
Praktisk information
Filmfestivalen äger rum i Högskolan Dalarnas Mediehus, som 
ligger på gamla Dalregementet, Kaserngården 15 i Falun. 

Kostnaden är 1499 kr/person. I priset ingår två luncher, en 
middag*, för- och eftermiddagskaffe under festivaldagarna och 
visning av nio långfilmer, ett kvällssamtal, en presentation av 
Work in progress samt sex seminarier med medverkande gäster. 
Ett begränsat antal platser för studenter finns till det reducerade 
priset 699 kr/person.   

Det maximala antalet deltagare är 170 personer. Det subventio-
nerade och redan låga priset gör att det inte går att bryta ned 
priset för deltagande till endast en av dagarna. Men två kan dela 
och gå varsin dag.

Parkering på hela regementsområdet, p-biljett fås i receptionen.

Mer information (även om olika hotellalternativ) hittar du på 
existentiellfilmfestival.se 
 

Anmälan, kontaktperson och administration 
Du anmäler dig via existentiellfilmfestival.se/anmalan där du 
själv kan välja om du vill betala med kort eller faktura. 

Efter sista anmälningsdag betraktas anmälan som bindande och 
faktura kommer att skickas ut. Sista anmälningsdag är 20 mars 
2020. 

Vid övriga praktiska frågor kring festivalen, kontakta Satu  
Sundström, ssu@du.se, 023-778427 

Festivalens arrangörsgrupp: 
Programgrupp: 
Stefan Björnlund, projektledare, Existentiell Filmfestival Dalarna 
Marie Elf, professor i omvårdnad, Högskolan Dalarna 
Magnus Sundell, programproducent, Studieförbundet Bilda 
Satu Sundström, projektadministratör, PUD, Högskolan Dalarna 

Samt:
Sofia af Geijerstam, kommunikationschef, Sigtunastiftelsen 
Tobias Ingels, konst- och filmkonsulent, Film i Dalarna 
Alf Linderman, direktor, Sigtunastiftelsen 
Aidin Razavi, enhetschef, Studieförbundet Bilda Mitt 
Linnea Thorén, kommunikatör, Studieförbundet Bilda 
Ulrika Vedholm, kommunikatör, Studieförbundet Bilda Mitt

* Vi serverar en helvegetarisk meny. 

MEDVERKANDE

Lisa Aschan • Filmregissör, manusförfattare

Tomas Axelson • Docent religionsvetenskap, Högskolan 
Dalarna, verksamhetsledare, Interkulturellt utvecklings- 
centrum Dalarna

Stefan Björnlund • Filmvetare, projektledare Existentiell 
Filmfestival Dalarna

Mia Börjesson • Socionom, coach, föreläsare, författare

Ewa Cederstam • Filmfotograf, dokumentärfilmare, regissör

Mattias Ehrenberg • Filmkonsulent, samproduktion och 
dokumentärfilm, Film i Dalarna

Marie Elf • Professor i omvårdnad, Högskolan Dalarna

Sofia af Geijerstam • Kommunikationschef, Sigtunastiftelsen

Axel Grigor • Konstnärlig lektor filmklippning, bildproduk-
tion, Högskolan Dalarna

Camilla Lif • Författare, präst, Svenska kyrkan

Åsa Linderborg • Författare, kulturskribent, Aftonbladet

Alf Linderman • Direktor, Sigtunastiftelsen

Totte Mattsson • Konsnärlig professor, ljud- och musik- 
produktion, Högskolan Dalarna

Lotta Olsson • Författare, poet, dramatiker

Poul Perris • Läkare, psykoterapeut, rektor, Svenska institu-
tet för kognitiv psykoterapi

Fredrik Sahlin • Filmkritiker, kulturjournalist, program- 
ledare, Sveriges Television

Magnus Sundell • Programproducent, Studieförbundet Bilda

Anna Takanen • Skådespelare, regissör, författare

America Vera-Zavala • Dramatiker, författare, kulturskri-
bent, aktivist

Susanne Wigorts Yngvesson • Professor i etik, författare, 
Enskilda Högskolan Stockholm

Kent Wisti • Konstnär, satirtecknare, präst, Svenska kyrkan

Karin Årman • Doktorand pedagogiskt arbete, Högskolan 
Dalarna

SE FILMERNA
Parasit • Kapernaum • Joker • The killing of a sacred deer 

Ring mamma! • Stupid young heart • Gud finns, hennes namn 
är Petrunya • And then we danced • När fjärilarna kommer  

+  Work in progress 

DELTA I SAMTAL MED
Anna Takanen • Fredrik Sahlin • Lisa Aschan • Kent Wisti

 Camilla Lif • Åsa Linderborg • Ewa Cederstam • Lotta Olsson 
Mia Börjesson • Poul Perris • Susanne Wigorts Yngvesson 

America Vera-Zavala • Karin Årman med flera

SVEK
23–24 april 2020

Anmälan senast 20 mars på existentiellfilmfestival.se

e x i s t e n t i e l l f i l m f e s t i v a l . s e

FÖRSEMINARIUM 22 APRIL
Bingsjöstämman i 360 grader



2019 ÅRS TEMA: SVEK
Existentiell Filmfestival Dalarna sätter samtalet om film i fokus 
– tillsammans vill vi diskutera högaktuella ämnen och allmän-
giltiga frågor kring människors vardag, existens och livsval.

Ett svek är till sin natur dramatiskt, på en gång drabban-
de och omvälvande. Samtidigt vittnar det om en brusten 
relation, där det en gång fanns tillit och förväntan. Vi ser 
idag på många platser socialt missnöje – en ungdomsgene-
ration demonstrerar världen över mot den vuxenvärld som 
svikit deras framtid. Även i våra samtida berättelser finner vi 
övergivna individer som trycks ner och tvingas resa sig. Men 
vilka konsekvenser följer av svek, och vart går man vidare?

I filmen Parasit blir ett sydkoreanskt överklasshem den plats 
där de som har allt möter dem som inget har. Det är lätt 
att vara god för den som är rik, medan den som lever på 
baksidan får nöja sig med att stjäla husets wi-fi. I Kapernaum 
stämmer den papperslöse gatupojken Zain sina föräldrar – 
han har inte bett om att bli född in i fattigdom, och inte i ett 
land som betraktar honom som en parasit.

Arthur Fleck är clownen som lever för att bjuda upp till ett 
leende i Joker, men hur kan någon möta honom med ett 
skratt, när omgivningens missnöje pyr i kapp med de rykande 
soporna på stadens gator? The killing of a sacred deer öppnar 
dörren till läkarfamiljen som förlamas till följd av en faders-
synd, där sanningen riskerar att slita isär en välordnad tillvaro.

I Ring mamma! har kommunikationen brutit samman mellan 
mor och dotter, en lång och svår väg mot försoning följer där 
båda väntar på att den andra ska ta första steget.

Två finska tonåringar utan socialt skyddsnät ska i Stupid 
young heart oväntat bli föräldrar – ett barn innebär en 
osäker framtid, men kanske även en familj för den som ingen 
har. Petrunya hoppas på en framtid av lycka efter att vunnit 
männens traditionella tävling i Gud finns, hennes namn är 
Petrunya. Men istället för att hylla vinnaren vill patriarkatets 
grabbnävar sno åt sig hennes framgång. 

Den traditionella georgiska dansen är livet för den passionerade 
Merab i And then we danced, men när kärleken kliver in i dans-
studion i form av rivalen Irakli riskerar han att tappa fotfästet. För 
de återvändande syskonen i När fjärilarna kommer blir en resa 
till barndomsbyn en uppgörelse med både föräldrar och uppväxt.

Stefan Björnlund, projektledare, Existentiell Filmfestival Dalarna

TORSDAG 23 APRIL
 Tillhörighet och överlevnad

10:00 FILM: Parasit (132 min, Biografen) FILM: Kapernaum (126 min, Studion)

12:15 Invigning (Svarta havet)

12:30 Lunch (Svarta havet) 

13:15 SEMINARIUM (Svarta havet)
Anna Takanen, Fredrik Sahlin, Åsa Linderborg    Moderator: Sofia af Geijerstam

Utsatthet och rättvisa

14:30 FILM: Joker (122 min, Biografen) FILM: The killing of a sacred deer (121 min, Studion)

16:30  Kaffe (Svarta havet)

17:00
SEMINARIER

Kent Wisti, America Vera-Zavala 
Moderator: Marie Elf (Biografen)

Poul Perris, Lotta Olsson
Moderator: Stefan Björnlund (Studion)

18:00 Middag (Svarta havet)

19:00 SAMTAL med filmskapare: Fredrik Sahlin samtalar med Lisa Aschan 

20:00 FILM: Ring mamma! (102 min, Biografen) WORK IN PROGRESS: Skogen (Studion)
Ewa Cederstam   Moderator: Mattias Ehrenberg

Med reservation för ev. sena ändringar.

FREDAG 24 APRIL
Maktlöshet och bekräftelse

08:15 FILM: Stupid young heart
(102 min, Biografen)

FILM: Gud finns, hennes namn är Petrunya 
(100 min, Studion)

10:00 Kaffe (Svarta havet)

10:30
SEMINARIER

Mia Börjesson, Karin Årman
Moderator: Tomas Axelson (Biografen)

Susanne Wigorts Yngvesson, Camilla Lif
Moderator: Magnus Sundell (Studion)

11:30 Lunch (Svarta havet)

Identitet och uppgörelse

12:15 FILM: And then we danced (113 min, Biografen) FILM: När fjärilarna kommer (113 min, Studion)

14:15 AVSLUTANDE REFLEKTION: Svek
Anna Takanen, Fredrik Sahlin   Moderator: Alf Linderman (Svarta havet)

15:00 Kaffe (Svarta havet)

ONSDAG 22 APRIL

19:00 FÖRSEMINARIUM: Bingsjöstämman i 360 grader – En gränslös skildring av interkulturella möten
Axel Grigor, Totte Mattsson (Biografen)


