i saker og ting. Men aller
verst er det at sjefen ønsker seg en real ulvejakt i grensetraktene før han går videre med
arbeidet på Den Magiske Lagunen...
I Michael Schorr har tysk film funnet en filmskaper som lett kan sammenlignes med Aki
Kaurismäki. 

A gigantic investment project takes Frank Schroeder, assistant to a big investor, back to his birthplace, a
little village in the region where Germany, Poland and the Czech Republic meet. Torn between conflicting
demands, pettiness and rivalries, his plan for cross-border cooperation threatens to go off the rails. But
Schroeder doesn't give up and things start moving. Till his boss decides to go on a wolf hunt. With his
laconic narrative style and strong images, magnified by the static and deadpan camera angle, Michael
Schorr is well on his way to becoming the German Aki Kaurismäki.

Et samarbeid mellom Polen, Tyskland og Tsjekkia skal finne sted, men ikke uten store forviklinger...

SCHRÖDERS VIDUNDERLIGE VERDEN
Schroeder's Wonderful World
Schröders wunderbare Welt

Michael Schorr (Landau 1965) studerte filosofi, musikk og
film i München og deretter film i Potsdam-Babelsberg fra
1992. Han hadde bak seg en rekke dokumentarfilmer og
kortfilmer før han laget SCHULTZE GETS THE BLUES i 2003.

Tyskland 2007
Manus: Michael Schorr 
Regi: Michael Schorr 
Foto: Tanja Trentmann
Klipp: Tina Hillmann
Musikk: Bernd Begemann
Medvirkende: Peter Schneider, Karl-Fred Müller, Gitta
Schweighöfer, Igor Bareš m.fl.
Produksjonsselskap: filmkombinat, filmkombinat.de/ 
Produsent: Jens Körner, Thomas Riedel, Oliver Niemeier 
Salgsselskap: filmkombinat, filmkombinat.de/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.schroederswonderfulworld.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Tysk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 114 min.
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Frankrike 2007
Manus: Eric Barbier 
Regi: Eric Barbier 
Foto: Jérome Robert
Klipp: Véronique Lange
Musikk: Renaud Barbier
Medvirkende: Yvan Attal, Clovis Cornillac, Pierre Richard,
Simon Abkarian, Minna Haapkylë m.fl. 
Produksjonsselskap: Fidélité Productions, 
Produsent: Olivier Delbousc m.fl. 
Salgsselskap: Wild Bunch, www.wildbunch.biz/
Norsk distribusjon: Tour de Force, www.tourdeforce.no
Offisiell hjemmeside: www.leserpent-lefilm.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Fransk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 119 min.

Eric Barbier er født i 1960. han er skuespiller,
manusforfatter og regissør og har bak seg filmene LE
BRASIER (91) TOREROS (00) og arbeider for tiden med
L'OMBRE DES AUTRES.

FØRPREMIERER
NORSK PREMIERE

SERPENT
The Snake
Le Serpent

Intens fransk thriller, godt fortalt og stilig filmet - en prøvelse for nervene!

Denne intense franske thrilleren er basert på romanen "Plender" av Ted Lewis. Vincent
Mandel er en fremgangsrik fotograf som er midt i en smertefull skilsmisseprosess der
omsorgsretten til ungene står på spill. Men hverdagsproblemene blir nærmest for bagateller
å regne når han plutselig anklages for voldtekt og mord. Som en redningsmann i nøden
dukker den gamle klassekameraten Joseph Plender opp og tilbyr seg å hjelpe Vincent ut av
knipen. Men Plender er ikke den uskyldige og imøtekommende venn han utgir seg for å
være – under overflaten drives han av et hensynsløst hevnbegjær som han vender mot
Vincent og hans familie. Til slutt finnes ingen annen utvei – Vincent tvinges til å slåss mot
Plender med hans egne metoder. Det blir et livsfarlig spill med Vincents kone og unger som
innsats. 

En fransk thriller som holder publikum i ånde til siste sekund. Den spennende filmingen gjør
SERPENT til en fryd for sansene - og en prøvelse for nervene.

Vincent Mandel is a successul photographer who has trouble at home as his wife wants to divorce him and
take their children with her. A school-friend of his turns up and it soon looks like Vincent will need help
from him to sort things out. But his school buddy is playing a dangerous game, which involves Vincent's
wife and children. It takes time before Vincent realizes that he has put his fate in the hands of a
psychopath and that the stakes are high.
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DOKUMENTAR

I november 2005 gjennomførte performancekunstneren Marina Abramovic et uvanlig
prosjekt på Guggenheim-museet i New York. Som en hyllest til pionerene innen
performancesjangeren satte hun sammen et program hvor hun tolket banebrytende
performanceverk av noen av 60- og 70-tallets mest kjente utøvere. I tillegg til to av sine egne
verker, tolket hun arbeider av Bruce Naumann, Joseph Beuys, Gina Pane, Valie Export og
Vito Acconci. Hvert verk ble framført over sju timer, og tolket på samme måte som en
mesterpianist tolker et pianostykke; trofast mot originalideen, men med god plass til
improvisasjon.

SEVEN EASY PIECES BY MARINA ABRAMOVIC representerer et fragment av hver av disse
framføringene. Abramovic og regissør Babette Mangolte ønsket å la folk få ta del i
beryktede og hyppig refererte arbeider, som fram til nå kun har vært dokumentert via
fotografier. I tillegg til å være en hyllest til performance som kunstform, stiller filmen også
spørsmålet om hvorvidt det er mulig å dokumentere en såpass tids- og stedsspesifikk kunstart
på film.

SEVEN EASY PIECES shows Marina Abramovic reenacting seven seminal performance works from the 60's
and 70's; two of her own and five by her peers. The film shows Abramovic interpreting the performances
as one would a musical score; with equal amounts of faithfulness and improvisation. The film is itself a
contemplation on performance as a genre and asks the question of whether or not it is possible to capture
on video something so time- and sitespecific as a performance work.

Syv banebrytende performanceverk på 93 minutter

SEVEN EASY PIECES 
BY MARINA ABRAMOVIC

Babette Mangolte er en eksperimentell filmskaper som
bor i New York og som har laget avant garde-filmer siden
midten av 70-tallet. Filmene hennes dreier seg ofte om
spørsmål som har med forholdet mellom estetikk og
teknologi å gjøre, og mulighetene for å fremstille
virkeligheten på film. Mangolte har et stort arkiv bestående
av fotografier av viktige personer og hendelser innen New
Yorks danse- og performancescene på 70- og 80-tallet. I den
senere tid har hun vendt seg mot skrivingen for å reflektere
rundt sin fotograf- og filmskapergjerning.

USA 2007
Manus: Marina Abramovic 
Regi: Babette Mangolte 
Foto: Babette Mangolte
Klipp: Babette Mangolte 
Medvirkende: Marina Abramovic
Produksjonsselskap: 
Produsent: Marina Abramovic, Sean Kelly
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.seveneasypieces.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 93 min.
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Canada 2006
Manus: Rob Stewart 
Regi: Rob Stewart 
Foto: Rob Stewart
Klipp: Michael Clarke, Rik Morden, Rob Stewart & Jeremy
Stuart
Musikk: Jeff Rona
Medvirkende: Rob Stewart Paul Watson, Parick Moore, Erich
Ritter, Boris Worm m.fl.
Produksjonsselskap: Sharkwater Productions Inc.,
www.sharkwater.com 
Produsent: Brian & Rob Stewart
Salgsselskap: Sharkwater Productions Inc.,
www.sharkwater.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.sharkwater.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 89 min.

Rob Stewart er født og oppvokst i Toronto. Han begynte å
filme under vann allerede som 13-åring og 18 år gammel var
han instruktør i scubadykking. Han har sin bachelorgrad i
biologi etter studier bl.a i Kenya og Jamaica. Han var i fire år
sjeffotograf i det kanadiske Wildlife Federation, en jobb som
brakte ham verden rundt og fordret tusener av timer under
vann. Da han hadde oppdrag på Galapagos oppdaget han
det illegale rovfisket etter hai og han bestemte seg for å lage
SHARKWATER – en dokumentar som er blitt Canadas største
kinosuksess, bare slått av FAHRENHEIT 9/11 og SUPERSIZE
ME!

DOKUMENTAR - KONKURRANSE
KLIMA & KONSUM
EUROPEISK PREMIERE

SHARKWATER

Filmen som vil forandre ditt syn på haier og gi deg ny innsikt om havets økologi

Mannen bak denne visuelt fantastiske produksjonen er Rob Stewart, som allerede som barn
ble spesielt fascinert av haier. Han lærte seg tidlig å dykke og hans favorittsport er å svømme
blant haier i mange verdenshav. Stewart er overbevisende i sin kritikk av media og zoologer
som i alle år har fremstilt haier som blodtørstige menneskeetere. Budskapet hans er at
haibestanden er viktig for å opprettholde et økosystem til havs, som raskt vil komme i sterk
ubalanse om haiene utryddes.

Og det er nettopp dette SHARKWATER tar for seg – hvordan et rovfiske på haier foregår
mange steder og hvordan tusenvis av haier hver dag må bøte med livet på grusomt vis. På
grunn av etterspørselen i det asiatiske markedet etter haifinner, tas haiene om bord i
fiskefartøyene, der haifinnene blir kuttet av, og de maltrakterte fiskene, som blir kastet
levende til havs, synker hjelpeløst mot bunnen og den sikre død.

Nordmenn får også sitt pass påskrevet når Paul Watson, Rob Stewarts mangeårige venn og
medarbeider, kommer til orde i flere klipp. Dessuten spiller den norske kystvakten en rolle
som hensynsløse jegere på Watson og hans mannskap.

Driven by passion fed from a lifelong fascination with sharks, Rob Stewart debunks historical stereotypes
and media depictions of sharks as bloodthirsty, man-eating monsters and reveals the reality of sharks as
pillars in the evolution of the seas. Filmed in visually stunning, high definition video, SHARKWATER takes
you into the richest shark waters of the world, exposing the exploitation and corruption surrounding the
world's shark populations in the marine reserves of Cocos Island, Costa Rica and the Galapagos Islands,
Ecuador.
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FØRPREMIERER
MIDNIGHT CRAZE
NORDISK PREMIERE

Har det noen gang slått deg at pistolsvingende goodguys treffer litt for ofte i amerikanske
filmer, mens skurkene veldig ofte bommer..? Her er filmen som tar det hele ut i form av en
actionkomedie, og hvor ammunisjonsforbruket overgår en middels norsk heimevernsøvelse.

Smith (Clive Owen) blir mest av alt irritert når han midt i midt i en utsøkt hamburger dyttes
unna av Hertz (Paul Giamatti fra SIDEWAYS og CONFIDENCE) som kjeftende løper etter en
gravid kvinne på gata. Når han i tillegg tar opp pistolen mens han fortsatt jakter på den
gravide ser Smith seg nødt til å gripe inn – og før 5 minutter har gått av filmen har Smith
egenhendig plaffet ned en rekke andre skurker, assistert som jordmor – og kuttet
navlestrengen på den nyfødte med et målrettet pistolskudd. Smith tar med barnet til den
prostituerte – og ammende – DQ (Monica Bellucci), og så går resten av filmen med til en
hysterisk jakt, der alt og alle kan skytes…

Noen eventyr er for små og snille barn. Dette er for alle som en eller annen gang har følt
trangen til å være litt større og litt slemmere – og er absolutt ikke anbefalt de sarte.

Mr. Smith is waiting for a bus when a pregnant woman runs by, chased by a group of thugs. Smith kills
them and delivers the baby, but the mother is killed. Chased by the evil Mr. Hertz and an army of goons,
Smith enlists DQ, a lactating prostitute, to help him care for the baby. Together they start a hunt for the
truth – and what they find is the shocking evidences of a kind of "infant factory" where bone marrow is
the key issue for the whole affair.

En fartsfylt actionthriller, en vill katt-og-mus-lek fra første til siste scene

SHOOT 'EM UP

Michael Davis (1961) er kjent både som manusforfatter og
filmregissør. Han begynte å lage film på begynnelsen av 90-
tallet og har bak seg filmer som EIGHT DAYS A WEEK (97),
THE INCREDIBLE GENIE (99), 100 GIRLS (00), GIRL FEVER
(02) og MONSTER MAN (03).

USA 2007
Manus: Michael Davis 
Regi: Michael Davis 
Foto: Peter Pau
Klipp: Peter Amundson
Musikk: Paul Haslinger
Medvirkende: Clive Owen, Paul Giamatti, Monica Bellucci
m.fl. 
Produksjonsselskap: New Line Cinema, www.newline.com/ 
Produsent: Rick Benattar & Susan Montford
Norsk distribusjon: SF Norge, www.sfnorge.no/
Offisiell hjemmeside: www.shootemupmovie.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD SDDS DTS, Farger, 86 min.
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Denne tyske humørbomben av en film handler om ni menn og ni kvinner som har det til
felles at de prøver å finne sin partner i livet. Det gjør de ved speed-dating, og SHOPPEN
beskriver seansen der deltagerne har fem minutter hver på å bli kjent med sin potensielle
livsledsager. 

Regissøren Ralf Westhoff og hans team har maktet å få en herlig frisk komedie ut av dette
fenomenet, hvor det strålende utførte kameraarbeidet gir filmen nerve, rytme og høyt
tempo, slik det må fortone seg å sitte der i datingstolen. Dialogen i SHOPPEN virker spontan
og skuespillerne ser ut til å improvisere hele veien, men så er ikke tilfellet – utførelsen er
bermerkelsesverdig vellykket i samspillet mellom skuespillerne og folkene bak kamera. Her
løper samtalene mellom fenomener som snøskred, forbrukermentalitet, allergi, offentlig
transport, sotfiltre for dieselmotorer, fertilitet, ensomhet og you name it! Den intense
rytmen i sjekkerommet veksler med sekvenser utenfor lokalet, hvor vi møter deltakerne igjen
i sine forsøk på å bli bedre kjent med hverandre etter datingen. Veldig bra!

The German director Ralf Westhoff makes a grand debut with this funny and sometimes hilarious and very
entertaining comedy about speed dating. We follow closely nine men and nine women as they reveal
their thoughts and act out their often clumsy behaviour in front of a never resting camera. To losen up
the tight rythm of the dating room sequences, the film team from time to time takes us outside and into
the aftermath in order to suggest what may happen to the various "contestants" in their continuation
of the dating time. Does any of them succeed? Oh yeah!

Her er beviset på at tysk film kan være utrolig sprudlende og morsom. En film om speed-dating!

SHOPPEN

CINEMA EXTRAORDINAIRE
NORDISK PREMIERE

Ralf Westhoff har bak seg noen kortfilmer og SHOPPEN er
hans debut som spillefilmregissør.

Tyskland 2007
Manus: Ralf Westhoff 
Regi: Ralf Westhoff 
Foto: Halmfried Kober
Klipp: Uli Schön
Musikk: Michael Hellrath
Medvirkende: Mattias Bundschuh, Katharina Schubert, Anna
Böger m.fl.
Produksjonsselskap: Ralf Westhoff Filmproduktion, DRIFE
Deyle & Richter Filmproduktion, Bayerischer Rundfunk Ralf
Westhoff Filmproduktion, Lothstr. 78, D-80797 München,
Germany, tel +49 170 483 48 70, ralf.westhoff@web.de
Produsent: Ralf Westhoff, Florian Deyle & Martin Richter
Salgsselskap: DRIFE, drife.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.shoppenfilm.de
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Tysk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 91 min.
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MUSIKALSKE TAKTER
DOKUMENTAR
NORSK PREMIERE

Sommeren 2006 dro Sigur Rós hjem for å spille en rekke gratis og uannonserte konserter
for befolkningen på Island. Denne filmen dokumenterer den allerede legendariske turneeen,
med nære refleksjoner fra bandmedlemmene og en håndfull nye akustiske fremførelser.
Filmen viser også en rekke bilder fra Island, som gir en liten pekepinn på hvor mye av
inspirasjonen deres kan komme fra. En flott dokumentar som tar oss med fra de minste
bygder og steder til større samlingspunkter, hvor folk går mann av huse for å se Sigur Rós
spille for nettopp dem.

In the summer of 2006, Sigur Rós returned home to play a series of free, unannounced concerts for the
people of Iceland. This film documents their already legendary tour with intimate reflections from the
band and a handful of new acoustic performances. The film shows us some fantastic places and scenery
that constitute the home (HEIMA) of Sigur Rós and gives you a sence that this amazing place makes out
an overwhelming inspiration for their music. Enjoy the visual as well as the musical journey!

En hyllest til folk og steder som utgjør HEIMA for Sigur Rós. En reise i deres inspirasjons Island

SIGUR RÓS – HEIMA

Dean DeBlois, kanadisk filmskaper, manusforfatter og
animatør, utdannet ved Sheridan University. Han er mest
kjent som medskribent og co-regissør av Disney-filmen LILO
& STITCH. CV'en hans inkluderer også filmer som MULAN, og
den kommende BANSHEE OG FIN MAGEE samt animatør av
den kanadiske 80-talls-tegnefilmserien The Raccoons.

Storbritannia Island 2007
Manus: 
Regi: Dean DeBlois 
Foto: Alan Calzatti
Klipp: Nick Fenton
Musikk: Sigúr Ros
Medvirkende: Sigúr Ros m.fl.
Produksjonsselskap: Truenorth Productions, Klikk Films, EMI
Records, The Icelandic Film Centre, www.truenorth.is/ 
Produsent: John Best, Dean O´Connor
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.heimafilm.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk, islandsk tale, ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 97 min.
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Palestina / Israel 2006
Manus: Ibitsam Salh Mara'ana 
Regi: Ibitsam Salh Mara’ana 
Foto: Ibitsam Salh Mara'ana
Klipp: Erez Laufer
Musikk: Jonathan Bar-Giora
Produksjonsselskap: Gon Productions 
Produsent: Timna Goldstein
Salgsselskap: First Hand Films, www.firsthandfilms.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Hebraisk, arabisk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 75 min.

Ibitsam Salh Mara'ana har laget tre dokumentarer:
denne, PARADISE LOST (2003) og THE BRIDGE (2004).

DOKUMENTAR
CHECKPOINTS
I FADERENS NAVN
NORDISK PREMIERE

SKILT FOR TREDJE GANG
Three Times Divorced

Hjerteskjærende om en kvinne som ikke får møte sine seks barn fordi hun ikke er israelsk
statsborger

Khitams arrangerte ekteskap med en araber i Israel ender i skilsmisse etter at hun har fått
seks barn med mannen. Muslimsk lov tilsier at ungene tilfaller mannen, selv om han har en
fortid som overgriper. Situasjonen er ekstra ille for Khitam da hun er født i Gaza og ikke har
israelsk statsborgerskap. Følgelig må hun forlate Israel og dra tilbake dit hun kom fra, uten
noen som helst mulighet til å se sine barn mer. Vi følger henne i hennes forsøk på å få
rettigheter til i det minste å være i nærheten av ungene. Hun blir ikke hørt av israelske
myndigheter og bestemmer seg for å kidnappe noen av sine egne barn. Den prisbelønte
dokumentarfilmskaper Ibtisam Salh Mara’ana skaper et intimt dokument over Khitams
gripende kamp for å beholde kontakten med sine barn og SKILT FOR TREDJE GANG er helt
sikkert enhver mors mareritt. Og dette er virkelighet, ikke film!

SKILT FOR TREDJE GANG vises i tilknytning til den israelske produksjonen DØMT TIL
EKTESKAP.

Khitam, a Gaza-born Palestinian woman, was married off in an arranged match to an Israeli Palestinian,
followed him to Israel and bore him six children. When her husband divorced her – in absentia – in the
Sharia Muslim court and gained custody of the children, Khitam was left with nothing. She cannot contact
her children, has no property and no citizenship. Although married to an Israeli, a draconian law passed
in 2002, barring any Palestinian from gaining Israeli citizenship, has made her an illegal resident there.
Now she is out on a dual battle, the most crucial of her life: against the court - which always rules in favor
of the husband - and against the state, in a last-ditch effort to gain citizenship and reunite with her
children.
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FØRPREMIERER
NORDISK PREMIERE

Michael Caine spilte i den opprinnelige SLEUTH (SPILLET ER SLUTT) fra 1972 – den gang mot
Laurence Olivier. Da var Caine den unge mannen Milo Tindle som oppsøker den
verdensberømte forfatter og mangemillionæren Andrew Wyke. I Branaghs versjon er
Michael Caine den gamle, kyniske og bitre forfatteren som er blitt forlatt av sin kone til
fordel for den langt yngre skuespilleren Tindle. De to kommer sammen på forfatterens gods
– den unge Tindle vil be om at Wyke gir sin kone skilsmisse. Men Wyke har en annen plan.
Han vil at Tindle skal stjele en smykkesamling verdt en anselig sum millioner fra safen hans.
Om Tindle gjør dette etter instruksjoner av Wyke, kan han selge smykkene i Amsterdam hos
en kjøper som venter på ham der. Fortjenesten vil han kunne beholde – og hustruen likeså.
Skilsmisse blir det ikke snakk om. Men hvem har overtaket?

Jude Law briljerer som den unge mannen som blir nødt til å veie fordeler og ulemper, risiko
og tillit mot hverandre. Og Kenneth Branagh får mye ut av dette kammerspillet om to menn
som prøver å overgå hverandre i psykisk fornedrelse. 

Jude Law and Michael Caine decided to ask Harold Pinter to make a new screenplay version of Anthony
Schaffer's original play, which was made into a film in 1972. At that time, Caine was the young Milo Tindle
and played against Laurence Olivier as the writer Wyke.  Kenneth Branagh was eager to instruct the two
in this intense chamber play about power, success and money. Who is fooling who in this deadly serious,
seriously twisted game with dangerous consequences?

Michael Caine og Jude Law briljerer i Branaghs kammerspill, men hvem har overtaket på den andre?

SKYGGESPILL
Sleuth

Kenneth Branagh (Belfast 1960) har laget en rekke kjente
filmer og er ellers kjent som en eminent teaterinstruktør og
en Shakespeare-kjenner av rang. Han er i tillegg skuespiller.
Han debuterte som filmskaper med HENRY V (89) og andre
kjente filmer er PETER'S FRIENDS (92) MUCH ADO ABOUT
NOTHING (93), HAMLET (96), AS YOU LIKE IT (06) og THE
MAGIC FLUTE (06).

Storbritannia 2007
Manus: Harold Pinter, Anthony Schaffer 
Regi: Kenneth Branagh 
Foto: Haris Zambarloukos
Klipp: Neil Farrell
Musikk: Patrick Doyle
Medvirkende: Michael Caine & Jude Law
Produksjonsselskap: Timnick Films m.fl. 
Produsent: Jude Law, Kenneth Branagh m.fl.
Salgsselskap: Castle Rock Entertainment
Norsk distribusjon: Walt Disney Studios Motion Pictures
Norway, www.filmweb.no/bvi/
Offisiell hjemmeside: www.sonyclassics.com/sleuth/
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 86 min.
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SMILEY FACE

En herlig komedie om en jente som kommer i skade for å ete brownies med lugubert innhold.
Storveies!

Gregg Araki er en herlig, anarkistisk fargeklatt av en regissør og enfant terrible i Los Angeles'
filmverden. Vi husker han fra BIFF i 2004 da han vant juryens pris for MYSTERIOUS SKIN. Her
er en diametralt motsatt sak – en komedie – om det å få i seg stoffer som gjør en høy. Tittelen
SMILEY FACE henspiller på extacy og sannelig får Jane seg litt av en tur da hun uforvarende
spiser en brownie som er fullstappet med hjernedynamitt! 

Dette er først og fremst Anne Faris' film. Hun stråler og imponerer som den påvirkede (mildt
sagt) Jane som får seg en tur i det blå. Hun er så til de grader tilstedeværende og opplagt i
rollen at hadde det ikke vært for tema og regissør, kunne hun blitt nominert til Oscar for
rolletolkningen. Skal du se noe for lattermusklene er denne en av våre favoritter i år!

Director Gregg Araki and script writer Dylan Haggerty both seem to be quite familiar with the content
here. SMILEY FACE is one of the most entertaining comedies of this year's BIFF, a film we watched both
at Sundance and at Austin's South By Southwest festival. And what a treat for the senses! Araki is perhaps
the film community of Los Angeles' most outstanding enfant terrible. Here he has directed a film with
Anna Faris as the lead character – and she is really impressive as the innocent drug eater who gets a roller
coaster of an experience in this gem that aspires to become a cult film.

USA 2007
Manus: Dylan Haggerty 
Regi: Gregg Araki 
Foto: Shawn Kim
Klipp: Gregg Araki
Musikk: David Kitay
Medvirkende: Anna Faris, Adam Brody, John Cho, Matthew J.
Evans, David Goldman Michael Hitchcock m.fl.
Produksjonsselskap: First Look Pictures, Anonymous Content,
Desperate Pictures, www.firstlookstudios.com 
Produsent: Gregg Araki, Steve Golin, Alix Madigan & Henry
Winterstern
Salgsselskap: First Look International,
www.firstlookinternational.com
Norsk distribusjon: Nordisk Filmdistribusjon,
www.filmweb.no/nordiskfilm/ 
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 88 min.

Gregg Araki (Los Angeles, 1959) studerte filmproduksjon
ved Universitetet i Southern California. Han er en meget
kontroversiell filmskaper på grunn av de seksuelt ladete
temaene han tar opp, og han regnes som en sterk
homoaktivist. Filmer fra hans hånd er blant annet TOTALLY
F***ED UP (93), THE DOOM GENERATION (95) og
SPLENDOR (99) og MYSTERIOUS SKIN (04).

FØRPREMIERER
EUROPEISK PREMIERE



STILLE LYS
Silent Light
Stellet Licht

Puritanske Jakobs livssyn blir satt på prøve i møtet mellom kroppslig begjær og Guds lære

Tonen for den nye filmen fra Mexicos enfant terrible, Carlos Reygadas, settes allerede i
åpningssekvensen. En praktfull soloppgang, en stjernehimmels sakte overgang til solrik
morgen, tidskomprimert ned til seks minutter. En åpning så vakker at man blir blendet selv
i kinosalen. Bildet forflytter seg så til kjøkkenbordet, hvor mennonittene Jakob, Esther og
deres barn nyter en stille frokost. Etter frokosten blir Jakob sittende igjen alene, og like etter
bryter den voksne og stillferdige mannen ut i gråt.

Jakob har forelsket seg i en annen kvinne og står overfor et fryktelig dilemma, hvor hans
kroppslige ønsker blir satt på prøve mot hans religiøse overbevisning. I det puritanske
samfunnet i utkanten av Chihuahua, Mexico, møter han liten forståelse hos dem han velger
å betro seg til.

De storslåtte bildene fra Reygadas’ konkurransebidrag i Cannes skaper en meget spesiell
stemning, sterkt påvirket av at all dialog foregår på Plautdietsch, en interessant blanding av
nederlandsk, tysk og spansk. Resultatet er Reygadas' mest fullendte og kanskje vakreste verk
så langt.

Johan and his family are Mennonites from the north of Mexico. Against the law of God and man, Johan
falls in love with another woman. Breathtaking scenery from the Northern outskirts of Mexico and
carefully composited shots, re-establishes Mexico’s enfant-terrible Carlos Reygadas as one of the most
interesting directors today. His competition entry from Cannes is as beautiful as his simple, yet emotively
drawn characters are fascinating.

Mexico / Frankrike / Nederland / Tyskland 2007
Manus: Carlos Reygadas 
Regi: Carlos Reygadas 
Foto: Alexis Zabe
Klipp: Natalia López
Medvirkende: Elizabeth Fehr, Jacobo Klassen, Maria Pankratz,
Miriam Toews, Cornelio Wall, Peter Wall
Produksjonsselskap: Mantarraya Producciones, BAC Films,
Nodream Cinema, Arte France Cinema, Motel Films,
Imcine/Foprocine, Eestudioos Churubusco,
www.mantarraya.com 
Produsent: Jaime Romandia, Carlos Reygadas, Jean Labadie,
Jeroen Beker, Frans van Gestel
Salgsselskap: BAC Films, www.bacfilms.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.stelletlicht.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Tysk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 127 min.

Carlos Reygadas ble født i Mexico City i 1971. Han
studerte først juss, hvor han spesialiserte seg på væpnede
konflikter og bruk av makt. Etter å ha jobbet for
Europakommisjonen og den meksikanske utenrikstjenesten,
begynte han å lage film i 1998. Hans første film, JAPÓN,
hadde sin premiere i Rotterdam og Quinzaine des
Realisateurs i Cannes i 2002. Hans andre film, GUDENES
KAMP, ble valgt ut til konkurranseprogrammet i Cannes i
2005, og ble samme år også vist på BIFF. STILLE LYS ble i år
også valgt ut til konkurranseprogrammet i Cannes, og er
hans tredje og foreløpig siste film.

CINEMA EXTRAORDINAIRE – KONKURRANSE
NORDISK PREMIERE
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I vårt tema om revolusjoner (som har gått galt) passer også denne fiksjonsfilmen inn. Den
omhandler forholdene i Ukraina før og etter Oransjerevolusjonen. Vi følger en fysiker fra
tiden før Tsjernobylulykken og frem til i dag. Nå sitter han fengslet og må fortelle hva hans
forbrytelse består i. STOP REVOLUTION gir et interessant bilde på hva mange ukrainere (og
russere, vil vi tro) føler etter Sovjetunionens fall og nye regimer har tatt over. Var det kanskje
bedre før? Og er landet blitt kastet ut i en svært ubehagelig tilstand av egoisme, korrupsjon
og en alle mot alle-situasjon, hvor det er de mest skruppelløse som karrer til seg godene på
bekostning av fellesskapet? Slike spørsmål kan man sitte igjen med etter å ha sett STOP
REVOLUTION. Den forteller en historie om to brødre - fysikeren og hans rake motsetning,
forretningsmannen, som ikke går av veien for noe i sin iver etter å bli rikere enn de fleste. 

The Chernobyl tragedy in the Ukraine affected many people, including Nestor Ivanovich Hreem. As a
nuclear physicist, his guiding principles are determined by his profession, a field in which there is no room
for half-measures. But now Ukraine has changed and no one is responsible for his actions. A world where
everyone upholds his own truth and state powers are capable of sending thousands of people to their
deaths. This is Ukraine, still lying under the ashes of Chernobyl and still hungover from the Orange
Revolution.

Var tingenes tilstand bedre før Jernteppets fall og de store endringene revolusjonen medførte?

STOPP REVOLUSJONEN!
Stop Revolution
Prorvemos

CINEMA EXTRAORDINAIRE
REVOLUSJON OG DEMOKRATI
NORDISK PREMIERE

Ivan Kravchyshyn (Snyatyn, 1964) begynte
filmutdannelsen i Kiev i 1986, Han har laget en rekke
dokumentarfilmer, blant annet WHOSE UKRAINA IS THIS? fra
2003. Han debuterer med denne spillefilmen.

Ukraina 2006
Manus: Ivan Kravchyshyn 
Regi: Ivan Kravchyshyn 
Foto: Mychajlo Kretov m.fl.
Klipp: Ivan Kravchyshyn 
Musikk: Roman Hrynkiv & Igor Stecjuk
Medvirkende: Mykola Oliynyk, Aleksei Vertinsky, Oleksiy
Bondarev m.fl.
Produksjonsselskap: PRE Ltd. PO Box 170, 01001 Kiev,
Ukraine, Tel: +380 50 216 9779
Fax: +380 44 331 1848, prorvemos@yahoo.com
Produsent: Ivan Kravchyshyn 
Salgsselskap: PRE Ltd.
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Russisk tale, Engelske undertekster
15 år, ,, Farger og svart-hvitt, 96 min.
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SWITCH

Verdenspremiere på snowboardfilmen som er innspilt på Voss – en spillefilm om hvem som er kulest

Mikkel er 17 år og den nye gutten i klassen. Han kommer fra Oslo med skateboardet under
armen. Hans nye hjem er Voss, som fortoner seg som en svært liten plass for Mikkels del. 

Her er det snowboard som gjelder. For å bli godtatt blant klassekameratene og
ungdommene på Voss må han opp i de snøfylte fjellene og øve. Da han blir forelsket i jenten
til den regjerende snowboardmesteren og skolens tyrann, begynner en lang og farlig ferd
mot den store konkurransen. Handlingen kan sammenlignes med KARATE KID da Mikkel
møter en mystisk svensk bohemaktig type som viser seg å ha peiling på snowboard og som
blir en slags farsfigur for Mikkel. Svensken lar ham gå gjennom harde prøvelser for å
forberede Mikkel på den store konkurransen og det endelige oppgjøret mellom de to
rivaliserende guttene.

This new Norwegian fiction film is about snowboarding outside Bergen in the charming village of Voss.
Mikkel is the new kid in town and has to convince his class mates that he is a cool guy who masters how
to snowboard. He also falls in love with the girl who is dating the current local snowboard champion.
Mikkel soon meets a strange guy (Peter Stormare) who knows how to snowboard. This Swedish bohemian
takes care of Mikkel and prepares him for the championship. 

Norge 2007
Manus: Peder Fuglerud 
Regi: Ole Martin Hafsmo 
Foto: Daniel Voldheim
Klipp: Ole Martin Hafsmo & Alexander Istad
Medvirkende: Sebastian Stigar, Ida Elise Broch, Espen
Klouman Høiner, Peter Stormare, Hilde Lyrån m.fl
Produksjonsselskap: Rubicon Film, www.rubicontv.no/ 
Produsent: Jørgen Storm Rosenberg
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome,
www.filmweb.no/smn/kino/article131925.ece
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Norsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 90 min.

Ole Martin Hafsmo er utdannet fra Lillehammer og
debuterer med denne filmen. Han har arbeidet med kortfilm
og TV tidligere.

FØRPREMIERER
VERDENSPREMIERE
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TAKING GUNS FROM BOYS er Jessie Deeters blikk på fredsprosessen i Liberia. I 2003 dro hun
til Liberia for å følge FN-generalen Daniel Opandes forsøk på å demilitarisere Liberia. 20 år
med krig, tre rivaliserende stammer, 40 000 krigere, 200 000 drepte og 800 000 fordrevne var
fasiten før Opande skulle sette i gang arbeidet. I Opande har Deeter funnet et fremragende
subjekt. Opande makter å forene sin autoritet med respekt for alle partene i konflikten.
Gjennom filmen kommer vi tett inn på en mann med en lun livsanskuelse som evner å gi håp
i en fortvilt situasjon. Der han og andre har feilet før, ender fredsprosessen som startet i
2003 med en faktisk avvæpning av de forskjellige fraksjonene. Tidligere barnesoldater kan
nå gå på skole istedenfor å føre krig og en form for normalitet har begynt å manifestere seg
igjen i Liberia.

TAKING GUNS FROM BOYS is Jessie Deeter's view on the peace process in Liberia. In 2003 she went to
Liberia to follow the efforts of UN commander Daniel Opande's efforts to demilitarize the country. 20
years of war, three rivalling tribes, 40 000 combatants, 200 000 killed and 800 000 displaced people was
the tally before Opande went to work. In Opande Deeter has found a profoundly intriguing figure who
manages to inspire the rivalling factions to reignite a sense of hope for the nation.

Hva skjer når et land som har hatt borgerkrig i nærmere 20 år skal leve i fred?

TAKING GUNS FROM BOYS

DOKUMENTAR
CHECKPOINTS
NORSK PREMIERE

Jessie Deeter er produsent og har base i Oakland,
California. Hun har bakgrunn fra journalistlinjen ved Berkeley
og har tidligere vært med i en rekke
dokumentarproduksjoner, som MODERN MEAT og
BLACKOUT. Hun har produsert dokumentaren WHO KILLED
THE ELECTRIC CAR? og AFGHANISTAN: HELL OF A NATION.
Hun begynte på TAKING GUNS FROM BOYS i 2003 etter at
hun hadde vunnet et PEW journaliststipend.

USA 2006
Manus: Jessie Deeter 
Regi: Jessie Deeter 
Foto: Jessie Deeter, Rob Peterson
Klipp: Andrew Gersh
Musikk: Bill Stefanacci
Produsent: Jessie Deeter
Salgsselskap: Jessie Deeter,
www.takinggunsfromboys.com/index.html
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.takinggunsfromboys.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger, 56 min.
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DOKUMENTAR - KONKURRANSE
NORDISK PREMIERE

En full, middelaldrende kvinne som drømte om å bli skuespillerinne filosoferer over hva
lykke er. – Det må være når noen forstår deg og er glad i deg, sier hun, hvorpå hennes like
fulle mann slår til henne i ren sjalusi. Vi er i Syden på ferie med en rekke russiske turister og
folk som prøver å tjene penger på dem. En mann går rundt på stranden med en kamel som
en slags turistattraksjon. Andre driver med gjørmebading, mens atter andre morer seg med
sex og drikking. Selv president Putin dukker opp på stranden.

Få med deg en dokumentarfilm om russere på ferie – på grensen til det absurde om hvordan
folk ter seg. Kanskje ikke så ulik norske turister i Syden, tenker du kanskje, og ja, det er
nokså oppsiktsvekkende hva de får seg til å gjøre i denne filmen. Så kanskje denne
dokumentaren ikke gir et gjennomsnittsbilde av russere på ferie, men så har man jo også noe
å ta utgangspunkt i når det gjelder den store debatten om dokumentarfilmens troverdighet
og etterrettelighet. Filmen vant Juryens spesialpris under den prestisjetunge
dokumentarfilmfestivalen i Amsterdam ifjor.

The film team follows a tragicomic couple, a man and his camel, a dwarf who's getting married, people
mud bathing and even President Putin on the beach in the Russian favourite holiday destination, a resort
at the eastern coast of the Black Sea, probably near Souchi. All kinds of people gather here – fat, thin,
young, old, drunk, dancing, singing, having sex and bathing, of course. Quite a few fortune seekers at the
resort get caught up in a daily merry-go-round of sex, booze and aggression.

Møt russiske turister på sydenferie ved Svartehavet. En ferie ikke helt likt en du selv har opplevd!

TENDER'S HEAT. WILD WILD BEACH
Zar nezhnykh. Dikyi, dikyi plyazh

Alexandeer Rastorguev
har laget følgende filmer:
GOOD BYE, BOYS (97),
DRAFT COPY (97),
MOTHERLAND (98), YOUR
ROOTS (99), MY CENTURY
(99), THE MOUNTAIN (00),
MAMMIES! (01) og
MAUNDY THURSDAY (02).

Vitaly Mansky har laget
film siden 1989 og noen av
hans titler er LENIN'S BODY
(92), CUTS OF RECURRENT
WAR (93), GORBACHYOV.
AFTER THE EMPIRE (01),
ELTSYN. ANOTHER LIFE (01),
PUTIN. LEAP YEAR (01), THE
BLACK SEA (02) og OUR
MOTHERLAND (05)

Susanna Baranzhieva har
tidligere laget kortfilmer.

Russland 2006
Regi: Alexander Ratorguev & Vitaly Mansky 
Foto: Edward Kechedzhiyan
Klipp: Dasha Danilova
Musikk: Peter Nazeretov & Alexander Pantyukhin
Produksjonsselskap: Studio Vertov, ma.ja.de. filmproduktion,
WDR, YLE, www.vertov.ru 
Produsent: Vitaly Mansky & Natalia Manskaya
Salgsselskap: Deckert Distribution, www.deckert-
distribution.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Russisk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 125 min.
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Frankrike / Romania 2006
Manus: David Moreau & Xavier Palud 
Regi: David Moreau & Xavier Palud 
Foto: Axel Cosnefroy
Klipp: Nicolas Sarkissian
Musikk: René-Marc Bini
Medvirkende: Olivia Bonamy, Michael Cohen, Adriana Moca,
Maria Roman, Camelia Maxim m.fl.
Produksjonsselskap: Eskwad, Studio Canal, Castel Film
Romania, studiocanal.com 
Produsent: Richard Grandpierre & Christi Botanescu
Salgsselskap: Studio Canal, studiocanal.com
Norsk distribusjon: Star Media Entertainment,
www.starmedia.as
Offisiell hjemmeside: www.ils-lefilm.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Fransk tale, Svenske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 77 min.

David Moreau er
manusforfatter og regissør
for denne og BACK TO ST.
TROPEZ (03).

Xavier Palud har vært
medregissør på THEM og
jobber for tiden sammen
med Moreau på filmen THE
EYE, som kommer i 2008.

ENESTE SJANSE
MIDNIGHT CRAZE
NORSK PREMIERE

THEM
Ils

Rumenske grøss kan være mer enn Dracula – her er en fransk-rumensk film som gjør deg redd!

Lucas og Clémentine er et ungt, attraktivt par som bor langt ute i skogen i et stort hus på
den rumenske landsbygda. En totalt øde plass der de får være i fred fra omverden – helt til
de en natt plutselig hører uvanlige lyder. Noe venter der ute og dette mystiske kommer
nærmere. Plutselig bader hagen i et blendende lys, en lås smekker igjen, huset synes
hjemsøkt. Parets tilfluktssted er forvandlet til en dødsfelle og et mareritt begynner. Hva er
det som er ute etter dem?

Clémentine teaches French at a Bucharest high school, and lives at weekends in a secluded house in the
woods with Lucas, who is an author. Days after a mother and daughter disappear nearby, the couple go
to the house as usual, but find that their house seems to be turning on them.



Italia 2007
Manus: Saverio Costanzo, etter en roman av Furio Monicelli 
Regi: Saverio Costanzo 
Foto: Mario Amura
Klipp: Francesca Calvelli
Musikk: Alter Ego
Medvirkende: Christo Jivkov, Filippo Timi, Marco Baliani,
André Hennicke, Fausto Russo Alesi m.fl.
Produksjonsselskap: Offside, Medusa Film, www.medusa.it/ 
Produsent: Mario Gianani & 
Salgsselskap: Scalpel Films, www.scalpel-films.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Italiensk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 115 min.

Saverio Costanzo (Roma, 1975) har laget filmen PRIVATE
(2005) – om palestinere og israelere – før denne.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
I FADERENS NAVN
NORDISK PREMIERE

TIL MINNE OM MEG SELV
In Memory Of Myself
In memoria di me

En mann havner i eksistensiell krise og bestemmer seg for å gå i kloster

Andrea er havnet i en eksistensiell krise og bestemmer seg for å gå i kloster. Han tar fatt på
tilværelsen bak murene og vet at han blir fulgt nøye for å testes om han passer til dette livet
– er han kallet til å bli del av ordenen og avlegge løfte? Etter hvert som prestene instruerer
ham i rettroenhet, oppdager Andrea at det finnes mer mellom veggene enn bønn og taushet
der han observerer prestene, munkene og novisene. Klosteret blir et univers hvor hvert et
blikk og hver lyd synes å indikere intrige, ettersom novisene blir bedt om å rapportere andres
svakheter hvis de kommer over dem. For Andrea blir livet med bønner, ritualer og timevise
leseøkter også til konstant overvåkning og sjelegransking. Samtidig prøver novisene å
glemme sitt eget selvbilde og på denne måte finne frem til Gud.

Finding himself in an existential crisis, Andrea decides to join a monastery. The young man embarks upon
a novitiate during which the order will examine whether he is genuinely called to join the order and take
his vows. As the priests instruct him in matters of faith, Andrea discovers that there is more to the religious
community of priests, monks, novices and retired clergy than silence and prayer. The monastery becomes
a universe in which every look and every sound seems to suggest intrigue.
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Levekårene for de som bor på landsbygden og steppelandet i Indre Mongolia i Kina forverres
hvert år. Her er en historie som vant Gullbjørnen i Berlin i år. Den omhandler Tuya, som må
jobbe hardt for å ta seg av sin syke ektemann Bater og deres to barn. En dag blir hun selv
rammet av en ulykke og tanken på skilsmisse og en ny ektemann vokser gradvis frem. Hun
tenker å finne seg en mann som kan akseptere at Bater er i nærheten og blir tatt vare på,
men ingen andre menn vil høre snakk om det. En dag møter hun sin barndomsvenn som er
villig til å gifte seg med henne mot at Bater blir anbrakt på et eldresenter. 

Filmskaperen Wang Quanan forteller at hans mor var født i Indre Mongolia i nærheten av
her hvor filmens handling foregår. Han har alltid likt mongolere og deres levemåte og
musikk. Da han forsto hvor alvorlig situasjonen var – mongolene blir fordrevet fra sitt land
og anbrakt andre steder fordi provinsen skal industrialiseres – fant han at han måtte lage en
film om disse gjeterne før kulturen deres var visket bort. 

Living conditions are deteriorating for those who lead a rural existence in the north-west of Inner
Mongolia. China's industry is expanding – even into this inhospitable region – and the government is
pressurising Monoglian shepherds to give up their nomadic way of life, move to the nearby towns and
settle down as farmers. Beautiful and self-confident Tuya refuses to leave her pastureland. But all the
hard work begins to take its toll on Tuya, whose husband is ill and unable to work. One day she gets ill
herself and the family faces difficult decisions. 

Gullbjørnvinneren i Berlin 2007 er denne kinesiske "scener fra et mongolsk ekteskap"

TUYAS TO EKTEMENN
Tuya's Marriage
Tu ya de hun shi

FILMPOOLEN
FØRPREMIERER
NORDISK PREMIERE

Quanan Wang (Ya'an i Shaanxiprovinsen, 1956) har
tidligere regissert de to filmene LUNAR ECLIPSE (99) og THE
STORY OF ERMEI (04)

Kina 2006
Manus: Wei Lu and Quanan Wang 
Regi: Quanan Wang 
Foto: Lutz Reitemeier
Klipp: Quanan Wang
Medvirkende: Yu Nan, Ba Te Er & Sen Ge
Produksjonsselskap: Maxyee Culture Industry & Xian Motion
Picture Company 
Produsent: Jugang Yan
Salgsselskap: Cineclick Asia, www.cineclickasia.com
Norsk distribusjon: Arthaus, http;//www.arthaus.no
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Kinesisk Mandarin tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 96 min.
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Italia 2006
Manus: Giuseppe Tornatore 
Regi: Giuseppe Tornatore 
Foto: Fabio Zamarion
Klipp: Massimo Quaglia
Musikk: Ennio Morricone
Medvirkende: Kseniya Rappoport, Michele Placido, Claudia
Gerini, Margherita Buy, Pierfrancesco Favino, 
Produksjonsselskap: Medusa Film, www.medusa.it/ 
Produsent: Laura Fattori
Norsk distribusjon: Action Film, www.filmweb.no/seg/
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Italiensk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, DolbySR, Farger, 118 min.

Giuseppe Tornatore debuterte med MAFIAPROFESSOREN
i 1986. Men det var hans andre film – CINEMA PARADISO
(1988) – som skulle bli det internasjonale gjennombruddet,
en utilslørt hyllest til filmen som kunstart som blant annet
vant Oscar for beste utenlandske film. Siden den gang har
han laget blant annet ALLE HAR DET BRA (1990), EN REN
FORMALITET(1994), STJERNENES MANN (1995), LEGENDEN
OM PIANISTEN PÅ HAVET (1998) og MALENA (2000). DET
UKJENTE er Tornatores første spillefilm på syv år.

DET UKJENTE
The Unknown
La Sconosciuta

En mørk thriller om vold, prostitusjon og jævelskap fra regissøren av CINEMA PARADISO

Dersom du forventer deg en ny CINEMA PARADISO fra den italienske mesterregissøren
Giuseppe Tornatore, bør du forberede på å bli overrasket. Og utfordret. Med den mørke
thrilleren DET UKJENTE dykker Tornatore ned i en verden av vold, prostitusjon og ufordekt
jævelskap, og resultatet er omtrent like frastøtende som det er besnærende. Historien
kretser rundt den ukjente kvinnen Irena, hvis voldsomme fortid kastes støtvis mot lerretet i
uhyggelige tilbakeblikkssekvenser, alt mens hun forsøker å bygge opp et tilsynelatende
normalt liv. Tilsynelatende. For Irina har en agenda, og langsomt kommer den til skue
ettersom Tornatores knyttede hånd åpner seg og hennes egentlige mål åpenbarer seg.
Samtidig som hun må beskytte seg mot fortidens farer, i det de har startet arbeidet med å
sirkle henne inn på nytt. 

DET UKJENTE er noe så sjelden som en vellaget og geunint spennende europeisk thriller.
Fullt på høyde med det beste fra USA og med Tornatores umiskjennelige signatur. 

The unknown woman known only as "Irena" is a Ukranian living in the Italian city of Velarchi, where her
past of violence and humiliation soon surfaces. Pursuing a mysterious goal by any means, she manages
to secure a job as a servant for a wealthy couple with a little girl. She grows closer and closer to the family,
especially to the girl, who suffers from a rare neurological disease. However, Irina's past looms large and
constantly threatens to catch up with her. THE UNKNOWN is a remarkably effective and exciting European
thriller.

FØRPREMIERER
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Dominic Noonan er en av de mest notoriske og hensynsløse forbryterne i Storbritannia og
fungerende overhode for den beryktede Noonan-familien. Dominic har tilbrakt halve livet
sitt i forskjellige fengsler, og rullebladet hans er langt som et vondt år. Men de senere årene
har han lagt den mest åpenbart kriminelle delen av sitt virke bak seg og startet et privat
vaktselskap. For lokalmiljøet fungerer Dominic både som sosialarbeider, samfunnsleder og
politimann. Men uansett hvor mye han liker å bedyre sin lovlydighet, kan han vanskelig
unnslippe fortiden. I filmen følger vi ham og hans utvidede familie bestående av brødre,
sønner, nevøer, håndlangere og naboer gjennom rettsaker, arrestasjoner, frikjennelser og
begravelser.

A VERY BRITISH GANGSTER er ikke bare en bemerkelsesverdig åpenhjertig karakterstudie,
den er også et fascinerende portrett av Manchester; kanskje det nærmeste Storbritannia
kommer en autonom bystat.

Meet Dominic Noonan. As one of the most notorious and ruthless criminals in Britain, he is the head of
the infamous Noonan family, one of the biggest gangster families in Manchester. Dominic has spent half
his life in prison, but lately, he has established his own private security firm and allegedly put an end to
his wicked ways. A VERY BRITISH GANGSTER is a remarkably revealing portrait of one of Britain's most
dangerous men, but at the same time it is also fascinating depiction of Manchester in all its grim glory.

Møt Manchesters egen Tony Soprano

A VERY BRITISH GANGSTER

DOKUMENTAR
NORSK PREMIERE

Donal MacIntyre (Dublin, 1966) har jobbet for de fleste av
Storbritannias store fjernsynsselskaper. Gjennom sitt
populære BBC-program "MacIntyre Undercover" har han
gått under jorden i forbindelse med saker om
fotballhooligans, heroinsmugling, narkotikasalg i
klubbmiljøet pluss en rekke saker angående umenneskelig
behandling av eldre på sykehjem. Avsløringene har gjort ham
svært upopulær i enkelte miljøer, og han har måttet leve med
livvakter over lengre perioder. A VERY BRITISH GANGSTER er
hans første film.

Storbritannia 2006
Manus: 
Regi: Donal MacIntyre 
Foto: Sam Emmery, Donal MacIntyre, Nick Manley, Mike
Turnbull
Klipp: Sally Hilton
Musikk: Gino Mavlappas
Medvirkende: Dominic Noonan m.fl.
Produksjonsselskap: Dare Films, www.darefilms.co.uk/ 
Produsent: Donal MacIntyre, Lil Cranfield
Salgsselskap: Strategic Film Partners
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.averybritishgangster.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 97 min.



VIKAREN kan virke som den svenske versjonen av UNGDOMMENS RÅSKAP (2004). Men der
sistnevnte forsøker å formidle ungdommenes perspektiver, er fokus i VIKAREN på lærerens
erfaringer i møte med de unge. Max Wejstorp er nyutdannet lærer. Sin første stilling har
han fått på ungdomsskolen i Hallonberg, en forstad til Stockholm. Mange av elevene ved
skolen er innvandrere, en del vet ikke om de får bli i Sverige – de har mye å tenke på i tillegg
til skolearbeidet. Max møter elevene med et oppriktig engasjement og han gjør sitt beste,
men han føler at tilstanden i klasserommet er i ferd med å komme ut av kontroll. Noe må
gjøres! Han kontakter sin gamle klasseforstander, Folke Silvén, verdensrekordholder i å
snakke baklengs og en lærer av den gamle skolen.

Sammen danner Max og Folke en karakter som minner om den Robin Williams spilte i DEAD
POETS SOCIETY (1989), bare uten poesien og kostskolerammen. VIKAREN er en film om
læreryrket og om møter på tvers av generasjoner og kulturer. Filmen er obligatorisk for
enhver lærerhøgskolestudent og for alle andre med et snev av interesse for skoleforhold i
dagens Skandinavia. Filmen vant en Guldbagge for beste dokumentar i 2007.

Max Wejstorp has his first job as a teacher in a high school in Hallonberg, a multi-ethnic suburb to
Stockholm. As he feels the situation in the classroom is getting out of control, he realises that he needs
assistance. Enter Max's old school teacher, Folke Silvén. Their approaches to the youth are different, but
together they form a character reminiscent of the one Robin Williams played in DEAD POETS SOCIETY
(1989). THE SUBSTITUTE is a film about the possibility of respect, understanding and overcoming
differences in generation and culture.

Guldbaggevinnende dokumentar om læreryrket og om møter på tvers av generasjoner og kulturer

VIKAREN
The Substitute
Vikarien

DOKUMENTAR

Åsa Blanck har studert
statsvitenskap og psykologi.
Hun har regissert
EXPERIMENTMÄNNISKOR,
om ungdom som selger
kroppene sine til medisinske
eksperimenter; PILLERBARN,
om økende antall barn på
ikke-testede antidepressiva i
Sverige; og SWINGERS – JU
FLER VI ÄR TILSAMMANS,
om, vel, swingers. 

Johan Palmgren har
diverse snekkerutdannelse
og er autodidakt fotograf.
Han har laget den flerfoldig
prisbelønnede kortfilmen
MULISHANI, samt vært
fotograf på en rekke
dokumentarer og
fjernsynsprogrammer. Før
VIKAREN laget de to
sammen den prisbelønnede
dokumentaren EBBA &
TORGNY OCH KÄRLEKENS
VILLOVÄGAR for SVT og en
dokumentarserie om
tjenestefolket på Slottet for
TV 4.

Sverige 2006
Manus: Åsa Blanck, Johan Palmgren 
Regi: Åsa Blanck & Johan Palmgren 
Foto: Johan Palmgren
Klipp: Petter Brundell
Musikk: Goran Kajfes, Crille Olsson
Medvirkende: Max Vejstorp, Folke Silvén
Produksjonsselskap: Modern TV, www.moderntv.se 
Produsent: Åsa Blanck, Petter Hansson
Salgsselskap: First Hand Films World Sales,
www.firsthandfilms.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.moderntv.se/vikarien
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Svensk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 85 min.
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VIVERE

Julaften i Tyskland. Tre kvinner i hver sin fase av livet – og deres skjebnefellesskap.

Det er julaften og unge Antoinetta rømmer hjemmefra med sin musikerelsker. Hennes eldre
søster Francesca prøver å finne henne og på vei til Rotterdam støter hun på den eldre
kvinnen Gerlinde, som synes forlatt av alt og alle.

Regissør Angelina Maccarone har uttalt at de tre kvinnene kunne vært en og samme person
i ulike stadier i livet. Deres uoppfylte drømmer og ensomhet gjør dem til søstre i ånden.
Manuset er strukturert som tre historier som er filmet på tre forskjellige måter, noe som
understreker tre ulike ståsteder eller points-of-view. På et visst stadium krysser de hverandre
og sammenfaller til en historie de alle tre er en del av. Den kjente skuespilleren Hannelore
Elsner gestalter den eldre kvinnen som blir utsatt for en bilulykke men som overlever og
prøver å leve videre – bare denne julen snart er over.

On Christmas Eve young Antoinetta runs away from home with her musician lover. Her older sister
Francesca sets off to find her and, on the way to Rotterdam, meets hopelessly abandoned Gerlinde. The
stage is set for an encounter between three women on the run, protecting one another as well as
themselves. "The three of them could almost be one woman in different watershed moments in their
lives. Their unfulfilled desire and loneliness make kindred spirits of them," says the director.

Tyskland 2006
Manus: Angelina Maccarone 
Regi: Angelina Maccarone 
Foto: Judith Kaufmann
Klipp: Bettina Böhler 
Musikk: Jakob Hansonis & Hartmut Ewert
Medvirkende: Hannelore Elsner, Esther Zimmering, Kim
Schnitzer, Aykut Kayacik, Egbert-Jan Weeber, Friederike
Wagner m.fl.
Produksjonsselskap: Elsani Film, www.elsani.com/ 
Produsent: Anita Elsani 
Salgsselskap: Media Luna Entertainment, www.medialuna-
entertainment.de/
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Tysk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 97 min.

Angelina Maccarone (1965, Köln) begynte med å skrive
sanger for Udo Lindenberg og andre før hun ble mer opptatt
av filmarbeid. Hun begynte da som regiassistent og
manusforfatter. Hun har laget ALLES WIRD GUT (98). EIN
ENGEL SCHLÄGT ZURÜCK (98), FREMDE HAUT (05) and
VERFOLGT (06) som hun vant Gulleoparden for i Locarno
samme år.

BERGART: BERLIN
LESBIAN PROPAGANDA NIGHT
NORDISK PREMIERE



I 1965 stakk Danny Williams av fra Harvard til fordel for New York, hvor han startet han en
lovende filmkarriere på Andy Warhols berømte The Factory. Han var også banebrytende
innen lyssetting i sitt samarbeid med The Velvet Underground. Til tross for en god start i
Manhattan-kretsen gikk han på noen smeller og ble stadig mer avhengig av dop, til han en
dag desillusjonert reiste seg fra en familiemiddag og gikk, for aldri å komme tilbake.

Med A WALK INTO THE SEA viser Williams' niese Esther Robinson tretti år senere hvilken
filmskaper verden mistet. Hun har gravd fram en samling av onkelens 16mm-filmer fra
MOMAs arkiv. Filmklippene viser en personlig filmskaper med stor følsomhet og intuisjon –
her er noen ekstraordinære sekvenser som kun er redigert i kamera. Esther Robinsons
intervjuer gir innblikk i mytemakermaskinen Warhol drev med The Factory og miljøet rundt.
Hennes motiv var å gi oppmerksomhet til en kunstner som var skrevet ut av filmhistorien,
men hun graver også i kompliserte familiebånd og rykter rundt hans forsvinning. Intervjuer
med de etterlatte gir fascinerende innsikt og avdekker det såre i tapet av en av sine
nærmeste.

Danny Williams ran away from Harvard, opting for New York and cinema. He started a successful career
as a film maker and broke new grounds with his lighting collaborating with The Velvet Underground.
Disillusioned after some tough turns and hooked on drugs, he left a family dinner, never to be seen again.
30 years later his niece has found some of his films in Warhol’s archives. A WALK INTO THE SEA gives us
insight into Warhol’s myth-making machine, while at the same time painting a painful portrait of Williams
and his family.

Hyllest til en glemt filmskaper som var toneangivende på Warhols Factory før han sporløst forsvant

A WALK INTO THE SEA: 
DANNY WILLIAMS AND THE 
WARHOL FACTORY

DOKUMENTAR
BACK TO THE 60'S
NORSK PREMIERE

A WALK INTO THE SEA er Esther Robinsons (1969)
regidebut. Tidligere har hun produsert HOME PAGE, (1998)
om webdesignere, og den sterke, politiske – og sannsynligvis
bevisst oversette – WHEN I COME HOME (2006), om
veteraner fra Irak-krigen som lever på gaten.

USA 2007
Manus: Esther B. Robinson 
Regi: Esther B. Robinson 
Foto: Adam Cohen
Klipp: Shannon Kennedy og James K. Lyons
Musikk: T. Griffin
Medvirkende: Paul Morrisey, John Cale, Brigid Berlin, Billy
Name, Gerard Malanga m.fl.
Produksjonsselskap: thatgrl Media, awalkintothesea.com/ 
Produsent: Tamra Raven, Doug Block
Salgsselskap: Arthouse Films
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.awalkintothesea.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger, 75 min.
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THE WAR ON DEMOCRACY

Prisvinnende journalist John Pilger presenterer USAs kamp mot demokrati i Latin-Amerika

Til tross for vakre ord om demokrati og frihet har USA systematisk motarbeidet demokrati i
Latin-Amerika, er John Pilgers påstand. Siden USA tok over som kontinentets storebror på
1800-tallet har USA sett på resten av Amerika som sin bakgård. Grunnlovstillegget de tvang
på Cuba i 1902 er betegnende for forholdet mellom USA og naboene. Dersom
latinamerikanske land utvikler seg i en retning Washington ikke ser seg tjent med, helliger
USAs mål alle midler. I 1954 styrtet USA det demokratisk valgte styret i Guatemala, og siden
har amerikanerne invadert ulike naboer jevnt og trutt.

Alle forsøk på sosial endring på forskjellenes kontinent har blitt møtt med harme nordfra.
Når Hugo Chávez har nådd makten i oljenasjonen Venezuela demokratisk med lovnader om
radikale endringer, har dette ført til USA-støttede kuppforsøk og svertekampanjer. Pilger
viser et unikt intervju med Chávez og vitnesbyrd fra tidligere ansatte i USAs politiske system,
og hevder at den aggressive politikken videreføres til Irak, Iran og Libanon.

John Pilger claims that despite the rhetoric about freedom and democracy, the US government has led a
campaign in the rest of America, also called their backyard. Since they toppled the democratically elected
government in Guatemala in 1954, the USA’s meddling in Latin-American affairs has been rather constant.
Unique interviews with Venezuelan president Hugo Chávez and former US government officials tell us
how any attempts on social change in the continent of contrasts has been efficiently halted.

Storbritannia / Australia 2007
Manus: John Pilger 
Regi: John Pilger & Christopher Martin 
Foto: Preston Clothier
Klipp: Joe Frost
Musikk: Jesper Mattsson og Makoto Sakamoto
Medvirkende: John Pilger m.fl.
Produksjonsselskap: Youngheart Entertainment, Granada
Productions, www.granadaproductions.com.au 
Produsent: Christopher Martin, Michael Watt, Wayne Young
Salgsselskap: Coach 14, coach14.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: warondemocracy.net
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk, spansk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 96 min.

John Pilger (bildet) er en verdenskjent journalist, forfatter
og dokumentarfilmskaper. Hans bøker og artikler handler
gjerne om de mektigste og deres måte å kontrollere verden
på, som med ”The New Rulers of the World” (2002). Som
filmskaper kritiserte han Vietnamkrigen mens den ennå
pågikk. Senere har han blant annet regissert BREAKING THE
SILENCE: TRUTH AND LIES IN THE WAR ON TERROR (2003)
og STEALING A NATION (2004), om hvordan Storbritannia og
USA samarbeidet om å utvise en øys befolkning for å bygge
en militærbase som USA siden har brukt til å bombe Irak og
Afghanistan.

Christopher Martin har samarbeidet med Pilger som
produsent på BREAKING THE SILENCE: TRUTH AND LIES IN
THE WAR ON TERROR, og har selv regissert STONED IN
SUBURBIA (2005), om folks endring i synet på cannabis de
siste femti årene.

DOKUMENTAR
CHECKPOINTS
REVOLUSJON OG DEMOKRATI
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Blant de mange prisene WE ARE TOGETHER har vunnet ved ulike filmfestivaler, bør prisene
den vant ved Amnesty International Film Festival trekkes frem. Det var filmen publikum likte
best og i tillegg vant den festivalens "AllRights"-pris. WE ARE TOGETHER forteller en rørende
og varm historie fra det sørafrikanske barnehjemmet Agape. Livet har vært hardt mot
hovedpersonen Slindile og de andre barna på barnehjemmet; de fleste av dem er
foreldreløse fordi mor og far har dødd av aids. For å komme seg gjennom en tøff hverdag
vier de seg til musikk og sang, og WE ARE TOGETHER dokumenterer disse fantastiske
ungdommenes forsøk på å komme seg til London for å holde en serie konserter.

Underveis i øvingen møter de utfordringer og nye tragedier, men med en gjeng
uforglemmelige ungdommer, nydelig musikk og et plott fullt av overraskelser, er WE ARE
TOGETHER en oppløftende og bevegende dokumentar.

WE ARE TOGETHER tells a warm and touching story from the Agape Orphanage in South Africa. The
children who live at the orphanage use music and song to overcome hardship and loss. Rather than
dwelling on the childrens' tragedies, the movie focuses on their incredible drive as they try to make it to
London for a series of concerts. With a group of unforgettable kids, beautiful music and a plot full of
surprises, WE ARE TOGETHER is a moving and uplifting cinema experience. 

Oppløftende og rørende dokumentar om et svært musikalsk sørafrikansk barnehjem

WE ARE TOGETHER
Thina Sumunye

DOKUMENTAR
CHECKPOINTS 2007

WE ARE TOGETHER er Paul Taylors prisvinnende regidebut.

Storbritannia 2006
Regi: Paul Taylor 
Foto: Paul Taylor
Klipp: Masahiro Hirakubo, Oliver Huddleston
Musikk: Dario Marianelli
Medvirkende: Slindile Moya, Paul Simon, Kanye West m.fl.
Produksjonsselskap: Rise Films, www.risefilms.com 
Produsent: Paul Taylor, Teddy Leifer
Salgsselskap: Rise Films, www.risefilms.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.wearetogether.org
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk, Zulu tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, Stereo, Farger, 83 min.



WE OWN THE NIGHT

Et voldsomt familieoppgjør mellom to brødre og deres far, som er politisjef i NYPD

Bobby Green (Joaquin Phoenix) har snudd ryggen til sin far som er assisterende politisjef i
New York City på 80-tallet. Bobby har til og med skiftet familienavn og er nå en populær
nattklubbsjef. Problemet er at hans nattklubb også er tilholdssted for gangstere og
narkohaier. For dette er 1988 og narkotikaproblemet eskalerer i New York City. Tittelen WE
OWN THE NIGHT spiller på et slagord i NYPD på den tiden, hvor det ikke skulle tolereres at
kriminelle skulle regjere i gatene i New York City. 

Bobby fordriver tiden på nattklubben og lever et utsvevende liv med sin vakre elskerinne,
puertoricanske Amada. Broren hans er derimot på jakt etter en russisk narkohai ettersom
han har gått i sin fars fotspor og er blitt en fremadstormende offiser i politikorpset. Og
narkohaien er selvsagt å finne på Bobbys berømte nattklubb. Det ligger an til et voldsomt
familieoppgjør mellom de to sønnene og faren. 

An emotional crime thriller which takes its title name from the 80's NYPD slogan of street crime fighting.
It is the story of two brothers who have chosen totally different careers in life. One is the manager of a
night club, often visited by gangsters and drug traders. The other is an up-and-coming NYPD officer who
is on the track of a drug trader who is often to be seen at the night club. Their common father is the vice
police chief but the night club manager has turned his back to his family and even changed his family
name. Things are soon getting worse for him.

USA 2007
Manus: James Gray 
Regi: James Gray 
Foto: Joaquín Baca-Asay
Klipp: John Axelrad
Musikk: Wojciech Kilar
Medvirkende: Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Robert
Duvall, Eva Mendes m.fl.
Produksjonsselskap: 2929 Productions, Industry
Entertainment, www.2929entertainment.com 
Produsent: Mark Cuban, Anthony Katagas, Marc Butan,
Joaquin Phoenix
Salgsselskap: 2929 International,
www.2929entertainment.com
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome,
www.sandrewmetronome.no/
Offisiell hjemmeside:
www.sonypictures.com/movies/weownthenight
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD SDDS DTS, Farger, 117 min.

James Gray (New York City, 1969) er både manusforfatter
og regissør og debuterte med filmen LITTLE ODESSA (94) og
regisserte så THE YARDS i 2000. WE OWN THE NIGHT var i
Cannes' hovedkonkurranse i år.

FØRPREMIERER
NORDISK PREMIERE
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Billy Talen var en desillusjonert idealist og familiefar som fikk forbrukersamfunnet i
vrangstrupen og bestemte seg for å starte sitt eget korstog mot konsumspiralen. Han finner
en passende krage til sin rosa cateringjakke og blir til pastor Billy, som sammen med en gjeng
likesinnede med brukbare sangtalenter drar på turné i USA i månedene frem mot jul. Her
spres det nye evangeliet: Stopp galskapen og slutt å kjøpe julepresanger! Med to
biodieselbusser fylt av kordeltakere reiser de rundt til de større byene, med utgangspunkt i
Times Square i New York, og prediker det glade budskapet over alt hvor det lukter shopping,
til de ender i selveste Disneyland. Billy er en krysning mellom vår egen Alex Rosén og en
vennligere utgave av Klaus Kinski – og, ja – han er en herlig antiautoritær og anarkist som
imidlertid synes å ha et forhold til høyere makter likevel!

Filmen er produsert av mannen bak SUPER SIZE ME, Morgan Spurlock .

Reverend Billy and the Church of Stop Shopping Gospel Choir are on a mission to save Christmas from the
Shopocalypse: The end of human kind brought on by endless consumerism and over-consumption. In
December 2005, The Church of Stop Shopping decided to face the Christmas season head on, traveling
across the country in two bio-diesel buses, headed for temples of commerce large and small to persuade
consumers that it is we who are being consumed. A must for everyone who loves social satire, produced
by Morgan Spurlock, the guy who committed SUPER SIZE ME!

Møt pastor Billy og hans medsammensvorne i The Church of Stop Shopping Gospel Choir på turné!

WHAT WOULD JESUS BUY?

DOKUMENTAR - KONKURRANSE
KLIMA & KONSUM
NORDISK PREMIERE

Rob VanAlkemade (Teanek, New Jersey, 1970) har vært
kameramann på en rekke filmer siden 1998. Han debuterer i
langfilmformatet med denne filmen om pastor Billy, som han
også har laget en prisbelønnet kortfilm med i 2005. Han
begynte sin karriere i Stephen Spielbergs Visual History
Foundation fra 1995 til 98 samtidig som han tok sin grad i
mediastudier i New School for Social Research.

USA 2007
Manus: Rob VanAlkamade 
Regi: Rob VanAlkemade 
Foto: Rob VanAlkemade
Klipp: Gavin Coleman
Musikk: Steve Horowitz
Medvirkende: Bill Talen m.fl.
Produksjonsselskap: Warrior Poets 
Produsent: Mogan Spurlock m.fl.
Salgsselskap: Wild Bunch, www.wildbunch.biz
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: wwjbmovie.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 91 min.
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Tolv menn har gått på månen. Hva kan denne grunnleggende opplevelsen ha gjort med de
som fikk dette privilegiet? Her får du møte syv av månevandrerne – og du får høre hva
måneturen gjorde med hver av dem, hvordan de kom med i Apolloprosjektet, deres forhold
til angsten og forventningene de må ha hatt i løpet av turen og hvilke betraktninger de gjør
seg i dag som eldre menn som var med på noe helt unikt i menneskehetens historie. 

Jeff Roth har kommet nær innpå flere av dem. Alan Bean (Apollo 12) gikk av kort tid etter
SkyLab3 i 1973 og han ble kunstmaler på heltid. Jack Harrison Schmitt (Apollo 17) var eneste
geolog i prosjektet, forhenværende senator og er nå leder i NASAs råd. Han har meldt sin
ankomst til BIFF og Bergen. Vi håper han kan stille på europapremieren på THE WONDER OF
IT ALL.

The film is trying to rekindle the passion and excitement of Man's first journeys off the planet. Only twelve
men in history have walked on the moon. THE WONDER OF IT ALL is a personal account of how these
historical missions affected each of them. The documentary uses a decidedly humanistic approach to
examine and experience the stories of seven Moonwalkers. Each of these unique and highly capable men
unfold their story from childhood to today. It captures candid and emotional moments as well as revealing
statements about the real nature of spaceflight in the Apollo era.

Møt mennene som gikk på månen mellom 1969 og 1972. Og bli kjent med én av dem på visningen!

THE WONDER OF IT ALL

DOKUMENTAR - KONKURRANSE
APOLLO
BACK TO THE 60'S
EUROPEISK PREMIERE

Jeffrey Roth (Los Angeles 1970) er utdannet ved California
State University Northridge hvor han fikk en Bachelor-grad i
filmproduksjon. Siden han laget tre produksjoner der han for
det meste har arbeidet innen fjernsynsfaget. Da han møtte
flere av astronautene som hadde vært på månen formet
ideen seg om å lage en film om dem – et dokument som
skulle få frem de menneskelige og filosofiske sidene av
Apolloprosjektet. Roth bor i Los Angeles.

USA 2007
Manus: Jeffrey Roth & Stephen Beck 
Regi: Jeffrey Roth 
Foto: Paul Basta
Klipp: Andy Zall
Musikk: Scott Starrett
Medvirkende: Buzz Aldrin, Alan Bean, Eugene Cernan, Charlie
Duke, Edgar D. Mitchell, Harrison Schmitt, John Young. 
Produsent: Paul Basta & Gregory Schwartz
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.thewonderofitallfilm.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 83 min.



To mennesker – en hverdagsdrømmende trafikkpolitikvinne, Kenza, og en melankolsk
leiemorder, Kamel, opplever at deres skjebner krysser hverandre mens de lever sine sære,
ufullendte liv. Kamel har problemer med en forræderisk oppdragsgiver, Kenza har problemer
med kjærligheten. Det ender i en storslått, uventet finale. En ser hvordan små uanselige
handlinger utført av komplett fremmede kan ha store ringvirkninger på ditt eget liv. Filmen
viser hvordan globaliseringen påvirker oss på uendelig mange vis, gjennom internett,
mobiltelefoner, TV og – selvfølgelig – film.

Filmen er ikke redd for å la visuell lekenhet overstyre historiens gang. Den er dels thriller, dels
forviklingskomedie, dels film noir. Den har et musikalnummer og en mann i drag. Det er et
herlig kreativt sammensurium av ulike filmatiske krumspring som allikevel klarer å virke som
en enhet. Casablanca vil aldri være den samme etter du har sett denne sjarmerende alvorlige
filmen.

Several people cross paths in this stylistically distinct Moroccan thriller. A lonely hitman and a lovelorn
traffic policewoman keep affecting each other's lives in small, curious ways. The story is playfully told,
mixing different cinematic styles in unusual ways. You'll se musical numbers, chase scenes, poetic realism
and references to LE SAMOURAÏ. A charming ride through a Casablanca that is very different from when
Humphrey Bogart ran a café there.

Visuelt slående sjarmthriller fra Casablanca

WWW: WHAT A WONDERFUL WORLD

FILMPOOLEN
FØRPREMIERER

Faouzi Bensaïdi  spiller rollen som leiemorderen Kamel.
Født i Marokko i 1967 og studerte drama i Paris. Siden 1988
har han både regissert og spilt i filmer samt skrevet manus.
Han liker en lett og ledig stil, som i TUSEN MÅNEDER (vist på
BIFF i 2003), hvor bilder forteller mer enn tusen ord. Han
regner seg som en mann på sidelinjene i det marokkanske
filmlandskapet, og foretrekker å hente inspirasjon langt
utenfor landegrensene.

Frankrike / Marokko / Tyskland 2006
Manus: Faouzi Bensaïdi 
Regi: Faouzi Bensaïdi 
Foto: Gordon Spooner
Klipp: Faouzi Bensaïdi, Véronique Lange
Musikk: Jean-Jacques Hertz, François Roy
Medvirkende: Faouzi Bensaïdi, Nezha Rahile, Fatima Attif,
Hajar Masdouki
Produksjonsselskap: Gloria Films, Agora Films, Heimatfilm,
Soread-2M, Zweites Deutsches Fernsehen, Das
Kleinfernsehspiel, www.heimatfilm.biz/film.html 
Produsent: Bettina Brokemper, Laurent Lavolé, Isabelle
Pragier, Johannes Rexin
Salgsselskap: Les Films du Losange,
www.filmsdulosange.fr/uk_a_laffiche_www.php
Norsk distribusjon: Arthaus, www.arthaus.no 
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Fransk, arabisk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, DolbySR, Farger, 99 min.
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Like etter at hun ble født bestemte foreldrene til 15 år gamle Alex seg for å flytte fra Buenos
Aires for å bosette seg i et isolert hus bortgjemt i sanddynene på den uruguayske kysten. Her
har Alex vokst opp i skyggen av en stor hemmelighet – en hemmelighet det blir vanskelig å
holde på etter hvert som puberteten slår inn. XXY begynner med at Alex' foreldre får besøk
av noen venner og deres 16-årige sønn Álvaro. De romantiske følelser som oppstår mellom
de to tenåringene tvinger dem til å møte pubertetens største utfordring – oppdagelsen og
oppgjøret med eget og andres kjønn. Alex' ubestemmelige kjønn, kanskje verken gutt eller
jente, er vanskelig å takle for foreldregenerasjonen og det lille kystsamfunnet: Folk stirrer
på henne som om hun var et utskudd. Det er ungdommene som, på hver sin måte, må utvise
klokskap og fleksibilitet overfor sin seksualitet og fremtid.

Argentinske Lucía Puenzo har levert en nydelig og helstøpt regidebut som vant Kritikeruken
i Cannes 2007. Filmen er også honorert med priser i Bangkok og Edinburgh.

Argentinian Lucía Puenzo has made a beautiful and potent debut film which won the "Semaine de la
critique" in Cannes 2007. The movie revolves around 15-year-old Alex, a teenager with a heavy secret, and
her and other people's confrontation with her sexuality as she meets 16-year-old Álvaro. Her parents find
it very difficult to deal with her secret, and in the end it is the youngsters who, each in their own way, have
to show wisdom and flexibility in relation to their sexuality and their future.

Sterk og tankevekkende argentinsk film om pubertetssmerte, seksuell oppvåkning og
kjønnsidentitet

XXY

FILMPOOLEN
FØRPREMIERER

Lucía Puenzo har jobbet som manusforfatter på en rekke
argentinske fjernsynsproduksjoner og filmer. Sist i rekken er
LO QUE TIENE EL OTRO (2007) regissert av Miguel Perelló.
XXY er hennes prisvinnende regidebut.

Argentina / Spania / Frankrike 2007
Manus: Lucía Puenzo, Sergio Bizzio (novelle) 
Regi: Lucía Puenzo 
Foto: Natasha Braier
Klipp: Alex Zito, Hugo Primero
Musikk: Andrés Goldstein, Daniel Tarrab
Medvirkende: Inés Efron, Martín Piroyansky, Ricardo Darín,
Valeria Bertuccelli, Germán Palacios, Carolina Peleritti m.fl.
Produksjonsselskap: Historias Cinematográficas,
www.puenzo.com 
Produsent: Luis Puenzo, José María Morales m.fl.
Salgsselskap: Pyramide International,
www.pyramidefilms.com
Norsk distribusjon: Arthaus, www.arthaus.no
Offisiell hjemmeside: xxylapelicula.puenzo.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Spansk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 86 min.



Egypt 2006
Manus: Wahid Hamid , etter en roman av Alaa' Al-Aswany 
Regi: Marwan Hamed 
Foto: Sameh Selim
Klipp: Dominic Thomson, Jay Warren
Musikk: Khaled Hammad
Medvirkende: Adel Imam, Nour El-Sherif, Youssra, Essad
Youniss, Ahmed Bedir m.fl.
Produksjonsselskap: Good News 
Produsent: Imad Adeeb
Salgsselskap: BAC Films International, www.bacfilms.com
Norsk distribusjon: , Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.bacfilms.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Arabisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 161 min.

THE YACOUBIAN BUILDING er regissør Marwan Hameds
første langfilm. Etter fullført utdannelse ved Higher Institute
of Cinema jobbet han som regiassistent, i tillegg til å sysle
med egne prosjekter. Han har tidligere regissert novellefilmen
LILLY fra 2001, som vant publikumsprisen ved den
Internasjonale Kortfilmfestivalen i Clermont-Ferrand. Ellers er
han involvert i diverse tv-produksjoner. Denne filmen, basert
på den ekstremt populære boken ved samme navn, har
gradvis blitt oppdaget verden over. Den ble valgt ut som
Egypts bidrag til Oscar for beste utenlandske film, og alt
tyder på at denne mannen har mer krutt på lager.

CINEMA EXTRAORDINAIRE

YACOUBIAN-BYGNINGEN
The Yacoubian Building
Omaret yakobean

Tabu og kulturkollisjon i det moderne Egypt

Nasser & co kuppet makten i Egypt i 1952 og omplasserte landets aksjer og sympatier i den
kalde krigen fra sovjetisk til amerikansk side. Dermed begynte forandringene som har gjort
Egypt til et av de mest progressive av de arabiske landene. I et gammelt kontorbygg, reist i
1934 av en armensk pengemann ved navn Yacoubian, finner vi et fascinerende tverrsnitt av
resultatet: det moderne Egypt. En rik ingeniør har kontorer der, en homofil avisredaktør bor
der, taket befolkes av mindre velstående egyptere av svært ulike overbevisninger – det kan
synes som om hele Egypt samles under (og på) ett tak. Med alle sine hovedroller og
sammenflettede plot er det umulig å gi noe kort sammendrag av denne filmen, som er en
imponerende og omfattende samfunnskritikk. Ikke rent få nasjoner har opplevd kulturelle
kjedekollisjoner i takt med en modernisering som kan synes ute av kontroll, men denne
filmen viser at Egypt muligens tar den beryktede kaken.

With the adress «Yacoubian building», Suleiman Basha Street, as the only common factor, Egyptians from
all classes and layers of society are tied together by similar intrigues and problems. In a seemingly secular
society, people's practices and beliefs are put to the test daily. Religious differences and ancient prejudice
still make life harder than need be. Skipping between the different plots, gradually letting us understand
each character's mindset, this film is fascinating and eye-opening. Welcome to Modern Egypt 101.
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Dette er ikke en dokumentarfilm, men en rekonstruksjon av faktiske hendelser der en mann
forblør etter frivillig å ha blitt tatt bakfra av en fullblods hingst.

Internett kan brukes til så mangt, og her fortelles historien om det som skjedde da en rekke
såkalte zoophile – altså dyreelskere – fant hverandre på nettet. Sommeren 2005 kom folk
med samme legning sammen på en gård utenfor Seattle, hvor de levde ut sine seksuelle
drifter i samvær med gårdens dyr, sannsynligvis for det meste hestene. 

Filmskaperen Robinson Devor ble opptatt av denne hendelsen som fikk stor oppmerksomhet
i amerikanske medier for to år siden. Dyreelskerne hadde nemlig tatt opptak av sine
samkvem med dyrene – også den uheldige som blødde i hjel – men politiet fant ikke å kunne
arrestere aktørene på gården da det ikke fantes lover mot den slags i staten Washington.
Selv om Devor ville forsøke å gjenfortelle denne historien om "et siste tabu", helt på grensen
av hva folk flest en gang vil kunne makte å forestille seg, har ZOO ikke blitt den spekulative
film man kunne forventet.

The Internet connects people who share common interests all over the world. This is the story about a
group of zoophiles who gathered in July 2005 on a farm outside Seattle. Here they carried out sexual
actions with animals, while videorecording their deeds. The police found these recordings when a man
bled to death after having been delivered to a hospital too late to be rescued. The investigation concluded
that the man had been sodomised by a horse. ZOO is a a reconstruction of this incident.

Ikke filmen for alle, dette: En mann blir frivillig tatt bakfra av en hingst og blør i hjel

ZOO

CINEMA EXTRAORDINAIRE
EUROPEISK PREMIERE

Robinson Devor ble utnevnt i 2000 av Variety til en av de
ti mest interessante filmskapere for øyeblikket. Han begikk
THE WOMAN CHASER (99) som debutfilm og siden laget han
POLICE BEAT i 2005.

USA 2007
Manus: Robinson Devor & Charles Mudede 
Regi: Robinson Devor 
Foto: Sean Kirby
Klipp: Joe Shapiro
Musikk: Paul M. Moore
Medvirkende: John Paulsen. Ken Kreps, Richard Carmen,
James Chu, Coyote, Paul Eenhoorn m.fl.
Produksjonsselskap: THINKFilm, thinkfilmcompany.com/ 
Produsent: Peggy Case & Alexis Perris
Salgsselskap: THINKFilm, thinkfilmcompany.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport, Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, DolbySR, Farger, 75 min.
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Annie Sundberg
USA
annie@breakthroughfilms.org
THE DEVIL CAME ON HORSEBACK

Daniel G. Karslake
Robin Voss
USA
+1 949-500-0294
rvoss@forthebibletellsmeso.org
FOR THE BIBLE TELLS ME SO

Babette Mangolte
USA
bmangolte@earthlink.net
SEVEN EASY PIECES BY MARINA
ABRAMOVIC

Phillip H. Sivertsen
Norway
913 86 130
NATURAL BORN STAR

Oddbjørn Hofseth
Urtegt 26
0187 Oslo
Norway
oddbjornhofesth@gmail.com
ONCE UPON A TIME IN NORWAY

ABSURDA
Jon Nguyen
16782 Red Hill Avenue, Suite B,
Irvine
Los Angeles
CA 92677, USA
Tel +1 949 497 0926
jon@davidlynch.com
LYNCH

ACTIONFILM AS
Tore Erlandsen
Vålerenggt 47
0658 Oslo 
Norway
Tel 22 70 90 50
tore.erlandsen@actionfilm.no
THE UNKNOWN

AMEHN PRODUCTION
Arild Mehn-Andersen
Breiviksveien 13
5042 Bergen
Norway
Tel 55325641
ama@sensewave.com
THE CRUELLEST JOURNEY

AMYTHOS FILMS
Amit Breuer
97 Hilcrest Drive
Toronto, Ontario
M6G 2E5
Canada
Tel  +1 416 6522379
SENTENCED TO MARRIAGE

ANGELFILM
Mogens Glad
Denmark
Tel +45 25 59 99 30
glad@angelfilms.dk
FAY GRIM
REDACTED

ARCLIGHTFILMS
Gary Hamilton
USA
Tel +1 917 826 2113
gary@arclightfilms.com
2:37

ARTHAUS
Svend B. Jensen
Dronningens gate 16
0152 Oslo
Norway
Tel +47 22 4746 85
svendj@arthaus.no
TUYA'S MARRIAGE
XXY
4 MONTHS, 3 WEEKS AND 2 DAYS
THE EDGE OF HEAVEN
WWW: WHAT A WONDERFUL
WORLD

ARTHOUSE FILMS
David Koh
USA
Tel + 1 646 290 5678
arthousefilmsdk@gmail.com
A WALK INTO THE SEA: DANNY
WILLIAMS AND THE WARHOL
FACTORY

ASMIK ACE ENTERTAINMENT, INC.
Yoko Kawase
Roppongi 6-1-24, Lapiross
Roppongi 3rd Floor, Minato-ku
Tokyo 106-8553
Japan
Tel +81 3 5413 4353
yoko@asmik-ace.co.jp
SAKURAN

ATLANTIC FILM
P.O. Box 21123
Stockholm, SE-100 31
Sweden
Tel +46 8 41 03 18 23
cd@atlanticfilm.se
CARAMEL

BAC FILMS INTERNATIONAL
Camille Neel
88 Rue de la Folie-Méricourt
Paris 75011
France
Tel +33 1 53 53 52 52
c.neel@bacfilms.fr
SILENT LIGHT
THE YACOUBIAN BUILDING

BAVARIA FILM INTERNATIONAL
Claudia Rudolph-Hartmann
Bavariafilmplatz 8
Geiselgasteig
D-82031
Germany
Tel +49 89 64 99 3728
claudia.rudolph@bavaria-film.de
THE TRAP
I SERVED THE KING OF ENGLAND

BAY AREA INDEPENDENT
THEATRICS (BAIT)
Jason McHugh
322 Culver Blvd #340
Playa Del Rey
CA 90293
USA
Tel +1 310 497 6104
jasonmchugh2@yahoo.com
ELECTRIC APRICOT - QUEST FOR
FESTEROO

BBC – White City
Sarah Payne
This World, Room 1362
201 Wood Lane
London, W12 7TS
United Kingdom
Tel +44 208 752 5071
lucinda.garner@bbc.co.uk
HOW TO PLAN A REVOLUTION

BBC - NEW BROADCASTING HOUSE
Matt O'Casey
Oxford Road
Manchester, M601SJ
United Kingdom
Tel +44 0161 244 3611
matt.ocasey@bbc.co.uk
BLONDIE: ONE WAY OR ANOTHER

BECKER INTERNATIONAL
Ali Yap
Australia
Tel +61 2 9438 3377
aliy@beckers.com.au
KURT COBAIN: ABOUT A SON

CELLULOID DREAMS
Mathieu Boucher
Paris Office, 2 Rue Turgot
75009 PARIS
France
Tel +33 1 4970 8564
mathieu@celluliod-dreams.com
MISTER LONELY
I'M NOT THERE

CELSIUS ENTERTAINMENT
Thierry Wase Bailey
32 Maple Street
London, W1T 6HB
United Kingdom
Tel +44 0207 193 1801
SEND A BULLET

Charles H. Ferguson
USA
Tel +1 510 548 2872
amarrs@cferguson.com
NO END IN SIGHT

CINECLICK ASIA
Yunjeong Kim
3Fl. Incline Bldg. 891-37 Daechi-
dong Gangnam-gu
Seoul, 135-280
Korea (South)
Tel +822 538 0211
jeong@cineclickasia.com
LUCKY MILES

CLAUDIUS FILMS
Claudia Levin
11 A Shapira Tzvi St.
Tel Aviv 
64358
Israel
Tel +972 52 2385 334
claudia.levin@claudiusfilms.com
BIL'IN MY LOVE

COACH 14
Pape Boye
21 Rue Jean-Pierre Timbaud
Paris 75011
France
Tel +33 1 47 00 10 08
p.boye@coach14.com
THE WAR ON DEMOCRACY

COBOS FILMS
Carmen Cobos
Nicolaas Witsenkade 18 D
Amsterdam ZS 1017
Netherlands
Tel +31 20 320 33 68
ccobos@cobosfilms.nl
FOREVER

CORIANDERFILM
Eli Stangeland
Georgernes verft 12
5011 Bergen
Norway
Tel +47 55 36 50 44
eli@corianderfilm.no
5 THRILLS

CREDOFILM
Jörg Trentmann
Schiffbauerdamm 13
Berlin 10117
Germany
Tel +49 30 9789 4531
info@credofilm.de
HOUNDS

DARE FILMS
Donal MacIntyre
22 The Green
Richmond, Surrey
TW9 1PX
United Kingdom
Tel +44 20 8614 7250
info@darefilms.co.uk
A VERY BRITISH GANGSTER

DECKERT DISTRIBUTION
Heino Deckert
Peterssteinweg 13
Leipzig 04107
Germany
Tel +49 341 215 66 38
info@deckert-distribution.com
TENDER'S HEAT. WILD WILD BEACH

DOCUMENTARY EDUCATIONAL
RESOURCES
Brittany Gravely
101 Morse Street
Watertown
MA 02472
USA
Tel +1 617 926 0491
brittany@der.org
CARTONEROS

DONUS FILMS
Donal Fernandez
27 Larkhall Rise
London
SW4 6HU
United Kingdom
Tel +44 79 70 55 19 48
donal@magnusfilm.com
MAGNUS

DOX PRODUCTIONS
David Sington
84 Addison Gardens
London, 0DR W14
United Kingdom
Tel +44 207 602 3094
david.sington@tvdox.com
IN THE SHADOW OF THE MOON

DR TV - DANISH BROADCASTING
CORPORATION
Mørkhøjvej, TV-Centre
Søborg, Denmark
Tel +45 35 20 39 59
mewo@dr.dk
A LESSON OF BELORUSSIAN

DRIFE PRODUCTIONS C/O
BAYERISCHES FILMZENTRUM
Martin Richter
Bavariafilmplatz 7
82031 Geiselgasteig
Germany
Tel +49 89 6481 181
richter@drife.com
SHOPPEN
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Paul Yi
10-12 Haehwa-dong Jongro-gu
Seoul 110-530
Korea (South)
Tel +82 2 3673 2545
ep@ep-korea.com
CROSSING THE LINE

EASTWEST FILMDISTRIBUTION
Miriam Kienberger
Schottenfeldgasse 14
Vienna 1070
Austria
Tel + 43 1 524 93 10 34
office@eastwest-distribution.com
FASHION VICTIMS

EDEN PRODUCTIONS
Haya Nastovici
84 Arlozorow Street
Tel Aviv 62647
Israel
Tel +972 352 734 03
nasto@netvision.net.il
SENTENCED TO MARRIAGE

ENKELTMANNSFORETAKET OLE
MADS VEVLE
Nygårdsgaten 2A
5015 Bergen
Norway
mail@olemadsvevle.com
1/2 ANGEL - 1/2 DEMON

EVERYTHING'S COOL
Jennifer Eggleston
77 Bleecher St. #C218
New York
NY 10012
USA
Tel +1 212 875 0456
EVERYTHING'S COOL

FILM STUDIO EVEREST
Miroslaw Dembinski
Plac Zwyciestwa 2d, nr.2
Lodz 90-312
Poland
Tel +48 42 676 75 41
mirek@studioeverest.pl
A LESSON OF BELORUSSIAN

FILMKOMBINAT & CO
Schnorrstr. 76
D-01069 Dresden
Germany
Tel +49 351 479 604 52
info@filmkombinat.de
SCHROEDER'S WONDERFUL
WORLD

FILMS DISTRIBUTION
Martin Caraux
34, Rue du Louvre
Paris 75001
France
Tel +33 1 5310 3399
+33 1 5310 3398
caraux@filmsdistribution.com
FLIGHT OF THE RED BALLOON

FORTISSIMO FILM SALES
Marit Ligthart
Veemarkt 77 - 79
Amsterdam 1019 DA
Netherlands
Tel +31 20 627 32 15
marit@fortissimo.nl
A BATTLE OF WITS
BAD HABITS
BUDDHA'S LOST CHILDREN

FOX FILM
Bjørn Jacobsen
Boks 719 Sentrum
NO-0106 Oslo
Norway
Tel +47 22 00 78 00
bjorn.fox@sfnorge.no
JOSHUA
DAY WATCH

GERILJASTIL PRODUCTIONS
Hildegunn Wærness
Longamyrvegen 32
5415 Litlabø
Norway
Tel +47 45 22 15 58
post@geriljastil.com
THE PEOPLE AND THE PRESIDENT

GOLDEN NETWORK ASIA
Carrie Wong
Unit 2003, Future Plaza, 111-113
How Ming Street, Kwun Tong
Hong Kong
China
Tel +852 2750 1886
carrie@goldnetasia.com
CURIOSITY KILLS THE CAT

GON PRODUCTIONS
Nitza Gonen
Israel
Tel +972 3 691 5614
gonprod@netvision.net.il
THREE TIMES DIVORCED

HASLUND FILM
Michael Haslund-Christensen
Ravnsborggade 8, 4 tv
Copenhagen DK-2200 
Denmark
Tel +45 7026 0888
michael@haslund.org
THE PRIZE OF THE POLE

HDNET FILMS LTD.
Laird Adamson
122 Hudson St.
New York
NY 10013
USA
Tel +1 212 255 0626
ladamson@hdnetfilms.com
FAY GRIM
REDACTED

HEMI PRODUCTIONS
Andrew Jenks
USA
+1 (914) 424-0824
jenksandrew@gmail.com
ANDREW JENKS, ROOM 335

ICELANDIC FILM CENTRE
Christof Wehmeier
Tungata 14
101 Reykjavik
Iceland
Tel +354 562 3580
christof@icelandicfilmcentre.is
JAR CITY

INFORG STÚDIÓ
Kinizsi Utca 11
Budapest 1092
Hungary
Tel +36 12 19 09 61
inforg@inforgstudio.hu
MILKY WAY

JEFF ROTH PRODUCTIONS
Jeffrey Roth
5430 Noble Avenue
Sherman Oaks
CA 91411
USA
+1 818 901 1789
bula@adelphia.net
THE WONDER OF IT ALL

Jessie Deeter
1043 Winsor Avenue
Oakland, CA
USA
Tel +1 510 612 5372
jessie@takinggunsfromboys.com
TAKING GUNS FROM BOYS

JUST VISION
Ronit Avni
123 Seventh Avenue PMB#226
Brooklyn, New York
NY 11215
USA
Tel +1 866 809 3401
ronit@justvision.org
ENCOUNTER POINT

KLIG
Rua do Salitre n55 Esquerdo
Lisbon 1250-198
Portugal
Tel +351 96 631 0281
klg3@mac.com
HOPE THE PITANGA CHERRIES
GROW – TALES OF LUANDA

LA SONRISA PRODUCTIONS
Marcy Garriott
USA
Tel +1 512 266 3306
marcygarriott@earthlink.net
INSIDE THE CIRCLE

LATINOFUSION
Alfredo Calvina
arque de las Estrellas 2755, Col.
Jardinos del Bos
Guadalajara 44510
Mexico
Tel +52 33 3647 3705 523
acalvino@latinofusion.com.mx
THE MUGGER

LES FILMS SEVILLE PICTURES
Sara Bagdasarianz
147, St-Paul Ouest Suite 200
Montreal, QC
H2Y 1Z5
Canada
Tel +1 514 841 1910
sarab@sevillepictures.com
¿¡REVOLUCION!?
GLOBAL METAL

MARFILMES
Renée Gagnon
Av. Duque de Loulé, 79 R/C Dto. A
Lisboa 1050-088
Portugal
tel +351 213140339
marfilmes@netcabo.pt
HOPE THE PITANGA CHERRIES
GROW – TALES OF LUANDA

MEDIA LUNA ENTERTAINMENT
GMBH & CO. KG
Viviana Horalek
Hochstadenstrasse 1-3
Köln D-50674
Germany
Tel +49 221 139 2224
festival@medialuna-
entertainment.de
VIVERE

MEN AT WORK PICTURES. LLC
Michael Verrechia
USA
Tel +1 917 538 9393
info@menatworkpictures.com
CHASING GHOSTS: BEYOND THE
ARCADE

MOXIE FIRECRACKER FILMS
Hillary Byrum
39 Lincoln Place
Brooklyn
NY 11217
USA
Tel +1 718 230-5111
hbyrum@moxiefirecracker.com
GHOSTS OF ABU GHRAIB

NOBLE & PARTNERS
ENTERTAINMENT GROUP
SCANDINAVIA
Albert Avramovic
Box 7130 
103 87 Stockholm 
Sweden
Tel +46 8 450 4892
albert@nobleentertainment.com
THEM
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