Arena Film Almedalen
-Fokuspunkten för film & filmpolitik
1-4 juli 2018
Mellangatan 45, Visby
På Region Gotland är film ett verktyg för demokrati och tillväxt. Tack vare öns öns filmhistoria har Gotland en
etablerad plats på den svenska filmkartan. Arena Film Almedalen stärker positionen och lägger fokus på film och
filmpolitik under årets största politiska event.
Arena Film Almedalen samlar nationella och internationella filmaktörer och är filmens naturliga mötesplats i
Almedalsveckan 2018. Arena Film är en plattform för seminarier, möten, filmvisningar, event, föreställningar, samtal
och bidrar till att stärka bilden av den gotländska filmens position på den svenska filmkartan.
Eventet produceras av Region Gotland, Film på Gotland i samarbete med Film Capital Stockholm. ¨

Program
Söndag 1/7
Invigning Arena Film Almedalen
15.00-17.00
Arrangör: Film på Gotland
Mellangatan 45, Kulturskolans gård
Platser: 100
Premiär för Arena Film Almedalen. Eventet invigs med mingel och livemusik. Sandra Fröberg (tf
verksamhetsledare Film på Gotland) hälsar välkomna och presenterar Region Gotlands helt nya
filmstrategi. 16.00 spelar Ida Andersson band svängig blues.
Gäster bjuds på snittar och dryck.
Biljetter: https://www.eventbrite.com/e/invigning-arena-film-almedalen-tickets-46971593300

Inviter – Cinemaoke i den bergmanska garderoben
17.00-20.00
Arrangör: Film Capital Stockholm & Smart kreativ stad
Mellangatan 45, plan 2.
Interaktiv performanceföreställning med utgångspunkt i queera karaktärer och relationer i fem
Bergmanfilmer. Konstnärlig ledning: Ulrika Bandeira och Ingrid Ryberg.
Biljetter (välj datum och tid på eventet sida)
https://www.eventbrite.com/e/inviter-cinemaoke-i-den-bergmanska-garderobentickets-46605761086?aff=ebdssbdestsearch

Måndag 2/7
Filmproduktion och det regionala varumärket
Panelsamtal om inspelningen av Den inre cirkeln
15.00-16.00
Arrangör: Film på Gotland
Mellangatan 45, Kulturskolans gård
Platser: 100
Ett samtal om filmens betydelse för en region och byggandet av dess varumärke. Per Schlingmann,
författare av boken Den inre cirkeln, vars inspelning påbörjas under just Almedalsveckan sitter i
panelen tillsammans med seriens regissör Håkan Lindhé, Anette Mattson VD Film Capital
Stockholm samt Caroline Ortmark VD för The Line. Samtalsledare är Julia Bendelin.
Varumärkesstrateg Region Gotland. Biljetter:
https://www.eventbrite.com/e/filmproduktion-och-det-regionala-varumarket-tickets-46976572192

Filmpolitiskt mingel
Filmens röst i Almedalen
16.00-17.00
Arrangör: Region Gotland, Film på Gotland & Film Capital Stockholm
Mellangatan 45, Kulturskolans gård
Platser: 100
Region Gotland, Film på Gotland och Film Capital Stockholm välkomnar till filmpolitiskt mingel
under Arena Film Almedalen. Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande tillika ordförande i Film
Capital Stockholm samt Anette Mattson, VD Film Capital Stockholm, hälsar välkomna och berättar
om samarbetet mellan Region Gotland och Film Capital Stockholm. Ingrid Ryberg, fil. Dr, berättar
om efterföljande föreställning: Inviter - Cinemaoke i den bergmanska garderoben.
Biljetter: https://www.eventbrite.com/e/filmpolitiskt-mingel-tickets-46685822552

Inviter - Cinemaoke i den bergmanska garderoben
17.00-20.00
Arrangör: Film Capital Stockholm & Smart kreativ stad
Mellangatan 45, plan 2.
Interaktiv performanceföreställning med utgångspunkt i queera karaktärer och relationer i fem
Bergmanfilmer. Konstnärlig ledning: Ulrika Bandeira och Ingrid Ryberg.
Biljetter (välj datum och tid på eventets sida)
https://www.eventbrite.com/e/inviter-cinemaoke-i-den-bergmanska-garderobentickets-46605761086?aff=ebdssbdestsearch

Branschmingel i Almedalen
19.00-21.00
Arrangör: The Line
Mellangatan 45, Kulturskolans gård
The Line i samarbete med WIFT, Women In Film and Television, samt kvinnligafilmarbetare.com
välkomna till sommarmingel för de som arbetar inom tv&filmbranschen!
Biljetter: https://www.eventbrite.com/e/branschmingel-i-almedalen-tickets-46835053907?
aff=ehomecard

Gudrun - konsten att vara människa
Filmvisning & panelsamtal
21.00-22.30
Arrangör: Nordic factory film & Film på Gotland
Filmen visas även 4/7 kl. 20.00 (endast filmvisning)
Mellangatan 45, Visningssalen
Platser: 70 (varav 20 förhandsbokade)
Visning av filmen Gudrun - konsten att vara människa med efterföljande samtal. Gudrun Schyman,
filmens regissör Hampus Linder samt filmens producent Helene Granqvist tillsammans med
samtalsledare Maria Lantz, rektor på konstfack för ett samtal om filmen, dess huvudperson men
också om de universella frågor den ställer om hur det är att vara människa.
Biljetter: https://www.eventbrite.com/e/gudrun-konsten-att-vara-manniska-forhandsvisning-samtaltickets-46685313028
Om filmen:
Filmaren Hampus Linder har följt Gudrun Schyman från 2014 till 2018, i
vardagen, på home parties från norr till söder, till flyktingläger på
Lesbos och i EU-parlamentet, genom riksdagsval och privata samtal med
dottern. Filmen ger en inblick i vad som format Gudruns övertygelse. Uppväxten
med en alkoholiserad far, studietiden på Socialhögskolan under
68-vågen och arbetet i fredsrörelsen som ledde henne till
partiledarposten och till att bli en av de mest inflytelserika
personerna i Sverige.
Samtidigt är Schyman mor, dotter, fru och kvinna. Filmen visar
utmaningarna i att få ihop de olika rollerna. Spänningarna som uppstår
när den privata personen och den offentliga personan möts.

Tisdag 3/7
Filmens möjligheter och påverkan
Filmriket och statens medieråd diskuterar filmens möjligheter och påverkan
14.00-15.00
Arrangör: Filmriket & Statens medieråd
Mellangatan 45, Kulturskolans gård
Platser: 100

Det nationella projektet Filmriket är i process att skapa en film- och mediepedagogisk
webbplattform. Filmriket stödjer barn och ungas personliga utveckling och ökar deras digitala
kompetens. I augusti lanseras www.filmriket.com.
Statens medieråd ska verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och
skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller
barn och unga, samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation.
Tillsammans höjer Filmriket och Statens medieråd medvetenheten inom MIK (medie- och
informationskunnighet) med utbildningsmaterial för lärare och pedagoger.
Medverkande: Lianna Hallsénius, Projektledare för Filmriket
& Helena Dal, Verksamhetschef information och vägledning på Statens medieråd.
Biljetter: https://www.eventbrite.com/e/filmens-mojligheter-och-paverkan-tickets-46977150923

Vad händer när samhällskontraktet bryts?
Filmvisning & panelsamtal
15.00-17.00
Arrangör: Film på Gotland
Mellangatan 45, Visningssalen
Platser: 70
Filmen röster presenteras av Therese Hansen & Ahmed Rahimi. Efter visningen hålls ett samtal
med den spännande panelen. Panel Pierre Schori diplomat & politiker (S), Johanna Jönsson
riksdagskvinna (C), Jonas Niklasson lokalpolitiker (C) samt August Hermansson, lärarvikarie.
Samtalsledare är Niklas Westergren.
Biljetter: https://www.eventbrite.com/e/vad-hander-nar-samhallskontraktet-brytstickets-46994097611

Inviter - Cinemaoke i den bergmanska garderoben
17.00-20.00
Arrangör: Film Capital Stockholm & Smart kreativ stad
Mellangatan 45, plan 2.
Interaktiv performanceföreställning med utgångspunkt i queera karaktärer och relationer i fem
Bergmanfilmer. Konstnärlig ledning: Ulrika Bandeira och Ingrid Ryberg.
Biljetter (välj datum och tid på eventet sida)
https://www.eventbrite.com/e/inviter-cinemaoke-i-den-bergmanska-garderobentickets-46605761086?aff=ebdssbdestsearch

Vad händer med politiken när mediaexponering är den enda valutan?
Filmvisning och samtal, En bra vecka för demokratin
20.00-22.30
Arrangör: Film på Gotland
Mellangatan 45, Visningssalen
Platser: 70

Regissören Cecilia Björk introducerar filmen En bra vecka för demokratin. Efter filmen tar
ett samtal vid som kretsar kring hur politikens ansikte förändras i det moderna mediala
landskapet. I panelen sitter förutom regissören själv Edna Eriksson, föreläsare i mångfald
och likabehandling samt Daniel Värjö, journalist Radio Gotland. Moderator Ylva Liljeholm.
Biljetter: https://www.eventbrite.com/e/vad-hander-med-politiken-nar-mediaexponeringar-den-enda-valutan-tickets-47014674156

Onsdag 4/7
Fika eller Blå hallen - vilka är vi?
Filmvisning & diskussion om Integration och mångfald
14.00-15.00
Arrangör: Film and Tell & Film på Gotland
Mellangatan 45, Visningssalen
Platser: 70
Medborgarskapet har blivit en politisk stridsfråga. På kommunal nivå är frågan en annan. I enlighet
med en lagändring som trädde i kraft år 2015 ska varje kommun anordna ceremonier för att
välkomna nya svenska medborgare. Oscar Hedin, producent & grundare av Film and Tell
presenterar dokumentärfilmen Kommuntjänstemännen i Falun och håller i ett efterföljande samtal
med Jan Nordwall
från Sveriges Hembygdsförbund.
Filmen skildrar hur man, efter flera år av lågt deltagande, försöker locka fler till
medborgarskapsceremonin. Men vad ska ceremonin bestå av? Några vill att den ska vara pampig,
som ceremonin i Blå Hallen i Stadshuset i Stockholm. Andra tycker att fika och ringdans är det
bästa. Kommuntjänstemännen i Falun är en av sex kortfilmer i dokumentärserien Det goda landet
producerade av Film and Tell. Film and Tell vill med serien lyfta ett samtal om hur det svenska
samhället möter migranter, och migranternas barn.
Biljetter: https://www.eventbrite.com/e/fika-eller-bla-hallen-vilka-ar-vi-tickets-47014767435

Våldsutsatta barn utan rättvist skydd
Filmvisning & diskussion om barns rättigheter, brottsoffer och våld i nära relation.
15.00 – 16.00
Filmvisning & diskussion
Arrangör: Film and Tell & Film på Gotland
Mellangatan 45, Visningssalen
Platser: 70
Våld i nära relationer är ett av Sveriges största folkhälso- och samhällsproblem. Var femte kvinna i
Sverige kommer någon gång under sitt liv utsättas för våld, i de flesta fall av någon de har en nära
relation till.
Myrra Franzén, projektledare SE BARNEN presenterar Kristallen-vinnaren My Life My Lesson där du
får träffa Felicia som tidigt förlorade sin biologiska pappa och växte upp tillsammans med en
styvpappa som misshandlade mamman. Under två år får vi följa Felicias liv där konsekvenserna för
barn som upplever våld i nära relationer blir tydliga. Minst vart tionde barn i Sverige har upplevt

våld mot en närstående. Barn som bevittnar och upplever våld betraktas idag inte som brottsoffer i
Sverige.
SE BARNEN är ett initiativ som har samlat flera stora samhällsaktörer för att ändra på detta.
Biljetter: https://www.eventbrite.com/e/valdsutsatta-barn-utan-rattvist-skydd-tickets-47014878768

Produktionsincitament på lika villkor?
Panelsamtal om film som regional utvecklingskraft i hela landet
16.00 – 17.00
Arrangör: Filmregionerna
Platser: 100
Panelen som skall genomföra det spännande samtalet är Filip Reinhag (S) Regionstyrelsen Gotland
och ordförande i Kultur- och fritidsberedningen,
Anette Mattson VD Film Capital Stockholm (fd Filmregion Stockholm Mälardalen), Håkan
Hammarén Filmproducent på Fundamentfilm som i sommar spelar in DEN INRE CIRKELN på
Gotland samt Paola Ciliberto Filmutvecklare på Region Skåne och tillträdande verksamhetsledare
Film på Gotland.
Moderator är Hjalmar Palmgren
https://www.eventbrite.com/e/produktionsincitament-pa-lika-villkor-tickets-47014937945

Inviter - Cinemaoke i den bergmanska garderoben
17.00-20.00
Mellangatan 45, plan 2.
Arrangör: Film Capital Stockholm & Smart kreativ stad
Interaktiv performanceföreställning med utgångspunkt i queera karaktärer och relationer i fem
Bergmanfilmer. Konstnärlig ledning: Ulrika Bandeira och Ingrid Ryberg.
Biljetter (välj datum och tid på eventet sida)
https://www.eventbrite.com/e/inviter-cinemaoke-i-den-bergmanska-garderobentickets-46605761086?aff=ebdssbdestsearch

Gudrun - konsten att vara människa
Filmvisning
20.00-21.30
Arrangör: Nordic factory film & Film på Gotland
Mellangatan 45, Visningssalen
Platser: 70
Visning av filmen Gudrun - konsten att vara människa.
Biljetter: https://www.eventbrite.com/e/gudrun-konsten-att-vara-manniska-forhandsvisningtickets-46685338103
Om filmen:
Filmaren Hampus Linder har följt Gudrun Schyman från 2014 till 2018, i
vardagen, på home parties från norr till söder, till flyktingläger på

Lesbos och i EU-parlamentet, genom riksdagsval och privata samtal med
dottern. Filmen ger en inblick i vad som format Gudruns övertygelse. Uppväxten
med en alkoholiserad far, studietiden på Socialhögskolan under
68-vågen och arbetet i fredsrörelsen som ledde henne till
partiledarposten och till att bli en av de mest inflytelserika
personerna i Sverige.
Samtidigt är Schyman mor, dotter, fru och kvinna. Filmen visar
utmaningarna i att få ihop de olika rollerna. Spänningarna som uppstår
när den privata personen och den offentliga personan möts.
Kontakt
För frågor kring programmet och dess innehåll.
Vänligen kontakta Ville Jegerhjelm, Film på Gotland.
070-4217590, ville@fimpagotland.se

