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VÄLKOMMEN TILL PIXEL 2020!
Nu är det vår igen och Pixeldagen lockar runt hörnet. Men 
det här är våren som inte blev riktigt som någon hade trott. 
En pandemi har förändrat vår vardag och många kulturevent 
har fått ställa in. Även vi på Pixel hamnade vid ett vägskäl och 
tog beslutet att testa en för oss helt ny väg – att genomföra 
festivalen online. Och det blev en resa vill vi lova! 

Med ett program i stort sett satt kastades alla bollar upp i 
luften igen. Vilka punkter kan vi göra, vågar vi göra? Hur kan vi 
skapa interaktion för att inte förlora kontakten mellan besökare 
och medverkade? 

Pixel 2020 blir på många sätt en annorlunda festival. Det mesta 
har vi spelat in i förväg för att vi helt enkelt inte kan chansa 
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på att alla ska vara friska den 25 april. Gäster medverkar 
genom videosamtal och vi öppnar chattrummet för frågor från 
sofforna i samband med dem. Alla med i båten!

Och så blir det film. Massor av film. Spelfilm, animation, 
dokumentärt och konstfilm. Och allt gjort i Skåne det senaste 
året. På skolor och i studios, på gator, på era kammare och ute 
i naturen. Är det inte helt fantastiskt? 

Så visst är det trist att vi inte får ses personligen på Pixel i 
år, men det finaste är att vi ändå får ta del av varandras 
berättelser, och i år har vi verkligen maxat programmet. Ingen 
rast och ingen ro, fullt blås – nu kör vi!

Varmt välkomna!
Lena Ek 
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FILM I SKÅNE är ett regionalt resurs- och 
produktionscentrum för film vars uppdrag är 
att främja filmverksamhet i Skåne samt att 
öka tillväxten i Skåne genom filmproduktion. 
Film i Skåne finansieras av Business Region 
Skåne och Region Skånes kulturnämnd.

LIVESTREAM  I TVÅ KANALER
På streamingsidan kan du välja om du vill 
besöka Pixel Junior eller Pixel kl 2–4. 
Länk och inlogg till livestreamen 
tillgängliggörs på Pixels hemsida den 25 april.  
www.filmiskane.se/pixel

PUBLIKENS PRIS
I år kan du rösta på publikens pris i klass 2-4 
på streamingsidan. Du måste logga in med 
ett google-konto för att kunna rösta, och du 
kan endast rösta på en film.

CHATTEN
På streamingsidan hittar du vår chatt. Den 
öppnar i samband med samtalen, och hålls 
öppen en stund efter det att samtalet är 
avslutat.

ONLINE FESTIVAL
Vi vill passa på att rikta ett stort tack till  
alla medverkande i våra urvalsgrupper, 
jurys, samarbetspartners, bidragsgivare, 
sponsorer och till alla självutnämnda 
ambassadörer som hjälper oss att sprida 
ordet om festivalen året runt.

Och givetvis till er, fantastsika kreatörer och 
Pixelfilmare som gör detta möjligt år efter 
år! Tack för att ni ger oss förtroendet och 
privilegiet att få ta del av era berättelser och 
ge oss en inblick i både era verkligheter och 
fantasier. 

TACK 
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VINJETTFILMEN
Carolina Sandvik är en Malmöbaserad konstnär och filmskapare 
med stop motion-animation som främsta medium. Hennes Dreams 
from the Ocean nominerades till Startsladden på Göteborg Film 
Festival 2018 och hennes senaste film Paracusia, som visats på 
Black Nights Film Festival i Tallinn 2019 och Göteborg Film Festival 
2020, tävlar även i år i Pixel klass 4.  
 
Hemmet utgör ofta den klaustrofobiska skådeplatsen för hennes 
historier, med bildspråk och referenser från skräckfilmsgenren, 
samtidigt som hon blandar in personliga mardrömmar.

Under Pixeldagen får vi titta in i hennes studio, se inspelningsmil-
jöerna från vinjettfilmen och ta del av hemligheterna bakom vissa 
tekniska tricks.

”Jag är väldigt glad över att bli tillfrågad att göra 
vinjetten! Det blev en utmaning på flera sätt och det är 
alltid intressant att jobba med begränsningar. Här var 
det med tiden och publiken i åtanke. Att göra en film 
om filmskapande kändes ganska naturligt med tanke 
på de teman jag vanligtvis jobbar med. Jag tog chan-
sen att göra klassiska lerfigurer den här gången, vilket 
jag inte gjort på länge, men faktiskt har saknat.”
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Samtal om producentrollen, hållbarhet och kommunikation i kreativa processer. 
Producing People är Film i Skånes 2-åriga utvecklingsprogram för producenter. 
Syftet är att stärka och lyfta skånska producenter genom att deltagarna själva 
skräddarsyr programmets insatser efter sina egna behov. 

GÄSTER & SAMTAL
PRODUCING PEOPLE – TVÅ ÅR SENARE

Olof Spaak, Frida Barkfors, Elin Kamlert 
och Kerstin Übelacker är deltagare i 
programmet (2018-20).

Under Pixeldagen samlas de för att berät-
ta om hur de ser på producentrollen och 
vilka lärdomar och erfarenheter de har 
med sig av producentskapet.

Modererar gör Hanna Sohlberg, Talang- 
och projektutvecklare på Film i Skåne.

Under och efter samtalet är chattrummet 
öppet för frågor!
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Dina kortfilmskonsulenter, hemma i Skåne och på nationell 
nivå, i ett samtal med OFFs Elin Kamlert för att räta ut fråge-
tecken, förklara sin syn på kortfilmens roll och kanske ge någ-
ra tips på vägen. I samband med samtalet svarar konsulenter-
na på frågor i livechatten så kom förberedd och ta chansen!

LUDVIG HEDLUND, Film i Skåne.
Ludvig tillträdde som konsulent för kortfilm på Film i Skåne vid 
årsskiftet. Ludvig har sedan 2013 arbetat som koordinator för 
produktionsavdelningen på Film i Skåne, han är utbildad på 
Sydney Film School och i filmvetenskap vid Lunds Universitet. 
Han har även en lång relation till Pixel som tidigare teknik-
ansvarig och har själv visat egna filmer här!

AMI EKSTRÖM, Svenska Filminstitutet.
Har precis fyllt ett år som kortfilmskonsulent på Filminstitutet.
Efter skådespelar- och filmproduktionsutbildning, landade 
Ami på Film i Väst, där hon bl a var Senior Executive Co-pro-
ductions, och ansvarade för kort- och dokumentärfilm. Hon 
har medverkat i olika talangutvecklande program och insatser 
lokalt och nationellt. Ami har samproducerat flera av de se-
naste årens mest hyllade kort- och dokumentärfilmer. Detta är 
hennes första Pixelmedverkan!

Moderator: Elin Kamlert, producent och styrelsemedlem i OFF 
– Oberoende Filmares Förbund. 

KORTFILMSKONSULENTERNA

Foto: Joakim Strand

Foto: Jessica Hanlon

GÄSTER & SAMTAL
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URVALSGRUPP

Klass 3
GILDA NAUMANEN
Regissör, producent och 
medgrundare till produktions-
bolaget Carbs Film i Malmö. 
Jobbar nu med sin första 
långa dokumentär. 

Klass 3
JOHAN SIMONSSON
Konsulent på FilmCentrum 
Syd, där han ansvarar för 
talangutveckling, kurser/
workshops samt olika film- 
arrangemang. Johan är även 
själv verksam som filmare.

Klass 3
OSKAR HALLBERG
Biograftekniker, filmvetare 
och lågintensiv filmare. 
Håller i en filmserie på Signal 
- Center för samtidskonst. 

Klass 4
PAULA BUSTOS CASTRO
Projektledare för Antirasis-
tiska filmdagar sedan 2008. 
Jobbar med film för att 
belysa frågor som rör rasism, 
diskriminering och mänskliga 
rättigheter.

Klass 2 & 4 
MALIN ANDERSSON
Regissör och filmpedagog 
som brinner för dokumen-
tärfilm som verktyg i skolan 
och för flickors filmskapande. 
Håller ofta filmsamtal och 
workshops utifrån sina filmer.

Pixel Junior
ANNA WAGNER
Har en bakgrund inom film- 
och musikproduktion, bland 
annat från webbtvproduktion 
och filmworkshops. Har de 
två senaste åren varit festival-
koordinator för Pixel.

Pixel Junior
JACK LÖFVING
 Verksamhetsutvecklare på 
Ystad Studios Visitor Center, 
Styrelseordf. för Ninjat, Syd-
sveriges största LAN för barn 
och unga. Pixelveteran som 
byggde festivalen i många år.

Klass 2 
ANNA JOHANSSON
Filmskapare och tidigare 
Pixelvinnare som sedan 2012  
arbetar på FilmCentrum Syd. 
Anna är även aktiv i Malmö 
Queer Filmfestival och film-
kollektivet RåFILM. 

Klass 2 & 4 
FIGGE HEURLIN
Filmskapare, -pedagog och 
manusförfattare. Har lett ska-
pandeprojekt med ungdomar 
på Drömmarnas Hus och 
producerat film och webbtv-
serier för SVT och Anagram.
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PIXEL TALENT AWARD
Pixel Talent Award är ett av Sveriges största kortfilmspriser 
med ett sammanlagt värde som överstiger 300 000 kr. Det 
inkluderar kontanta medel, teknik, kunskap och utrustning 
från Film i Skåne, BoostHbg, Rock’n’Roll Film, Solid Enter-
tainment och Way Creative. Priset ska gå till produktionen av 
en ny fiktionsfilm i valfritt format. 

Filmskapare anmäler sig till priset med en färdigställd film 
och en ny projektidé. En separat urvalsgrupp går igenom alla 
ansökningarna och nominerar till juryn.

JURY

HANNA SOHLBERG Talang & projektutvecklare / Film i Skåne
Arbetar med fiktion i alla längder och driver ut-
vecklingsprogram och nätverk både i Sverige och 
internationellt. 

JOACHIM HEDÉN Producent / Way Creative
Regissör och partner på Way Creative Films, senast 
aktuell med filmen Breaking Surface.

HILLEVI GUSTAFSON Konsulent / Boost HBG
Manusförfattare som har skrivit och regisserat pod-
darna The London Necropolis Railway och Valgrind. 

MAGNUS PAULSSON Producent / Solid Entertainment
Malmöbaserad producent med erfarenhet från såväl 
dokumentärfilm, spelfilm, TV-serier mm. Medprodu-
cent till  bl.a  Äta Sova Dö och Unga Sophie Bell.

ERIK MAGNUSSON Producent / Rock’n’Roll Film
Har ett av Skånes största rekvisitaförråd! 
Erik för Anagram producerat bl.a Jordgubbslandet, 
Halvvägs till himlen, Lingonligan och Alla hästarna 
hemma. 

URVALSGRUPP

Regional samord-
nare på Centrum för 
dramatik Syd. Arbe-
tar med att utveckla 
arbetsmarknaden för 
manusförfattare.

ANNA JOHANSSON
Regissör, producent 
och tidigare PTA-
nominerad, som till 
vardags arbetar på 
Filmcentrum Syd.

MARCUS A OLSSON
Producent, regissör 
och manusförfatta-
re med ett förflutet i 
Varanteatern. Driver  
produktionsbolaget 
Tiny Lumberjack. 

AMMY KJELLSDOTTER
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NOMINERADE TILL PIXEL TALENT AWARD 
Regissörerna tävlar med en färdig film och ett planerat projekt. Årets nominerade filmer tävlar även i festivalens klass 3 och 4. 
Filmskaparna presenterar sin projektidé för tittarna under eftermiddagen. Ta tillfället i akt att ställa frågor i chatten! Möt filmarna 
och hör om deras första reaktion på nomineringen: 

(ett med dig) 
DANIELA RUNESSON &
MICHAELA RUNESSON 
Projektidé: Pingisklubben BK

”Nomineringen betyder jätte-
mycket för oss! Filmbranschen 
kan ibland kännas så himla svår 
att ta sig fram i, speciellt när en 
måste jobba med annat vid sidan 
av för att betala hyran, och att då 
få en push i självförtroendet är 
betydelsefullt för att orka fortsät-
ta med det vi älskar. [...] Vi är su-
pernervösa och samtidigt väldigt 
peppade.”

Så inget händer dig
LISA RYDBERG & 
LARS HENRIK ANDERSSON 
Planerat projekt: En lång utdragen 
olyckshändelse 

”Makalöst underbart och överras-
kande!” 
Den här duon började göra ani-
mation ihop för två år sen. De 
funkar bra tillsammans. Där en 
brister kliver den andra in. Och 
vice versa. Den första filmen 
handlar om ett trauma Lisa var 
med om. I nästa film är det enligt 
utsago Lars Henriks tur att grillas.

Bastun
OLLE CHRISTIANSEN MEIJER 
Projektidé: Farmors Källare 

”Vad sa ni nu då alla ni som mob-
ba mig i mellanstadiet?! Skrattar 
bäst som skrattar SIST!”
Olle älskar svensk film. Enkelt 
bildspråk med dialog och stäm-
ning i fokus. Lågmält och lagom 
dramatiskt.
”Jag är i ett väldigt tidigt stadie 
[i nya projektet] och behöver all 
respons jag kan få. Ge mig alla 
frågor och feedback ni har!”

1 - 1 
NAURES SAGER 
Planerat projekt: Ana Mithli

”Det betyder hela världen för mig 
att ha blivit nominerad. Det känns 
väldigt fint att min hemstad/regi-
on stöttar mig och vill hjälpa mig 
framåt. Jag vill gärna tacka ur-
valsgruppen, festivalen och även 
mitt team och alla involverade 
som har kämpat så hårt. [...] Det 
ska bli jättekul att presentera mitt 
nya projekt.”
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PRISKATEGORIER

KLASS 1/JUNIOR
Bästa Film
1:a Pris
2:a Pris
3:e Pris

Bästa Film i varje klass
Bästa Klipp
Bästa Ljud
Bästa Foto
Bästa Musik

KLASS 2-4
Bästa Skådespelare 
Bästa Dokumentär
Anagrams manuspris
Publikens pris
Pixel Talent Award

PIXEL ÄR EN REGIONAL UTTAGNINGSFESTIVAL TILL 
NOVEMBERFESTIVALEN I TROLLHÄTTAN, 20-21 NOV 2020. 

VINNARE I KLASS 2 OCH 3 BLIR DIREKTKVALIFICERADE 
TILL NOVEMBERFESTIVALEN VIA DENNA UTTAGNING. 

MER INFORMATION OM 
NOVEMBERFESTIVALEN – ARENA FÖR UNG SVENSK FILM 

FINNS PÅ WWW.NOVEMBERFESTIVALEN.SE



KONFERENCIERER
KONFERENCIER PIXEL JUNIOR:
JONAS KARLSTRÖM HAY
För andra året i rad håller Jonas Karlström Hay i tåtarna för Pixel Junior! Jonas 
är en av manusförfattarna bakom SVT:s succé-barnprogram Sommarlov, men 
skriver även teaterpjäser, håller workshops och utbildningar, och spelar rockmu-
sik. Hans senaste projekt, monsterrockbandet Skräckkabinettet, har under det 
senaste året spökat runt på stora scener i Skåne! 

Jonas kommer att ratta Junior-rodret inifrån Ystad Studios Visitor Center och 
vem vet vad som kan hända där...

KONFERENCIER PIXEL KL 2 – 4: 
DILAN APAK 
Dilan Apak är satiriker, skådespelare och manusförfattare baserad i Malmö 
sedan 2014 då hon tog sin juristexamen och flydde Stockholm. Och det är vi 
glada för. Hon har bl. a. varit programledare i satirprogrammet Tankesmedjan i 
P3 och varje söndag hörs hon i Helt Sant!, ett program om otrolig vetenskap och 
fakta i Barnradion. Tillsammans med parhästen Moa Lundqvist har hon skapat 
flera scenföreställningar, en podcast och humorserien Sagan om Dilan och Moa 
(SODOM) som nu är på gång med en ny säsong. 

Den 25 april är hon vår för en dag och det är med glädje vi räcker över mikrofonen! 
Foto: Olle Enqvist
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JURY PIXEL

ÅSA SJÖSTRÖM

Åsa Sjöström är fotograf och 
dokumentärfilmare, vars fotografiska 
arbeten har uppmärksammats både i 
Sverige och internationellt. I år är hon 
aktuell med sin första dokumentärfilm 
Den sista Cirkusprinsessan, ett arbete 
som påbörjades redan 2015. Filmen har 
precis nått ut till de första filmfestivalerna, 
men har redan vunnit IFEMAS publikpris.

PAUL KRAUS

Grundare och verksamhetschef för 
Hypnos Theatre, Malmös nya mysiga 
mikrobiograf, och ordförande i Film i 
Malmö, en ideell organisation som vill 
skapa en dynamisk biografmiljö med 
mångfald i programmet och en social 
biografupplevelse.

AMI EKSTRÖM 

Är sedan 2019 ny kortfilmskonsulent 
på Svenska Filminstitutet. Efter en 
utbildning i filmproduktion anställdes 
hon på Film i Väst, där hon ansvarat 
för kort- och dokumentärfilm och själv 
producerat och samproducerat en del 
filmer, exempelvis Excess will save us, 
som vann en guldbagge i år, och Index, 
som vann publikens pris på GiFF.
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FILMPASS 1

NU ELLER ALDRIG 
Regi: Oscar Hultzen / 07:21 / K2

Emil är en tonåring som är 
totalt ovan i kärlekskarusellen. 
Han får för sig att bjuda ut en 
tjej på dejt, och försöker ta 
hjälp av sin kompis som gör 
det mer komplicerat för Emil.

DELIRIUM 
Regi: Alma Johansson / 14:59
/ K4

Lovisas vänner tar med henne 
ut till en stuga i skogen för att 
hon ska få lugn och ro efter 
en avgiftning från droger. Med 
på resan är också hennes före 
detta flickvän som hon delar 
ett destruktivt förflutet med. 
Snart blir Lovisas sinnesvärld 
allt mer svekfull och ingenting 
går att förutse.

A HAIRY SITUATION
Regi: Malin Edqvist Santesson / 
00:15 / K2

En hårresande frukost.

KÄRA SYSTER – 
OM ANNORLUNDA 
SYSKONSKAP 
Regi: Freja Dareberg / 14:53/ K2

En dokumentärfilm om hur ett 
barn med funktionsvariationen 
Downs Syndrom påverkar en 
familj i allmänhet, och sysko-
nen i synnerhet.
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TO BE TWO
Regi: Lasse Persson / 04:19 / 
K4

Bröllopsmarschen dånar i en 
kyrka. Där väntar finklädda 
unga par och en präst förgä-
ves på brudparet. Brudgum-
men står arg utanför kyrkan, 
ömsom tittande på klockan 
och ömsom mot hotellet mitt-
emot. Där befinner sig bruden. 
Hon försöker uppbåda entu-
siasm för den stundande vig-
seln. Det kan hon inte.

FEDERER VS NADAL – 
EN MORGON
Regi: Yousra Said / 11:34 / K3

Två ungdomar som yrar runt. 
Men försöker hitta till varan-
dra.

ROVDJUR
Regi: Amina Liaficheva / 15:00 
/ K3

I ett hus ute i ingenstans väl-
jer en mor att hemskola sin 
dotter i läran om det farliga 
Rovdjuret. Filmen utforskar 
gränser som sätts för unga 
kvinnor och hur långt man får 
gå som förälder för att skydda 
sitt barn. Samt sökandet efter 
svar och identitet i ett sådant 
universum.

FILMPASS 1
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LOVAR DU? 
Regi: Lin Laurin / 14:55 / K4

Vida, 5 år, vaknar upp från en 
otäck mardröm och får reda 
på att hennes föräldrar ska 
skiljas. Kort därefter har Vidas 
mamma en ny pojkvän som 
heter Peter. Först protesterar 
hon genom att sjunga “Peter 
e dum i huvet” men sakteligen 
så börjar hon vänja sig vid ha 
en ny fadersfigur i familjen.

DOM KALLAR MIG 
FANGIRL
Regi: Moa Englander / 3:50 / K3

Moa är tolv år när hon upp-
täcker Placebo och sångaren 
Brian. Deras musik fyller hålen 
i hennes bröst med styrka och 
drömmar och tio år senare är 
varje konsert lika euforisk som 
den första. Efteråt kan Moa 
känna en tomhet, en sorglig 
känsla av att de aldrig kommer 
veta att de räddade hennes liv.

(ETT MED DIG)
Regi: Daniela Runesson / 10:45/ 
K3

Umi och Indigo kan inte läng-
re vara ihop, men det är inte 
heller lätt att försöka gå vidare 
från nån som du fortfarande 
bryr dig så jävla mycket om.

TILLGIFT
Regi: Filip Holmgren / 15:00 / 
K2

Oscar hamnar i en svår situa-
tion på grund av sina aggres-
sionsproblem. Han inser att 
han måste ändra på sig själv 
och söka förlåtelse (tillgift). 
Hans handlingar har lett till 
konsekvenser som han måste 
förhålla sig till.

PIXEL 
TALENT AWARD 

NOMINERAD!

FILMPASS 2

15



DÅLIG FRUKT
Regi: Metta Ahlner / 07:00 / K2

Filmen handlar om ungdomar 
som lever i en despotisk värld 
där barn utan kärlek i hemmen 
äter dåliga frukter och de som 
kommer från bra hem äter bra 
frukter. Filmen fokuserar på 
två tjejer, deras relation och 
hur olika de lever.

NAIL FAIL
Regi: Emmy Lilja Engman / 
00:13 / K2

En skönhetstutorial som går 
snett…

SÅ INGET HÄNDER 
DIG
Regi: Lisa Rydberg & Lars Hen-
rik Andersson / 09:52 / K4

En okänd man visar Lisa vä-
gen till busstationen en mörk 
natt. När hon vill gå själv får 
hon inte det. En film om att ta 
fel beslut, om rädsla och om 
vårt samhälle. Det här är ingen 
historia som vi vill berätta. Vi 
måste.

DRUNK RUSSIAN 
FIGHTING
Regi: Marcus Csanady / 09:45 
/ K4

När en ung rysk man vid namn 
Valentin följer med sin flick-
vän på parmiddag hos hennes 
bror och hans respektive blir 
han tilldelad en fördomsfull 
bild av den typiska ryssen. 
Var går gränsen för stereotypi-
serande och rasism? Vi följer 
händelseförloppet genom Va-
lentins ögon och öron.

PIXEL 
TALENT AWARD 

NOMINERAD!

FILMPASS 2
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FILMPASS 3

MENSSPREAD
Regi: Emilia Ekman Larson / 
12:33 / K3

Katla är sist i klassen med att 
få mens. Hon är hela 14 år men 
har inte ens fått bröst, hånglat 
eller fått fler än 3 fjun på mut-
tan... I musikalen Mensspread 
får vi både se och höra starka 
känslor av ensamhet, pinsam-
het, förvirring, lycka och total 
panik.

BRUSET
Regi: Märta Franzén & Måns 
Nilsson / 6:48 / K2

Leia vaknar upp en helt vanlig 
dag men inser snabbt att nå-
got är fel. Hon hör ett konstant 
brus som ingen annan verkar 
kunna höra. Hon spenderar 
dagen med att försöka få det 
att försvinna.

HAN DÅ? 
Regi: Ella Sjöberg / 01:06 / K3

Han då? är en rapp och explo-
siv film som belyser obalan-
sen mellan män och kvinnor i 
ansvarstagandet för preven-
tivmedel och eventuell gravi-
ditet. Med skärpa och humor 
lyfter filmen upp det ack så 
allvarliga ämnet till ytan.

FRÄMLING
Regi: Emma Andersson / 13:43 
/ K3

Med icke-dömande ögon för-
söker jag närma mig någon 
som en gång försvann ur mitt 
liv. Min pappa. Vem är han? 
Delar jag och min pappa sam-
ma bild av det som har varit?
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TALET
Regi: Maria Carlsson / 04:00 
/ K2

Hampus förbereder ett hyll-
ningstal till sin lillebror Albin 
som precis tagit examen med 
toppbetyg. Men Hampus har 
hittat något som förändrar 
allt...

LAPIS
Regi: Anton Olandersson / 
13:31 / K3

Detektiven förhör en vän till 
en man som har dödat sin 
bror med en sten. I en tid där 
ondska blir mer och mer när-
varande försöker detektiven ta 
sig an det krävande fallet och 
måste finna ljuset för att inte 
bli övertagen och omsluten av 
ondskan.

LUST
Regi: Alexe Landgren / 13:28 
/ K4

En medelålders kvinna ska 
övernatta i en väninnas hus. 
Väninnan är bortrest, men 
sent på natten kommer hen-
nes tonårsson hem. De börjar 
prata, pratet övergår i en flirt 
och flirten i hångel. Kvinnan 
får allt svårare att hejda sig.

INBROTTET
Regi: Nanna von Essen / 5:24 
/ K3

En tjuv bryter sig in i en lägen-
het, på jakt efter något spe-
cifikt. Tjuven letar och letar 
utan resultat, och hinner tveka 
ordentligt innan den slutligen 
hittar vad den letar efter. När 
lägenhetsinnehavaren kom-
mer hem, ser tjuven inget an-
nat val än att sjunka genom 
marken.

FILMPASS 3
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FILMPASS 4

DEATH BY SLEEP
Regi: Christofer Nilsson / 08:21 
/ K4

En person i ett rum lättar på 
sitt hjärta över ett telefon-
samtal som tar en oväntad 
vändning. En film om lycka, 
identitet och mäns band i be-
rättelsernas tidsålder.

EN FILM OM MATTIAS 
BERGLUND
Regi: Mattias Berglund / 10:30 
/ K3

Trött på mitt jobb, trött på li-
vet, trött på mig själv. Jag 
som skulle göra film, jag som 
skulle lyckas. Jag visste att 
jag behövde göra något, så 
jag gjorde det enda jag kunde 
göra. Jag åkte till nordligaste 
Norrland med varenda filmpryl 
jag ägde för att göra det mest 
ambitiösa projektet i mitt liv.

PARACUSIA
Regi: Carolina Sandvik / 14:30 
/ K4

En ensam kvinna i en liten 
lägenhet ägnar sig åt sina 
hushållssysslor när störande 
ljud plötsligt börjar höras från 
grannen bredvid. Allt eftersom 
tiden går blir ljuden mer och 
mer inkräktande och hotfulla 
och kvinnan blir allt mer besatt 
av att ta reda på vem som döl-
jer sig på andra sidan väggen.

PUSH
Regi: Nellie Lexfors / 04:08 / K3

Syskonbråk med en kamera 
i ansiktet, om sex, manlighet 
och övergrepp. 
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UTAN ER 
Regi: Jean-luc Mwepu / 13:00 
/ K3

Idris och Kojo lever i skogen. 
Det finns minnen av skratt 
med familj och vänner som 
nu är borta. Och av ett våld 
mot dessa älskade. Jean-Luc 
Mwepu gör en drömsk och 
poetisk mytologi om att vara 
en främling i sitt eget land och 
leva med misstänkliggörande 
och våld. 

BASTUN 
Regi: Olle Christiansen Meijer / 
12:40 / K4

Fyra äldre män sitter i en het 
bastu och pratar om sådant 
som gubbar gör - aktier, re-
novering och fotboll. För vad 
skulle de annars prata om? 
Att de inte kan få sina fruar att 
komma?

PIXEL 
TALENT AWARD 

NOMINERAD!

MAMMA, HJÄLP!
Regi: Gwendolyn Nielsen / 
04:37 / K3

Frida 17 år, har precis haft sex 
med en kille hemma hos sin 
mamma. Hon ligger i sängen 
när hon märker en blöt fläck 
men ingen kondom. Frida bör-
jar leta i rummet men hittar 
den inte. Tillslut stoppar hon 
upp fingrarna i slidan. Den har 
fastnat och den enda som kan 
hjälpa henne är hennes mam-
ma.

FILMPASS 4
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FILMPASS 5

FÖRSONING
Regi: Matilda Svedberg / 13:00 
/ K4

En ung kvinna hoppar in som 
krokimodell och påbörjar en 
resa mot ett förändrat synsätt 
på sin egen kropp.

BIG AND STRONG
Regi: Maya Åkeson Rayner & 
Liam Åkeson Rayner / 08:34 / 
K3

Big and Strong speglar upp 
och nedgångar av ett liv, bort-
om vår fantasi, som härstam-
mar ur essensen av moder 
jord.

SAKER MAN SÄGER
Regi: Hilda Ivarsson / 01:57 / K3

En busstation, två personer. 
De skulle aldrig pratat med 
varandra frivilligt men om-
ständigheterna som följer krä-
ver några ord. Vad säger de 
då?

DARE!
Regi: Gustav Hugo Olsson / 
09:30 / K4

En grupp tonårstjejer orkest-
rerar ett spel som sker ute i 
riktiga verkligheten. En ung 
pojke går in i en närbutik och 
tjejerna styr sen allt han gör 
och följer hela skeendet på 
sin datorskärm. Spelet leder 
snabbt till en allt mer bisarr 
situation för att till slut nå det 
crescendo som de planerat.
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PÅ TAL OM SEX
Regi: Elliott Larsson / 07:49 / 
K2

Sex är för många ett jobbigt 
och svårt ämne. Och för vissa 
är det bara fnittrigt. En grupp 
människor ställs framför en 
kamera och blir ombedda att 
reagera på ord relaterat till 
sex. Detta är deras dokumen-
terade reaktioner.

PALETTE CHOICE
Regi: Maya Åkeson Rayner / 
04:08 / K2

Att visualisera förändring... 
Våga drömma om en bättre, 
färgstarkare framtid och där-
efter skapa de förändringar 
som krävs.

1-1 
Regi: Naures Sager / 06:44 / K4

Aymans sexdejt med Jonas 
kraschas av vännerna Amirah 
och Sam vilket tar en positiv 
vändning.

PYRO
Regi: Joaquim Berglund / 13:59 
/ K3

Det är den varmaste dagen på 
året och Liam är redo att elda 
ner en skog när han stöter på 
en mamma och en dotter som 
är ute och campar. Han inser 
att han måste tygla sin pyro-
mani och hindra sig själv innan 
han skadar någon på riktigt. 
Han ger sig av för att be sina 
nära om hjälp...

PIXEL 
TALENT AWARD 

NOMINERAD!

FILMPASS 5
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En filmvärld att upptäcka
Årets festivalkonferencierer välkomnar oss från Ystad 
Studio Visitor Center. En fantastisk miljö med flertalet 
scenografier uppbyggda från filmer och serier som pro-
ducerats och spelats in i huset. 

Bara några steg innanför entrédörrarna kliver du rakt in i 
filmens värld. Här kan du fatta styrspakarna i Pax rymd-
skepp, testa dina färdigheter med käglor och jongler-
bollar i Cirkus Imagos manege, eller ta emot nya uppdrag 
inne på Wallanders polisstation. 

Här finns också en ljudstudio, rekvisitagarderob, green 
screen och animationsrum - allt för att du ska kunna gå 
loss och prova på filmskapandet. 

Ystad Studios Visitor Center är öppet för besökare året 
runt!* 

www.ystad.se/ysvc
*För närvarande är centret stängt pga rådande situation med corona-spridningen. 
Besök hemsidan för uppdaterad information.

YSTAD STUDIOS VISTOR CENTER
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WORKSHOPS PÅ PIXEL JUNIOR 

Filmpedagogen John Belfrage visar hur enkelt vi alla kan göra 
stop motion film hemma. Ingen avancerad utrusning behövs 
för att komma igång, det räcker med en smartphone eller surf-
platta, en gratisapp och saker du har hemma. Det viktigaste är 
en bra filmidé (manus), fantasi och mycket tålamod!

Om du vill hänga med lite lättare så kan du förbereda med:

Make-up artisten Ebba Jensen besöker Pixel Junior-
sändningen med sina coolaste effektsminkningstips. 

Vi får både veta hur proffsen gör i filmvärlden för att ska-
pa läskiga sår och ärr, men också hur du kan tillverka 
eget blod från ingredienser du ändå har hemma i köket.  
 
Pranka kompisarna eller kanske farmor vid nästa videosamtal!

STOP MOTION ANIMATION SMINKA SPECIALEFFEKTER

● En smartphone/surfplatta
● Appen ”Stop motion 
studio” (gratis nedladdning)
● En trave böcker 

● Häftmassa, tejp och sax
● Färgpapper
● Toarullar, piprensare, pärlor, 
tyg eller annat pysselmaterial.
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JURY PIXEL JUNIOR

LISA RYDBERG

Illustratör och manusförfattare som till 
vardags är kulturpedagog för barn och 
unga på Stadsbiblioteket i Malmö. Sedan 
Konstfack har Lisa gjort utställningar, il-
lustrerat barnradioprogram, gett ut serie-
böcker, antologier och teatermanus. Sen 
2018 jobbar hon med animationer. Ni kan 
se hennes film Så inget händer dig på 
årets Pixel, i sektionen för kl 2–4. 

ERIK HOLMSTRÖM

Erik är konstnärlig ledare för Malmö Dock-
teater, där han producerat flera hyllade 
och prisade föreställningar, bl.a. Funktio-
nell Dumhet, Det nya riket och Skvalpet. 
Han är regissör, dramatiker, dockmaka-
re och scenograf. 2017 debuterade han 
som filmregissör med dockfilmen Vi bara 
lyder, som blev såväl guldbaggenomine-
rad som prisvinnare på IDFA.

ANNA KLARA ÅHRÉN

Har verkat genom filmkollektivet RåFILM 
som filmare sedan 2005 och har gjort 
många dokumentärer, kampanjfilmer och 
animationer, men också utvecklat filmpe-
dagogisk verksamhet och hållt i interna-
tionella videoworkshops. Anna Klara är 
även mosaikkonstnär och en del av grup-
pen Mosaika som gör offentliga 
utsmyckningar genom deltagande kultur. 
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FILMPASS 1 JUNIOR

JULKLAPPEN
Det är jul och två väninnor ger sin hyresvärd en misslyckad 
julklapp. För att inte bli vräkta tar de sig till Paris för att köpa en 
ny. Där hamnar de i den mystiske Ruben Rubéns leksaksaffär. 
Regi: Liv Kildén, Selma Almqvist-Sefic / 02:10 

KORVEN OCH GURKAN
En korv och en gurka möts i en stekpanna. 
Regi: Axel Setterby, Leo Lindgren Witting / 00:37 

BIG BANG 2
Det är dags att åka iväg med raketen för att utforska 
Godisplaneten. Det börjar ju bra, Illuminati går hem även ute i 
rymden. Men... 
Regi: Ale Malmström, Sixten Lundgren / 01:03
 
KAOS PÅ KONTORET
Baconkillen är superglad att han har fått ett nytt jobb. Men 
hans nya kollegor gillar bara när allt är som det brukar vara. 
Chefen kommer aldrig vinna titeln Årets chef. Då hjälper bara 
GLAD-pudding.
Regi: Matilda Tegnér, Dhra Maheshwari, Mollie Lindblom-Levy, 
Darryl Mensah, Elena Stankovic / 03:56 

CIRKUS TIMOR
En cirkus där kannibaler härjar och mördar publiken. 
Regi: Elias Schultz / 02:17 

Cirkus Timor
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UVU BADHUSET
Bob går på badhus... jaaaa det är nog allt. 
Regi: Wilma Nilsson / 00:40 

DEN ARGA APELSINMANNEN
Den arga apelsinmannen har vaknat på fel sida. Och sen blir 
det inte bättre. 
Regi: Nils Larson Persson, Mattis Bivéus / 01:09 

KONST ELLER SKRÄP
Den här filmen kom till när vi funderade fram och tillbaks på, är 
det konst eller skräp? 
Regi: Idun Ljung, Viktor Larsson / 00:58 

ADIOS AMIGO
Stumfilm med en långfingrad clown och en klantig detektiv. 
Regi: David Rosenlöf / 01:38 

BRA VÄNNER
Det finns inget bättre än att ha en riktigt bra kompis. 
Regi: Samuel Kallenberg, Marin Garic / 00:56 

FILMPASS 1 JUNIOR

Den arga apelsinmannen
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FILMPASS 2 JUNIOR
HAUSWACHE
En pojke vandrar in på förbjuden mark och tar ofrivilligt sina 
första steg mot domedagen. Ingen flyr undan Hauswache. 
Regi: Natanael Brännström Sjö, Morgan Norberg / 03:31 

TACK VARE SIRI
En mystisk skattkista, en hund och en alien i en färgsprakande 
värld. 
Regi: Daniel Blomqvist, Vincent Andersson Szulc / 01:28

BLAND MYROR OCH VARGAR DEL 1
En vanlig dag i myrstacken – hårt arbete i stridsberedskap då 
både sniglar och vargar försöker ta sig in. 
Regi: Tor Lonnert, Mathilde Senften Holgersson / 02:01
 
HISSMORDET
En vansinnig mördare går lös. Vågar du titta? 
Regi: Samuel Frogner, Alexander Olsson / 02:55 

R.I.P
Ett bankrån. Noga planerat. Vad kan gå snett? Allt!  
Regi: Mao Chen, Sebastian Mundaca Petersen, Eli Lötberg / 
00:57 

DET ROLIGA KALASET
Ett födelsedagskalas med en obehaglig överraskning.  
Regi: Vivi Lood, Fredrika Lood / 01:37 

RUN
En thriller om att bli jagad. 
Regi: Adrian Smolinski / 02:43 

Tack vare Siri
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FILMPASS 3 JUNIOR
PINGVINEN MED SUPERANDEDRÄKTEN
Människornas klimatpåverkan gör att världen fryser till is. Bara 
en pingvin med superkrafter kan rädda den igen... 
Regi: Erik Lemte, Edvin Uvemark, Siri Lemte / 03:44 

GODIS
Med en massa cash i fickan är det dags att festa loss. Men det 
blir inte alltid som man tänkt. Allt godis är ju inte gott. 
Regi: Gina Singer, Maya Fisal, Milton Knuth / 01:58 

Godis

MR ORANGE GOES TO LONDON
Mr Orange reser till London för första gången. Först är han lite 
förvirrad men alla snälla Londonbor hjälper till. Han åker hem 
igen med väskan full av goda minnen. 
Regi: Vendela Magnuson / 01:33 

AIRSOFT ÄR INTE FARLIGT
Kevin och Axel ska ut och spela airsoft, men blir tvingade att ta 
med Filip, det lite mobbade barnet. Filip har med sig ammuni-
tion, dock inte plastkulor... 
Regi: Vitus Bering, Gustav Hyllinge / 03:32
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EPIC PORTAL FAIL
Tre olika personer dras in i varsin oväntad portal och hamnar 
nån helt annanstans. Hur ska de komma hem igen? 
Regi: Hanna Torstensson Källman, Lân Yen Dang, 
Lucius Osuman Kralik / 02:02 

MARX VS MARSDONALD’S
Mördande snabbmatskonkurrens på Mars. 
Regi: Olga Johansson Stampe, Adam Flensburg / 02:09 

SLIP AND SLIDE
Ibland får man ta till med hårdhandskarna när man ska städa 
bort sina problem. 
Regi: Viggo Karlsson, André Åkesson, Teo Nilsson, 
Henning Strandberg / 05:09 

Slip and slide

FILMPASS 3 JUNIOR

Marx vs Marsdonald’s
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DET ABSOLUTA SLUTET
Den Lila och den Blåa tänker fly från staten. De väljer helt FEL 
flygbolag. 
Regi: Ariel Nylander-Sjölin, Vincent Nylander-Sjölin / 01:39 

MUMIEN OCH GRISEN
En arkeolog hittar en gravkammare. Bakom porten döljer sig 
en en levande mumie och Grisman! 
Regi: Youzi Yang / 01:37 

FAMILJEN SEGRAR ALLTID
En krigshistoria i vikingatider. Det gäller alltid att stå upp för sin 
familj och vänner. 
Regi: Oskar Andersson / 01:37 

BOMBTJUVEN
En gatumusiker får en obehaglig överaskning. 
Regi: Olle Andersson, Jakob Albrecht / 01:33

PLANETEN
En dumsnut har fått i uppdrag att bege sig ut i rymden till pla-
neten Virus.
Regi: Noah Lindhe / 00:59

FILMPASS 4 JUNIOR

Joju’s Cooky Quest

JOJU’S COOKY QUEST
En knäpp komedi om en märklig stöld. Bland annat hittas ett 
huvud i en låda. 
Regi: Troy Foster / 02:08 

BESATT
Alexandra minns inte att hon skräpade ner på övernattningen 
på skolan igår, eller att hon blev avstängd från skolan av sin lä-
rare! Det är något som inte stämmer... Var det verkligen hon..? 
Regi: Selma Posa Olofsson / 08:49 
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THIS IS MY S**T MOVIE
Filmen handlar om en flicka som går ut i skogen och hittar ett 
hus. Hon går in i huset men det börjar brinna. Då kommer en 
mystisk figur och försöker hjälpa till. 
Regi: Hanna Bursell / 01:23 

FÖRFÖLJD
Ett inbrott leder till att intresset för polisskolan väcks. Till att 
börja med går det finfint i polisskolan men då dyker skumma 
killen upp igen. 
Regi: Bill Dahlbeck, Melvin Dahlbeck / 02:09

KOMMISSARIE TITUS
Ett rån på en restaurang leder till en rafflande bovjakt - ledd av 
den orädde kommissarie Titus. 
Regi: Titus Brännström Sjö / 01:55 

VÄRLDENS BÄSTA MAT
Filmen handlar helt enkelt om världens bästa mat. 
Regi: Carl Cederlund, Oscar Engman, Lionel Djindjic Hafström, 
Vilda Dahlgren Svensson / 00:34 

NERNPOPCORN VÄNA
I den här filmen händer allt... Extra allt. 
Regi: Memphis Liljenlov, Livia Rolfsson, Odd Axelsson, 
Beata Sandsborg / 02:00 

This is my s**t movie

FILMPASS 5 JUNIOR

Kommisarie Titus
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DEN BLINDE NEDSKRÄPAREN
En helt vanlig morgon för polisen, ända tills en nedskräpande 
klump plötsligt får honom att spotta ut sitt kaffe av förvåning. 
Jakten kan börja... 
Regi: Truls Wendel, Teo Sundberg / 02:22 

KIDNAPPNINGEN
I krig om dyrbart guld tas det till smutsiga medel. 
Regi: Ali Gültekin / 02:09 

IF...
Tur i oturen, försäkringen täcker olyckan med datorn. Men man 
kan inte försäkra sig mot allt här i livet. Tur i oturen igen att man 
råkar ut för en klantig skurk. 
Regi: Frans Tunebro, Neo Frid / 01:52 

OJ, JAG RÅKADE DÖDA MIN GRANNE
Ett våldsamt samhälle. Men ibland är hotet inte så farligt som 
man befarar.
Regi: Lukas Larsby, Wilmer Assarsson, Ludvig Sjökvist / 01:03 

If...

FILMPASS 5 JUNIOR

Kidnappningen
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FILMPASS 6 JUNIOR
STRIDEN OM KÄRLEKEN
När de två bästa vännerna inser att de är båda kära i samma 
tjej uppstår en konflikt på liv och död. 
Regi: Davud Sallahi / 01:22 

SPÖKHISTORIER
Någon får den goda idén att berätta spökhistorier vid lägerel-
den ute i mörka skogen. Kanske inte världens bästa idé... 
Regi: Samuel Månsson, Tage Warnestam, Felix Roos / 01:20 

MATEN RYMMER
Potatisen och Ägget vill inte bli uppätna, så de smiter så fort 
de får chansen. 
Regi: Alma Hedlund Ortega, Sigrid Boschetto, 
Iris Lindwall Rosengarten  / 01:06

MÖRKA RUMMET
Vad döljer sig i det mörka rummet? 
Vågar du titta? 
Regi: Vincent Andersson Szulc, Elliot Simonssen / 01:05 

FISHY NEWS
Slå dig ner framför TV:n, för det är dags att få fyrkantiga ögon. 
Men vad visas på TV idag? 
Regi: Nico Wagner, Erik Sjölander / 01:25

Spökhistorier

34



FILMPASS 6 JUNIOR
STICKMAN ADVENTURES
Stickman träffar sin ärkefiende ”Pencilguy”. Han får in första 
slaget och episka striden är igång. 
Regi: Emrik Rang Strand / 01:05 

UTPRESSNINGEN
Det kostar att vara med i gänget. En film om gemenskap och 
moral. 
Regi: André Åkesson, Henning Strandberg, Teo Nilsson, 
Viggo Karlsson / 03:59 

PORTENS RINGAR
Under en arkeologisk utgrävning hittas en mystisk ring. 
Plötsligt förvandlas utgrävningsplatsen till en magisk portal. 
Regi: Sonya Nasr, Mikkeline Soerine Lund / 01:20

PRINSESSAN ALVAS LIV
Tioåriga Ines har regisserat lillasyster Signe, två år, i en berät-
telse om prinsessan Alva som har allt en liten flicka kan önska 
sig... utom det hon mest av allt vill ha.
Regi: Ines Plantin Heurlin / 02:23

Prinsessan Alvas liv
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PROGRAM ca-tider

PIXEL JUNIOR PIXEL KL 2-4
VÄLKOMMEN TILL PIXEL JUNIOR 2020

FILMPASS 1

FILMPASS 2

FILMPASS 3

WORKSHOP: ANIMATION

FILMPASS 4

BESÖK HOS ÅRETS VINJETTSKAPARE 
CAROLINA SANDVIK

WORKSHOP: SMINKA SPECIALEFFEKTER

FILMPASS 5

FILMPASS 6

PRISUTDELNING

10:00

10:10

10:30

10:45

11:10

11:25

11:45 

11:55

12:05

12:25

12:40

VÄLKOMNA TILL PIXEL 2020

FILMPASS 1                             

BESÖK HOS ÅRETS VINJETTSKAPARE 
CAROLINA SANDVIK

FILMPASS 2                        

PRODUCING PEOPLE – TVÅ ÅR SENARE

FILMPASS 3                               

PIXEL TALENT AWARD PRESENTATIONER

FILMPASS 4                              

KORTFILMSKONSULENTERNA

FILMPASS 5                               

PRISUTDELNING

10:00 

10:10                    

11:20 

11:25 

12:40 

13:10  

14:25 

14:55

16:05 

16:45 

17:50
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Oberoende Filmares Förbund


