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Hjärtligt välkomna till 
Svenska Filmdagarna Ljungby

Hej och välkomna till Svenska 
Filmdagarna Ljungby, en vecka 
fylld med enbart svensk film. 
Denna filmfestival har vi kört i La-
holm i över 20 år och vi har länge 
haft funderingar på att göra en 
likadan i Ljungby. Problemet har 
varit att det är ett enormt arbete 
att arrangera en festival och vi har 
bara varit tre personer som jobbat 
med det, och det har inte funnits 
ork att arrangera en till.

Nu har vi inlett ett samarbete 
med Region Halland, Filmregion 
Sydost (Reaktor Sydost), Ljungby 

kommun och tidningen Hej La-
holm som gör det lite lättare, samt 
att vi kör festivalen samtidigt i 
Laholm och Ljungby. Det gör att vi 
kan få hjälp, kan samordna myck-
et och kan erbjuda våra inbjudna 
gäster att presentera sina filmer 
på båda biograferna. Vår gästlista 
är ganska imponerande, eller hur?

Måns Herngren inviger fes-
tivalen med Solsidan som han, 
tillsammans med sin bror Felix 
Herngren, har regisserat.

På måndagen kommer Suzan-
ne Reuter och presenterar All 

Inclusive, på onsdagen kommer 
regissören Wiktor Ericsson och 
presenterar sin film Jordgubbslan-
det, och på fredagen kommer Gö-
rel Crona och Johan Fagerudd och 
presenterar Tysta Leken som Görel 
har regisserat, Johan spelar en av 
de manliga rollerna. Avslutnings-
vis presenterar Johan Hedenberg 
filmen Ted, där han spelar Teds 
pappa. Johan var dessutom en 
nära vän till Ted Gärdestad.

Så återigen: Varmt välkomna!

Mikael Bengtsson

– filmfestivalen med fokus på svensk film

ARRANGÖRER

BILJETTER
Biljetter köps på Garvaren 
Bio i Ljungby. Bokning kan 
också göras på www.lagan-
bio.se

60 KRONOR/
FÖRESTÄLLNING
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Monky
Frank, 11 år, hittar en dag en livs 
levande apa i familjens trädgård. 
Apan kallar de för Monky och med 
henne startar ett spännande och 
roligt äventyr för hela familjen. 
Det går snart upp för dem att 
Monky inte är en vanlig apa och 
att det inte var en tillfällighet att 
hon dök upp just i deras trädgård. 
Vem är hon? Var kommer Monky 
ifrån och går det att hemlighålla 
henne för byn? Ett varmt fartfyllt 
äventyr tar Frank och familjen 
från Sverige till Thailands djupaste 
djungel.

Regi: Maria Blom

Tårtgeneralen
Året är 1984 och tv-programmet 
Rekord-Magazinet utser Köping 
till Sveriges tråkigaste stad. 
Medan bygden lamslås och ett 
helt land skrattar bestämmer sig 
Hasse P – nyinflyttad, skuldsatt, 
möjligen alkoholiserad – för att 
motbevisa ”Stockholmsjävlarna” 
genom att bygga världens längsta 
smörgåstårta. Det blir upptakten 
till en serie befängda händelser. 
Men den här dråpliga berättelsen 
som är hämtad ur verkligheten, 
handlar också om allt det som 
sjuder under ytan i vilken liten 
svensk stad som helst. 

I rollerna: Mikael Persbrandt, 
Helena Bergström och Tomas von 
Brömssen.

Manus & regi: Filip Hammar och 
Fredrik Wikingsson

Solsidan
En av Sveriges populäraste kom-
ediserier tar steget till vita duken! 
Vi får följa de tre paren i en 
komedi om kärlek, barnlängtan, 
knepiga föräldrar och oskrivna 
badregler i Torekov.

I rollerna: Felix Herngren, Mia 
Skäringer, Josephine Bornebusch, 
Johan Rheborg, Henrik Dorsin och 
Malin Cederbladh samt Henrik 
Schyffert, Frida Hallgren och Sven 
Wollter

Regi: Felix och Måns Herngren

KL. 17.00 KL. 19.30KL. 14.00

SÖNDAG 18 MARS
invigning med Måns Herngren

 Över 1 000 000 

 biobesök! 
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     Laholms Filmpris  

All Inclusive
En resa till Kroatien med familjen 
för att fira Ingers 60-årsdag lät 
som en bra idé ända tills Inger 
kom på sin man med att vara otro-
gen. När charterplanet lyfter finns 
bara en olycklig Inger och hennes 
två vuxna döttrar med. Det tar 
inte lång tid innan systrarnas ri-
valitet om mamman utvecklar sig 
till en tävling om vem som bäst 
kan trösta henne. Malin tror att 
massage och stillsamma utflykter 
är vad Inger behöver, medan Tove 
har en helt annan lösning. 

I rollerna: Susanne Reuter, Jennie 
Silfverhjelm, Liv Mjönes, Goran 
Bogdan

Regi: Karin Fahlén

Ett ögonblick 
– Ljungby 80 år
Filmen heter ”Ett Ögonblick” och 
speglar Ljungbys framväxt från 
slutet av 1800-talet och fram till 
vår tid.

Det är en konstnärlig film som be-
rättas med bilder och musik där vi 
får följa med hur Ljungby centrum 
har förändrats genom tiderna.

1 timme och 15 minuter.

Film och musik: Carl-Magnus  
Gripenhed

Fyra kortfilmer
Mostafa av Alireza Teimori,  
26 min, engelsk text

Nu bor jag på en camping av Jasmin 
Kooijman, 30 min, svensk text

Superbarbara: the beginning av 
Boonsri Tangtrangsin, 11 min

Se vad ingen annan ser av Ahmed 
Al Obadi, 18 min

Totalt 85 minuter.

Vilken jävla  
cirkus
Hugo har stått och stampat på 
samma ställe i livet sedan han 
förlorat sitt livs stora kärlek 
Agnes. Med världen på sina axlar 
cyklar han en dag för fort och kör 
omkull. Hugo faller handlöst mot 
marken, svimmar av, och vaknar 
upp på det mest udda ställe – i en 
cirkusvagn! En ny värld öppnar sig 
med otaliga karaktärer som lever 
ett liv långt bortom vardagen.   

Manus & regi: Helena Bergström

H E L E N A  B E R G S T R Ö M S

VILKEN JÄVLA CIRKUS
SVENSK BIOPREMIÄR: 20 OKTOBER 2017

PRESSMATERIAL

E N  S W E E T W A T E R  P R O D U K T I O N 

KL. 20.00

KL. 15.30

KL. 17.30

KL. 17.30

TISDAG 20MÅNDAG 19 MARS

Priset som sponsras av 
Laholms Sparbank och 
Sparbanken Boken gick i 
år till Suzanne Reuter. 

Dagens gäst Suzanne Reuter Regionala filmer

 Biljetter till de regionala 

 filmerna – 50 kronor 
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Korparna
Agne sliter hårt för att få gården 
att gå runt. Ett arbete som nöter 
på honom både fysiskt och psy-
kiskt. Pressen ökar ytterligare när 
arrendeägaren vill modernisera 
och hotar att säga upp arrendet. 
Agnes familj har brukat gården 
i generationer och han har tagit 
för givet att äldste sonen Klas ska 
ta över när han själv inte längre 
orkar. Klas däremot vill inte gå 
i faderns fotspår, men vill inte hel-
ler lägga ytterligare börda på sin 
far. Frågan är hur länge man kan 
skjuta upp det oundvikliga?

I rollerna: Reine Brynolfsson, Ma-
ria Heiskanen, Jacob Nordström

Regi: Jens Assur

Jordgubbslandet
15-årige Wojtek åker till Sverige 
från Polen med sina föräldrar för 
att plocka jordgubbar. De kom-
mer till en gård på Listerlandet 
i Blekinge. Där får Wojtek snart 
kontakt med bondens dotter, 
Anneli, och de två tonåringarna 
börjar träffa varandra i smyg, i ett 
förhållande som kompliceras av 
ojämlikheten som råder mellan 
dem. Anneli vågar inte öppet visa 
sina känslor eftersom hon vet att 
omgivningen aldrig skulle accep-
tera dem. Wojtek å sin sida tycker 
att Anneli leker med hans känslor. 
Relationen kommer ändå fram 
och reaktionerna blir kraftfulla.

I rollerna: Nelly Axelsson, Ola 
Cywka, Staszek Cywka

Regi: Wiktor Ericsson

Black Light  
– den sista riktiga
Bond filmen
En hyllningsfilm till de gamla 
Bondfilmerna byggd på människ-
ors skaparglädje och nyfikenhet 
på något de aldrig tidigare sysslat 
med. Då allt i dag styrs av ekono-
mi och givetvis av rättigheter så 
görs detta filmexperiment helt 
utan ekonomiska förutsättningar 
och profit. För att göra det ännu 
mer intressant så bestämdes att 
inga skådespelare någonsin får ha 
agerat professionellt tidigare utan 
allt skall baseras på amatörbasis. 
Från att ha varit två galna Bond-
fantaster är det nu ett par hundra 
människor som alla bidrar med 
sin kunskap, lånar ut lokaler, bilar, 
båtar och givetvis sig själva. En 
kreativ och ideell resa som visar 
att inget är omöjligt. Inspelad i 
Strömsnäsbruk.

Hittills har projektet spelat in 
och skänkt över 800 000 kr till 
Världens Barn.

Manus & regi: Mats-Ola Pålsson 
och Lars Gahlin

Alla intäkter skänks till 

KL. 17.30 KL. 20.00KL. 20.00

MARS ONSDAG 21 MARS
Regionala filmer Dagens gäst Wiktor Ericsson

 Alla intäkter från 

 filmen Black Light går 

 till Världens Barn! 

 Biljetter till de regionala 

 filmerna – 50 kronor 

 PRISAD FILM
JORDGUBBSLANDET
Guldbagge Bästa Kvinnliga Biroll 
(Julia Kijowsaka)
ADL Stand Up Award vid Santa 
Barbara International Film Festival
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Rum 213
Det är sommarlovet före sexan. 
Elvira är 12 och ska åka på kollo 
men oroar sig för att inte få några 
kompisar. Rummet Elvira och 
hennes två rumskamrater Meja 
och Bea ska flytta in i har en 
vattenskada och de måste byta till 
rum 213, där ingen bott på sextio 
år. Snart börjar oförklarliga saker 
hända. Filmen är baserad på Inge-
lin Angerborns bok Rum 213.

I rollerna: Anki Lidén, Lisette Pag-
ler, Arman Fanni, Ella Fogelström, 
Pascal Andersson

Regi: Emelie Lindblom

Tysta Leken
Tre kvinnor som inte känner 
varandra ärver ett hus efter den 
nyligen bortgångna Dolores – en 
kvinna de aldrig hört talas om. 
I huset bor en man som inte är 
villig att acceptera att huset nu 
är i kvinnornas ägo och deras 
idéer kring hur situationen borde 
hanteras. Men när de börjar luska 
i vem den mystiska Dolores är 
och hur ödet fört dem samman 
visar det sig att alla bär på mörka 
hemligheter.

Det här var Per Oscarssons sista 
roll innan han så tragiskt gick 
bort.

I rollerna: Carina Lidbom, Malin 
Arvidsson, Bengt Braskered, Johan 
Fagerudd, Maria Lundqvist, Georgi 
Staykov, Per Oscarsson.

Regi: Görel Crona

Ingen tid för  
kärlek 
– en film om 
Johnny Bode
Johnny Bode hade stora succéer 
både i Sverige och Europa, men 
ändå är han idag helt utskriven ur 
historien. Varför? Hans liv var så 
innehållsrikt och bisarrt att det 
nästan är svårt att tro att det är 
sant. Besatt av personen, historien 
och levnadsödet sätter Bo Sjökvist 
in Johnny Bode i ett samhälleligt 
perspektiv och skapar en levan-
de bild av den udda människan 
bakom rubriker som ”Grammo-
fonsuccé för 17-årige Johnny 
Bode”, ”Bluffade till sig julskinka 
på Malmöhotell” och ”Bode på 
mentalsjukhus”.

Regi: Bo Sjökvist och Bengt Löf-
gren

en DANSK SKALLE produktion EMIL LARSSON & MARTIN JERN / i samproduktion med FILM I SKÅNE JOAKIM RANG STRAND / med produktionsstöd av SVENSKA FILMINSTITUTET MAGDALENA JANGARD / i samarbete med SVT
WILMA LUNDGREN / ELLA FOGELSTRÖM / ELENA HOVSEPYAN / PASCAL ANDERSSON / FILIP LAJ / ARMAN FANNI / PAULA SUNDBERG / FELICIA KLANG / KASPER LUND / IAN STRÖMBERG / ANKI LIDÉN / LISETTE PAGLER / AGNES MIKKELINE HANSEN
foto EMIL KLANG FSF / klipp MARGARETA LAGERQVIST / scenografi MIRIAM MYRTELL / kostymdesign SANDRA WOLTERSDORF / musik HANS LUNDGREN / manus & producent EMIL LARSSON & MARTIN JERN / regi EMELIE LINDBLOM 
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www.rum213.se

en film om Johnny Bode

Vilda Bomben Film AB presenterar

Regi Bo Sjökvist Manus Bo Sjökvist i samarbete med Bengt Löfgren och Fredrik Lange
Medverkande Bo Sjökvist  Lillemor Dahlqvist  Ingemar Norlén  Mattias Enn  Tore Pryser  Gustaf Görfeldt 
Ingeborg Smutny  Martin Sima  Helmuth Pany  Susanna Ronchetti  Magnus Carlsson  Elin Lindström  Matti Ollikainen
Fotograf och ljud Bengt Löfgren Klipp Erika Gonzales  Pierre Laurent Dramaturg Carl Javér Research Bo Sjökvist 
Ingmar Norlén  Bengt Nyquist Kompositör Kjetil Schjander-Luhr Ljuddesign Anders Kwarnmark VFX Christer Engström
Samproducenter Daniel Pynnönen  Simon Perry  Christer Engström  Anders Kwarnmark 
Produktion Vilda Bomben AB i samproduktion med Sveriges Television AB  Film i Väst AB  Shoot & Post AB 
och Kwarna Musik & Media med stöd av Göteborgs Stad Distribution TriArt Film

Producent Fredrik Lange

KL. 20.00 KL. 17.30KL. 17.30

FREDAG 23TORSDAG 22 MARS

BILJETTER
Biljetter köps på Garvaren 
Bio i Ljungby. Bokning kan 
också göras på www.lagan-
bio.se

60 KRONOR/
FÖRESTÄLLNING

Flera välkända gäster

 Görel Crona och 

 Johan Fagerudd gästar 
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Sameblod
Elle Marja går på samisk inter-
natskola med sin lillasyster och 
ska snart ta över som renskötare i 
familjen. Samtidigt drömmer hon 
om ett annat liv, långt borta från 
bybornas hårda ord och förakt 
och skolans kadaverdisciplin och 
kolttvång. Allt faller samman efter 
de rasbiologiska undersökning-
arna som hålls på skolan och Elle 
Marja bestämmer sig för att lämna 
allt och bli svensk. 

I rollerna: Hanna Alström, Anders 
Berg, Katarina Blind, Lene Cecilia 
Sparrok, Mia Erika Sparrok, Maj 
Doris Rimpi, Olle Sarri 

Regi: Amanda Kernell

The Nile Hilton 
Incident
Noredin är en korrupt kriminal-
polis i centrala Kairo som satt i 
rutin att pressa lokala brottslingar 
på pengar. I ett rus av droger och 
alkohol håller han sig flytande i 
ett rättssystem som är på randen 
till kollaps. När en känd sånger-
ska hittas död på The Nile Hilton 
Hotel hamnar utredningen på No-
redins bord. Vad som från början 
verkar vara ett enkelt svartsjuke-
drama, visar sig vara mycket mer 
komplicerat än vad han kunnat 
föreställa sig. Filmen är inspirerad 
av ett verkligt mordfall i Egypten.

I rollerna: Fares Fares, Mari Malek, 
Slimane Dazi, Hichem Yacobi, Ya-
ser Maher, Ahmed Seleem, Hania 
Amar

Regi: Tarik Saleh

© 2017 ATMO RIGHTS AB, OSTLICHT FILMPRODUKTION GMBH, FINAL CUT FOR REAL APS, FILM I  VÄST AB, NORDSVENSK FILMUNDERHÅLLNING AB, SVERIGES TELEVISION AB, THE CHIMNEY POT SVERIGE AB, SCANBOX ENTERTAINMENT SWEDEN AB & FONDEN COPENHAGEN FILM FUND. ALL RIGHTS RESERVED

FARES FARES MARI MALEK YASER ALY MAHER

AHMED SELEEM     SLIMANE DAZI     HANIA AMAR     HICHEM YACOUBI     MOHAMED YOUSRY     MOHAMED SANAAELDI N SHAFIE     AHMED KHAIRY     AHMED HEFNY     NAEL ALY
A SWEDISH, GERMAN AND DANISH CO-PRODUCTION. AN ATMO PRODUCTION IN CO-PRODUCTION 

 WITH OSTLICHT FILMPRODUKTION, FINAL CUT FOR REAL, FILM I VÄST, NORDSVENSK FILMUNDERHÅLLNING, SVERIGES TELEVISION, 
CHIMNEY, SCANBOX, COPENHAGEN FILM FUND WITH SUPPORT FROM THE SWEDISH FILM INSTITUTE, EURIMAGES, MITTELDEUTSCHE MEDIENFÖRDERUNG, THE DANISH FILM INSTITUTE, WEST DANISH FILM 

FUND, CREATIVE EUROPE PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION, JARDMAN HARIS PRODUCTIONS, CO MADE, METRIX, VANTAGE, GHOST AND INTERNATIONAL MEDIA SUPPORT. DOP PIERRE AÏM PRODUCTION 
DESIGNER ROGER 

ROSENBERG EDITOR THEIS SCHMIDT COMPOSER KRISTER LINDER LINE 
PRODUCERS ALEX CORVEN & JON WIGFIELD CO-PRODUCED 

BY MARCEL LENZ, GUIDO SCHWAB, MONICA HELLSTRÖM, SIGNE BYRGE SØRENSEN, KARIM DEBBAGH. 
PRODUCED 

BY KRISTINA ÅBERG WRITTEN AND 
DIRECTED BY TARIK SALEH WORLD  

SALES THE MATCH FACTORY

PRODUCER KRISTINA ÅBERG

HILTON

THE

INCIDENT

NILE
A film by  
Tarik Saleh

KL. 15.00 KL. 17.30

MARS

Svenska
Filmdagarna
Ljungby

LÖRDAG 24 MARS

 PRISADE FILMER

SAMEBLOD
21 vinster på olika festivaler runt om i världen

THE NILE HILTON INCIDENT
10 vinster varav 5 Guldbaggar

Guldbaggespecial

Ted 
– för kärlekens skull
Filmen om en av Sveriges mest 
älskade artister och hans dra-
matiska, kontrastrika och alltför 
korta liv. Ted Gärdestads makalösa 
genombrott saknar motstycke i 
svensk pophistoria. Över en natt 
blev han Sveriges första riktiga 
tonårsidol. Filmen är en berättelse 
om en av vår tids största kompo-
sitörer, hans orubbliga relation 
till brodern Kenneth, till musiken 
och till livet. Teds livsöde kom att 
beröra en hel nation. 

I rollerna: Adam Pålsson, Peter Vii-
tanen, Happy Jankell, Lotta Ramel, 
Maria Kulle, Johan Hedenberg, 
Jonas Karlsson

Regi: Hannes Holm

KL. 20.00

 Johan Hedenberg 

 finns på plats ikväll 
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The Square
Christian är en framgångsrik 
ledare på ett modernt konstmu-
seum. Han kör elbil och försöker 
leva som han lär. Dagarna innan 
utställningen The Square, ett 
verk som skall påminna om vårt 
gemensamma ansvar i det offent-
liga rummet, ska öppna blir han 
bestulen på öppen gata, något han 
varken kan skaka av sig eller låta 
passera obemärkt. Han påbörjar 
en jakt på förövaren och försätts 
i allt mer pressade situationer 
som får honom att ifrågasätta 
sin egen moraliska kompass. En 
stjärnspäckad och vass satir över 
vår samtid.

I rollerna: Claes Bang, Elisabeth 
Moss, Dominic West

Regi: Ruben Östlund

KL. 20.00

SÖNDAG 25 MARSLÖRDAG
Guldbaggespecial Svenska superstjärnor

SuperSwede 
– en film om 
Ronnie Peterson
Superswede är en film om den 
svenska racinglegenden Ronnie 
Peterson vars liv slutade med en 
våldsam krasch på Monzabanan 
1978 som chockade en hel värld. 
Filmen tar tillsammans med 
Ronnies dotter Nina Kennedy och 
några av de största namnen inom 
racingvärlden med publiken på en 
episk resa till en epok då sporten 
kantades av glamour, dårskap, 
hjältemod, big business och kraf-
ter som under ett decennium drev 
fler än tolv förare i döden. 

Regi: Henrik Jansson-Schweizer

Borg
Borg är en film om hur legender 
formades ur rivalitet, vänskap och 
glamour i en tid då allt var möjligt. 
En berättelse om en svensk ikons 
stora genombrott som skildrar 
åren då Björn Borg gjorde resan 
från Södertälje till världseliten, 
om hans största kamp som ut-
kämpades 1980 i mötet med den 
amerikanska supertalangen John 
McEnroe och om hur deras rivali-
tet kom att engagera en hel värld.

I rollerna: Sverrir Gudnasson, Shia 
LeBeouf, Tuva Novotny, Stellan 
Skarsgård

Regi: Janus Metz

KL. 17.30 KL. 20.00

 PRISAD FILM

THE SQUARE
19 vinster, bland annat Guldpalmen, samt 
Sveriges Oscarsbidrag

 Ronnie Peterson, en av våra största 

 superstjärnor genom tiderna. 

 Filmen ger en ny generation möjlighet 

 att uppleva hans storhet på racingbanan. 


