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Välkommen!  
Efter två år av festival online så har PIXEL längtat efter att få träffas på plats och  njuta av 

skånsk film på bioduken!  Detta gör vi i år hos Biograf Panora i Malmö, inträdet är gratis och alla 
är välkomna! PIXEL Skånes Filmfestival 2022 bjuder in till två dagar fyllda med filmvisning, 
samtal med olika aktörer inom film och spännande workshops. Ta chansen att mingla och 
nätverka - kanske träffar du just den personen som du letat efter till ditt projekt eller blir 

inspirerad till ett nytt!  
Fredag den 29 April: PIXEL Skånes Filmfestivals branschdag - Behind The Screen bjuder in till 

en eftermiddag av mingel och nätverkande. 
Lördag 30 April: PIXEL Skånes filmfestivals officiella festivaldag! Här får vi ta del av filmpassen 

med 86 skånska kortfilmer på bioduken. PIXEL Har visning i tre salonger. I  Klass 2-4 visas 
varje filmpass två gånger under dagen, så det finns flera chanser att se just den filmen du vill. 

Under lördagen sker även Prisutdelningen för PIXEL Junior (kl 12.30) och 
Prisutdelningen för PIXEL Klass 2-4 (kl 17.45) där också vinnaren av PIXEL Talent Award koras. 

17 priser delas ut totalt, samt några utvalda hedersomnämnanden. I år har vi dessutom två 
helt nya spännande priser!

Tack!
PIXEL Skånes Filmfestival vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt varit  inblandade i 
festivalen - Tack till alla skånska filmskapare som skickat in sina verk. 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 till Urvals- och Jurymedlemmar som tittat, klurat och 

diskuterat i timmar. Tack till samarbetspartners och alla som kommit med tips och bidragit 
med sin tid. Tack till alla deltagare, talanger, gäster och moderatorer som delar med sig av sin 

kunskap och inspiration. Tack till Biograf Panora och stort tack till alla besökare! 

PIXEL Skånes Filmfestival arrangeras av Film i Skåne.
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 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.

PIXEL Skånes Filmfestival är regional uttagning till 
Novemberfestivalen - arena för ung svensk film.

Vinnarna från PIXEL Klass 2 och 3 blir 
direktnominerade och dessutom skickar PIXEL 

urvalsfilmer till Novemberfestivalen.  
I priset ingår visning, resa och inträde till 

Novemberfestivalen 25-26 November 2022. 

pixel-teamet 2022: 
Ralf Ivarsson 
Camilla Lindoff 
Emma Lidström 
Fredrik Jönsson 
Ida Åkesson 
Anton Olsen 

Öppet:
FREDAG 29 APRIL 15.00-20.30

LÖRDAG 30 APRIL 9.45-20.00



15.00 DÖRRARNA ÖPPNAR 

15.15 - 17.00 
LOKALA & REGIONALA AKTÖRER 
FILM I SKÅNE
Ludvig Rodman (Kortfilmskonsulent), 
Lisa Nyed (Dokumentärfilmskonsulent) och 
Joakim Rang Strand (Konsulent Långfilm 
och TV-serier) Presenterar sig och vad som 
är aktuellt från Film i Skåne.

FILMCENTRUM SYD
Johan Simonsson (FilmCentrum Syds 
produktionsstöd) och Anna Johansson 
(Konsulent Stipendiet) från Filmcentrum Syd 
presenterar sig och berättar mer om vad de 
erbjuder filmskapare i Skåneregionen.

MALMÖ STAD  
Ann Körling (Strategisk Filmutvecklare, 
Handläggare kulturstöd – Film Ung Film 
Malmö) berättar mer om Malmö Stads 
satsningar. 

CENTRUM FÖR DRAMATIK SYD 
Ammy Kjellsdotter Åström  (Regional 
förmedlare/samordnare) berättar om 
Centrum förDramatik Syd, hur de arbetar 
med film , manusförfattare och dramaturger. 
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KAFFE & KONSULENT (LÖRDAG 30 APRIL)
Ta chansen att bolla och ställa alla dina frågor 
över en kaffe. Konsulenterna finns tillgängliga 
en timme med bokningsbara slottar på 
10 min, bokningensker på plats. (se mer 
information på schemat för lördagen)

Hej & Välkomna, PIXEL-info 

SCHEMA FREDAG 29 APRIL 

BOOSTHBG - SAMTAL MED FILMSKAPARE18.45- 
Träffa Kim Sundbeck, förra årets vinnare av 
Pixel Talent Award och Caroline Troedsson, 
bioaktuell som filmfotograf för dokumentären 
”Nelly & Nadine” som nyligen vann Teddy 
Award på Berlinale. 

NATIONELLA AKTÖRER 
SVENSKA FILMISTITUTET & SVT

17.00- 18.30 

SVT och Svenska Filminstitutet 
träffas i ett samtal lett av Lisa Nyed 
(Dokumentärkonsulent Film i Skåne). 
Medverkande: 
Valentina Chamorro Westergårdh 
(Redaktör på SVT Kortfilm och Dokumentär)
Ami Ekström 
(Konsulent för kortfilm & ny media
 Svenska Filminstitutet). 
Hanna sohlberg 
(Konsulent för Moving Sweden,
 Svenska Filminstitutet). 
Jannik Splidsboel 
(Dokumentärfilmskonsulent, 
Svenska Filminstitutet)

KONSTNÄRSNÄMNDEN 
Tina Pettersson (Handläggare för teater 
och film, Enheten för stipendier och bidrag)
presenterar sig på länk.

ÅRETS PIXELVINJETT - FÖRHANDSVISNING & SAMTAL19.30- 
Förhandsvisning för årets
PIXEL-vinjett! Vinjettskaparna
Annegreth Kunath & Christofer Nilsson
är på plats och berättar om skapandet i ett 
samtal med Ludvig Rodman. 

BOOSTHBG COMMUNITY MEETUP
- Kom och träffa kollegor i filmbranschen,
mingla, inspireras av intressanta samtal

och knyt nya kontakter under 
Pixel & BoostHbgs gemensamma

 Community Meetup! 
BoostHbg bjuder på alkoholfri dryck 

och mingelmat. Alla är välkomna och en 
behöver inte anmäla sig i förväg.

PIXEL BEHIND THE SCREEN 29 APRIL 
- Branschdag för Skånska Filmskapare

PIXEL Skånes Filmfestivals branchdag - Behind The Screen bjuder in till en eftermiddag 
av mingel och nätverkande, i samarbete med Boost Hbg och Filmcentrum Syd. 

Träffa representanter från bland annat Svenska Filminstitutet,  Film i Skåne, BoostHbg, 
Filmcentrum Syd, Centrum för Dramatik Syd och Malmö Stad.

Dagen är uppdelat i Lokala och regionala aktörer 15.00-17.00,
Nationella aktörer 17.00 - 18.30 och avslutas med BoostHbg Community meetup 

Välkommen!

BOOSTHBG COMMUNITY MEET UP18.30- 
BoostHbg Community meetup öppnar och 
Alyssa Lewin (Boost Hbg) presenterar sig 
och berättar om BoostHbg.

ÖPPET 

15.00-20.30
Gratis inträde
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Samtal på Behind the Screen 29 april  17.00-18.30
NATIONELLA AKTÖRER - SVT & SFI 

Ludvig har jobbat på Film i Skåne sedan 2013 och är sedan 2020 konsulent för kort fiktion 
samt ansvarig för system och IT. Ludvig har en bakgrund som filmskapare och är utbil-
dad på Sydney Film School och i filmvetenskap vid Lunds Universitet. Just nu jobbar han 
flitigt med projektledning av talangprogrammet ”Programmet Kortfilm” och individuell 
utveckling av filmskapare och projekt. Han är lika förtjust i att gå på djupet kring konst-
närlig gestaltning och allvarlig tematik som att spåna fritt och skratta tillsammans med 
filmskapare som jobbar med humor. Han är både seriös och tramsig och har konstigt nog 
Pacific Rim som en av sina favoritfilmer.

LUDVIG RODMAN 
KONSULENT KORT FIKTION, FILM I SKÅNE

Ann Körling (Strategisk Filmutvecklare, Handläggare kulturstöd – Film 
Ung Film Malmö) berättar mer om Malmö Stads 
satsningar.

ANN KÖRLING
MALMÖ STAD

Ammy Kjellsdotter Åström  (Regional förmedlare/samordnare) 
berättar om Centrum förDramatik Syd, hur de arbetar med film , 

manusförfattare och dramaturger.

AMMY KJELLSDOTTER ÅSTRÖM 
CENTRUM FÖR DRAMATIK SYD

BOOSTHBG - SAMTAL MED FILMSKAPARE

Hanna Sohlberg är sedan januari 2022 konsulent för Moving Sweden. Moving Sweden 
är ett samarbete med SVT och riktar sig till upphovspersoner som är i början av sin 

filmiska karriär, oavsett ålder, men som redan har uppvisat sin filmiska röst.
Moving Sweden ska stimulera förnyelse, stärka återväxten och 

utveckla upphovspersoner inom svensk film. Moving Swedens inriktning på lång spel- 
och hybridfilm med fiktionsfokus startade i maj 2018.

HANNA SOHLBERG
KONSULENT FÖR MOVING SWEDEN 

Ami Ekström är född i Göteborg och gick skådespelarutbildning innan hon studerade 
Filmproduktionsprogrammet på Högskolan Väst i Trollhättan. Där efter har hon haft 
flera ansvarsområden på Film i Väst. Sedan 2019 är hon konsulent för kortfilm på 
Svenska Filminstitutet och kan bevilja både utvecklings och produktionsstöd för kortfilm 
och nya media.

AMI EKSTRÖM
KONSULENT FÖR KORTFILM & NY MEDIA SVENSKA, FILMINSTITUTET
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Joakim är produktionschef på Film i Skåne och har ansvar 
för beslut för långfilm och tv-serie. Joakim har en bakgrund 

som fotograf men har under lång tid arbetat med 
Film i Skåne på olika positioner.

JOAKIM RANG STRAND
 KONSULENT LÅNGFILM OCH TV-SERIER, FILM I SKÅNE

Som konsulent för dokumentärfilm fattar jag beslut om och följer genom produktionspro-
cessen Film i Skånes samproduktioner av film gjord med dokumentära metoder eller 
hybrid. Projekten kan vara såväl långfilm som serier, kortfilm eller AR/VR och för alla 

typer av distribution. Jag ger även rådgivning inom t ex distribution och festivalstrategier 
inom dokumentär och deltar i Film i Skånes arbete med talangutveckling. Internationellt 

leder jag arbetet inom Docu Regio, en del av nätverket Cine Regio med 49 regionala 
filmfonder i Europa.

LISA NYED 
KONSULENT DOKUMENTÄRFILM ,FILM I SKÅNE

Tina Pettersson (Handläggare för teater och film, Enheten 
för stipendier och bidrag) presenterar sig 
och konstnärsnämnden via video. 
Arrangerat av Filmcentrum Syd. 

TINA PETTERSSON 
KONSTNÄRSNÄMNDEN 

Träffa Kim Sundbeck, förra årets vinnare av Pixel Talent Award och
Caroline Troedsson, bioaktuell som filmfotograf för dokumentären
”Nelly & Nadine” som nyligen vann Teddy Award på Berlinale. Kim och
Caroline, som båda också fått stöd till sina kommande projekt via
BoostHbg berättar om sin kreativa process, projekten de har i
utveckling och vägarna de tagit för att utvecklas till de prisbelönta
filmskapare de är idag.

Johan Simonsson (FilmCentrum Syds produk-
tionsstöd) och Anna Johansson (Konsulent 
Stipendiet) från Filmcentrum Syd presenterar sig 
och berättar mer om vad de erbjuder filmskapa-
re i Skåneregionen.

JOHAN SIMONSSON & ANNA JOHANSSON
FILMCENTRUM SYD

SVT Kortfilm samproducerar och köper in kortfilmer i alla genrer samt gör 
olika kortfilmssatsningar som t.ex. Kneg, Kvinnan i mitt liv, 2121, Bergman 

revisited, Dom kallar mig och nu senast Nu kör vi! Valentina har tidigare 
jobbat som regissör, manusförfattare, producent, pedagog, manuscoach och 

projektledare. 

VALENTINA CHAMORRO WESTERGÅRDH 
REDAKTÖR PÅ SVT KORTFILM OCH DOKUMENTÄR

Samtal på Behind the Screen 29 april  15.00-17.00
REGIONALA OCH LOKALA AKTÖRER

29 APRIL
Biograf Panora
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Både Dilan & Jonas
ledde prisutdelningarna

 under PIXEL 2019, 
som var online. 
Det blir ett kärt

 återseende, 
i år - på plats! 

Priser klass 2- 4 
BÄSTA FILM KLASS 2
BÄSTA FILM KLASS 3 
BÄSTA FILM KLASS 4
BÄSTA KLIPP 
BÄSTA FOTO
BÄSTA LJUD 
BÄSTA MUSIK 
BÄSTA SKÅDESPELARE
BÄSTA DOKUMENTÄR 
BÄSTA MANUS 
BÄSTA FANTASTISKA FILM 
EBBA PRISET 2022 
PIXEL TALENT AWARD 2022

TÄVLINGSKLASSER

JUNIOR: 0-15 ÅR

KLASS 2: 16-19 ÅR

KLASS 3: 20-26 ÅR

KLASS 4: 27-UPPÅT

Priser pixel Junior 
BÄSTA FILM JUNIOR 
BÄSTA FILM JUNIOR 2
BÄSTA FILM JUNIOR 3
PIXEL SPELTÄVLING 1
PIXEL SPELTÄVLING 2

Vi har äran att presentera Dilan Apak som 
årets PIXEL-konferencier för Klass 2-4. 

Dilan Apak är komiker och skådespelare 
känd från bland annat SODOM 
(Sagan om Dilan och Moa) på SVT, samt 
aktuell i kortfilmen Tjejtoan 4-ever i regi 
av Angelika Abramovic.

PIXELs egna husband Subterranean från 
Rytmus Gymnasium i Malmö,Ackompan-
jerar Dilan under prisutdelningen.  
Medlemmarna i bandet: Bas - Vignir, 
Gitarr - Fabian, Slagverk - Tim, 
Keyboards - Sebastian & Elliot 
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Vi är så glada att Jonas gästar
PIXEL Juniors prisutdelning!

Jonas Karlström Hay: Skådespelare/
artist/dramatiker som de flesta barn 
känner som ”Chefen på SVT Barn” & 
vampyrsångaren Valentin von Törst 
från monsterrockbandet 
Skräckkabinettet.

 Jonas får även sällskap av 
 Hilda Ivarsson under den 
 spännande prisutdelningen!

Jonas Karlström Hay
PRISUTDELARE PIXEL JUNIOR 

LÖRDAG 30 APRIL 12.30
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Dilan Apak 
KONFERENCIER, PRISUTDELNING PIXEL KLASS 2-4

LÖRDAG 30 APRIL 17.45

Prisutdelning pixel klass 2-4
 

 
PRISUTDELNING PIXEL KLASS 2-4

LÖRDAG 30 APRIL 17.45

Välkommen till prisutdelningen för PIXEL Klass 2-4 
där koras vinnaren av PIXEL Talent Award  - Ett av 
Sveriges största kortfilmspriser. 13 priser delas ut, 
samt några utvalda hedersomnämnanden. I år har vi 
dessutom ett helt nytt pris för Klass 2-4 ”Bästa 
Fantastiska film” Som utses av Lund Fantastic Film 
Festival. Flera av jurymedlemmarna kommer att vara på 
plats och delar tillsammans med Dilan Apak ut priserna 
som vinnarna får ta emot i salong 1. Det kommer att bli 
riktigt spännande!

Prisutdelning pixel Junior
 

  
PRISUTDELNING PIXEL JUNIOR

LÖRDAG 30 APRIL 12.30

Under PIXEL Juniors prisutdelning vet en aldrig vad som 
kan hända, eller vad Jonas kommer hitta på!  Kanske får 
vi besök av en alldeles speciell gäst med högljudda 
åsikter om film och om ja, allt. Även PIXEL Junior har ett 
nytt spännande pris! Premiär i år för: PIXEL Juniors 
Speltävling, i samarbete med Game Habitat. Juryn både 
för både spel och film kommer vara på plats, mer 
information om dem finns i programbladet. 
Välkommen till PIXEL Juniors Prisutdelning! 
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”Visa mig guldet”

MOHAMED AL-AMIN ZOUITEN 
FÄRDIG FILM: NADIR 
KOMMANDE PROJEKT: PLACE THE SUN SETS; THE WEST

“Helt fantastiskt att bli nominerad till Pixel Talent Award och ett steg 
närmare att förverkliga Theos berättelse. Det känns som en otrolig 

bekräftelse på att jag faktiskt är på rätt spår och en motivation
 för mig att fortsätta berätta nytänkande historier 

ur barn och ungas perspektiv.”

CHRISTIAN ZETTERBERG
FÄRDIG FILM: SHOWER BOYS

KOMMANDE PROJEKT: SPELREGLER

” Wow vad spännande! Känns otroligt hedrande att vara nominerad till Pixel 
Talent Award - det är ett uppmuntrande att ta med sig på vägen och en motiva-
tion till att utvecklas i filmberättandet. Jag ser fram emot att dela med mig av 
mitt kommande projekt och att så småningom kunna förverkliga det. Tack för 
förtroendet och till dem som stöttat mig i verkställandet av min film Rootless”

POLLYANNA POPERMÂJER
FÄRDIG FILM: TELL YOU ABOUT THE BIRDS AND THE BEES SAGITTARIUS RISING
KOMMANDE PROJEKT: SKRÄM MIG TILL DÖDS OCH JAG LOVAR ATT LEVA

”Tack, tack, tack tusen gånger tack för en sådan fin nominering! Det glädjer 
mig något enormt att få uppmärksammas med mitt filmskapande på detta sätt, 

en ära för en filmälskare. Nu har vi suttit i en bil med ett gäng blodtörstiga 
tjejkompisar och nu ser jag fram emot att gå vidare med blodtörsten till nästa 

projekt: teknikens utlämnande värld Woho!”

ELISOPHIE ANDRÉE 
FÄRDIG FILM: GMN

KOMMANDE PROJEKT: GODMORGON GOOGLE 

KAROLINA ENGMAN
FÄRDIG FILM: ROOTLESS
KOMMANDE PROJEKT: LANDSCAPES OF LONGING 
HOMELANDS

”Jag känner mig så otroligt hedrad som har nominerats till det här priset. Jag är så tack-
sam för att ha blivit utvald, och är så glad att juryn har fastnat för mina projekt. Det ligger 
mycket hjärta och själ i projekten och jag kommer nog kunna leva på den här boosten 
riktigt länge. Det ska bli jätteroligt att få delta på festivalen och
 träffa alla andra filmskapare. Vilken grej! Tusen tack.”
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“Åh, vad glada vi blir! Det känns så fint att bli nominerade, en 
riktig ära! Det är precis såna här saker som får en att orka 

fortsätta även när det känns svårt. 
Vi är så peppade  på att ses IRL!”

DANIELA OCH MICHAELA RUNESSON
FÄRDIG FILM: MELLAN DINA ANDETAG

KOMMANDE PROJEKT: UT MED DET GAMLA

Reaktioner från de nominerade till 
PIXEL TALENT AWARD 2022

PIXEL TALENT AWARD 2022
- Ett av Sveriges största kortfilmspriser

Pixel Talent Award är ett av Sveriges största kortfilmspriser med ett 
sammanlagt värde som överstiger 300 000 kr. 

Det inkluderar kontanta medel, teknik och kunskap från Film i Skåne, 
BoostHbg, Rock’n’Roll Film, Solid Entertainment och We Have a Plan. 

Priset ska gå till produktionen av en ny kortfilm!

Hur går det till? Filmskapare tävlar med en färdig kortfilm, samt en ny 
kortfilmsidé. En separat urvalsgrupp går igenom alla ansökningarna och 

nominerar till juryn för Pixel Talent Award 2022. Filmerna visas under Pixel, 
regissörerna presenterar sig under festivalen 16.00 på Foajèscenen 

och vinnaren utses  på 
PIXEL Skånes Filmfestivals prisutdelning 17.45 den 30 April 2022.
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Filmproducent baserad i Malmö som driver det egna bolaget We Have a Plan. Hon har 
deltagit i Eurodoc, Twelve for the Future och Impact Producers Lab och  är Sveriges 
styrelsemedlem i Nordisk Panoramas styrelse. Mellan 2008-2012 byggde hon upp det 
Skandinaviska visningsnätverket Doc Lounge till att spänna över 14 Nordiska städer. 

KERSTIN ÜBELACKER
FILMPRODUCENT, WE HAVE A PLAN

Ansvarar för strategi och utvecklingen av BoostHBGs community av film-
kreatörer i hela Skåne och har en bakgrund som

 manusförfattare och regissör. 

ANDREAS CLIMÉNT  
COMMUNITY MANGER PÅ BOOSTHBG  

Ludvig har jobbat på Film i Skåne sedan 2013 och är sedan 2020 konsulent för kort 
fiktion samt ansvarig för system och IT. Ludvig har en bakgrund som filmskapare 
och är utbildad på Sydney Film School och i filmvetenskap vid Lunds Universitet. 
Just nu jobbar han flitigt med projektledning av talangprogrammet ”Programmet 
Kortfilm” och individuell utveckling av filmskapare och projekt.

LUDVIG RODMAN 
FILM I SKÅNE

Urvalsjuryn för PIXEL Talent Award bestod av  Ammy Kjellsdotter Åström
från Centrum för Dramatik Syd , Johan Simonsson  konsulent på Filmcentrum Syd och
Ludvig Rodman, Film i Skåne. PIX
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Verksam som producent sedan i slutet av 90-talet. 
Samarbetat med Anagram i Lund sedan 2006 och för dem producerat 
TV-serier som Tunna blå linjen och Halvvägs till himlen samt långfilmer som 
Jordgubbslandet och Becker - Kungen av Tingsryd. 

ERIK MAGNUSSON
PRODUCENT

Magnus har jobbat med filmproduktion sedan slutet av 80-talet (alltså 
1980-talet…) och jobbar sedan 1997 som producent på Solid Entertainment 
AB i Malmö. Han har (sam-)producerat över 20 långfilmer, linjeproducerat 

flera tv-serier och ansvarat för inspelningsplatser över hela 
Sverige.  

MAGNUS PAULSSON PRODUCENT 
SOLID ENTERTAINMENT AB  

Jury 
PIXEL TALENT AWARD 2022

Urvalsjury 
PIXEL TALENT AWARD 

Jury 
PIXEL Klass 2-4 

Regissör och manusförfattare från Malmö. Gjorde sin första långfilm 2006 
“New York Waiting”. Senast aktuell med dyk-thrillern “Breaking Surface” 
2020.  Trivia: Bor i “Kvarteret Korpen” och har på riktigt halkat på ett 
bananskal.  

JOACHIM HEDÉN 
REGISSÖR, MANUSFÖRFATTARE 

Verksam som filmdistributör sedan 1997 med fokus på 
barn- och ungdomsfilm. Idag är Folkets Bio Sveriges
 ledande organisation för spridning av kvalitetsfilm, 

både i kurerat innehåll för biograf men även online distrubition. 

ROSE-MARIE STRAND
FILMDISTRIBUTÖR FOLKETS BIO

Johanna debuterade som regissör 2020 med kortfilmen Lussevaka som 
tilldelades WIFT’s Ebba pris och Hedersomnämnande på Pixel 2021.
Samma år tog den hem tre priser på Novemberfestivalen samt flera 
europeiska utmärkelser. Utbildad vid Edinburgh College of Art och klipper 
nu på sin andra kortfilm, medan hon arbetar på ett brittiskt filmarkiv. 

JOHANNA SUTHERLAND
REGISSÖR, MANUSFÖRFATTARE 

Mexikansk filmproducent, regissör och programmer baserad i Sverige. Hon 
jobbar på produktionsbolaget Pråmfilm, som är baserat både i Stockholm 

och Malmö. Hon har en akademisk bakgrund med fokus på film, postkoloniala 
och latinamerikanska studier. Hon brinner för frågor om identitet, rasism och 

politiskt motstånd, vilket är de teman hon utforskar 
i de filmer hon producerar och regisserar.

 MÓNICA HERNÁNDEZ REJÓN
FILMPRODUCENT, REGISSÖR
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Doc Lounge är en dokumentärfilmsdistributör och visningsorganisation som det senaste 
decenniet visat 550 filmer under 1200 visningar inför mer än 100.000 besökare i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland. Vinnarfilmen visas som förfilm under höstens program på  
doc lounge pristagaren får också två ackrediteringar till Nordisk Panorama. Priset Bästa 
Dokumentär delas ut på PIXEL prisutdelning av Johanna Ekvall, 

DOC LOUNGE 
BÄSTA DOKUMENTÄR 

PIXEL Skånes Filmfestival är regional uttagning till Novemberfestivalen 
- arena för ung svensk film.

Vinnarna från PIXEL Klass 2 och 3 blir direktnominerade och dessutom skickar 
PIXEL  urvalsfilmer till Novemberfestivalen. 2021 skickades fyra filmer vidare 
från PIXEL och flera kammade hem fina priser. I priset ingår visning, resa och 
inträde till Novemberfestivalen 25-26 November 2022. (Det går inte att skicka 
sin film direkt till Novemberfestivalen utan endast bidrag från en regional 
uttagning kan delta.)

Albina besökte festivalen första gången för 14 år sedan. Hon dras ofta till filmer 
som är annorlunda och lite ”konstiga” – de får gärna också bjuda på en visuell 
upplevelse och innehålla färgstarka karaktärer.

ALBINA SJÖBERG  
MARKNADSFÖRING OCH FORMGIVNING LUND FANTASTIC FILM FESTIVAL.

Festivalchef för Lund Fantastic Film Festival sedan 2021. Han är kulturjournalist och 
filmkritiker och har suttit i många internationella festivaljuryer. Är även verksam som 

skådespelare, musiker och filmkompositör – bl a till långfilmen Trädgårdsgatan. Uppskattar 
filmer som vrider och vänder på tid och verklighet.

ANDERS E LARSSON 
 FESTIVALCHEF FÖR LUND FANTASTIC FILM FESTIVAL 

Nytt pris 2022:

Lund Fantastic Filmfestival 
utser en genrefilm från 

PIXEL som bl.a vinner en 
visning på festivalen i Lund 

Årets pris innehåller professionell pitch-coaching, medlemskap i WIFT, en film-workshop, samt ett kontantpris på 5000kr 

från Film i Skåne. Priset ska bidra till att stötta en kvinnlig eller ickebinär filmare med skånsk anknytning. Ebba-priset är 

en hyllning till Sveriges första kvinnliga filmregissör Ebba Bergman Lindqvist. WIFT Södra vänder sig till alla kvinnliga och 

icke-binära filmare och filmarbetare i region Syd. Priset delas ut  under PIXELs prisutdelning av Anna Lönn Franko 

och Lisa Fjellman från WIFT Södra. 

WIFT SÖDRAS FILMPRIS
EBBA-PRISET 2022

2022 arrangeras den 28:e årgången av Lund Fantastic Film Festival, 
Sveriges äldsta och främsta genrefilmfestival. Uttrycket ”fantastisk” 
refererar i anslutning till Lund Fantastic till något som går utanför det 
vedertagna, som expanderar formerna för filmskapandet. Juryn för 
Bästa fantastiska film är Anders E Larsson och Albina Sjöberg.

PRISUTDELNING
 KLASS 2-4 

30 APRIL KL 17.45 
Leds av Dilan Apak

Priser klass 2- 4 
BÄSTA FILM KLASS 2
BÄSTA FILM KLASS 3 
BÄSTA FILM KLASS 4
BÄSTA KLIPP 
BÄSTA FOTO
BÄSTA LJUD 
BÄSTA MUSIK 
BÄSTA SKÅDESPELARE
BÄSTA DOKUMENTÄR 
BÄSTA MANUS 
BÄSTA FANTASTISKA FILM 
EBBA PRISET 2022 
PIXEL TALENT AWARD 2022

TÄVLINGSKLASSER

JUNIOR: 0-15 ÅR

KLASS 2: 16-19 ÅR

KLASS 3: 20-26 ÅR

KLASS 4: 27-UPPÅT

Anagram grundades 2002 av komikerna Anders Jansson och Johan Wester och har under det senaste decenniet vuxit till ett 

av de ledande oberoende produktionsbolagen i Skandinavien.  Anagram står för priset som är 10.000kr  och juryn för Bästa 

manus 2022 är Erik Ahrnbom - manusförfattare, Martin Larsson - manusförfattare och regissör, Emma Åkesdotter-Ronge - 

producent, Babiker Malik - juniorproducent och manusförfattare.

ANAGRAM 
BÄSTA MANUS

Jury  & Priser 
PIXEL Bästa Manus (Anagram)
Ebba-Priset (WIFT Södra)
PIXEL Bästa Dokumentär (Doc Lounge)

NOVEMBERFESTIVALEN 
REGIONAL UTTAGNING FÖR KLASS 2 & 3 

Jury & Priser 
REGIONAL UTTAGNING KLASS 2 & 3  (Novemberfestivalen) 
PIXEL Bästa Fantastiska Film (Lund Fantastic Filmfestival)

LUND FANTASTIC FILM FESTIVAL 
BÄSTA FANTASTISKA FILM  
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Nordisk Panorama presenterar under sex dagar i september de allra bästa 
nordiska kort- och dokumentärfilmerna som producerats det gångna året. 
Med över 800 branschackrediterade från runt 50 länder är Nordisk Pan-
orama den viktigaste festivalen, branschplattformen och mötesplatsen för 
nordisk kort- och dokumentärfilm i Sverige och världen  

VIKTOR JEPSON
FESTIVAL PRODUCER NORDISK PANORAMA FILM FESTIVAL  

Började på Spegeln 2014 och införde serverade salonger med personlig service 
för en mer avslappnad helhetsupplevelse, som förhoppningsvis fortsätter leda 

till att biografen blir en plats att längta tillbaka till, gång efter gång.  För mig är ju 
biografen en magisk plats och filmer förtjänar sina pampiga palats att upplevas i.  

Länge leve galapremiären, alla filmälskare och alla biografer! 

PERNILLA NILSSON 
VERKSAMHETSCHEF PÅ SPEGELN BIO BAR & BISTRO  

Har ett brett intresse för film, både från mina filmvetenskapliga studier på Lunds 
Universitet och jobb med Lunds Studenters filmstudio, men även av eget arbete då 
jag tex jobbat på filmproduktionsbolaget Good World AB och producerat en del egna 
webbfilmer och musikvideos. Har extra stor passion för musikdokumentärer då de 
kombinerar mitt intresse för både musik och film. Älskar film som uttrycksmedel 
både för det magiska och det familjära.   

ANNA WAGNER
FD FESTVALCHEF FÖR PIXEL, NU VERKSAMHETSUTVECKLARE PÅ MEDBORGARSKOLAN

Driver en content byrå i Malmö och arbeta med att hjälpa olika bolag med 
deras visuella branding. Film är ett stort intresse för mig eftersom det är 
så  visuellt redskap för att förmedlat budskap. Drama och komedi  är dem 
2 gener  jag tittar på.   

SULEYMAN HUSSEIN   
FILMSKAPARE, INNEHÅLLSKAPARE   

 Arbetar just nu med korserien Hissvakten, en hybridfiktion i 8 episoder 
om en hissresa mellan livet och döden. Leker gärna med formen för 

berättande och undersöker helst gränser för olika system - mänskliga, 
konstnärliga och visuella.  

ELIN FROST  
FILMKREATÖR, MANUSFÖRFATTARE 

OCH TEATERPRODUCENT.

Maria Hulterstam har tillsammans med kollegan Cecilia Actis skapat 
stopmotionfilmer under namnet dancinganimation. Närmast aktuella med 

“Snipp, Snapp, Snut och Tråkmånsarna”, som kan ses på SVT Play. 

MIA HULTERSTAM
ANIMATÖR, REGISSÖR

Rebecka Eriksson är biologen som insåg att hennes älskade organismer hotas 
av oss människor, och därför gled över i kommunikationsjobb. För att nå fram 
med ett budskap är de starkaste kanalerna fysiska möten människor emellan - 
vilket Rebecka jobbar med idag som arrangemangskoordinator på Biblioteken 
i Malmö och som frilansande upplevelsedesigner - och film! Film har varit ett 
stort intresse sedan första bioupplevelserna i mellanstadiet, och nu söker 
Rebecka främst filmer med starka budskap. eller berättelser som berör, som 
ger nya perspektiv och vidgar hennes värld.”

REBECKA ERIKSSON
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 Jag älskar hur en film skapar magi genom att skapa en nära relation mel-
lan filmskaparen och tittaren. Jag är därför väldigt tacksam att vara en del 

av urvalsgruppen till Pixel. Utöver det så driver jag även ett produktions-
bolag som heter Camera X och arbetar primärt som producent där. 

FILSON ALI  
 FILMSKAPARE

Urvalsjury 
PIXEL Klass 2-4

Urvalsjury 
PIXEL Klass 2-4
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Projektledare för Antirasistiska filmdagar på FilmCentrum Syd. 
Jobbar för att belysa frågor som rör rasism, diskriminering 
och mänskliga rättigheter. Ser fram emot att se de yngsta 
förmågornas skapelser!

PAULA BUSTOS CASTRO
ANTIRASISTISKA FILMDAGAR PÅ FILMCENTRUM SYD

Jack Löfving är en eldsjäl både inom film och e-sport för barn och unga. 
Till vardags jobbar Jack med att utveckla Ystads filmturism som 

verksamhetsutvecklare på  Ystad Studios Visitor Center.

JACK LÖFVING   
VERKSAMHETSCHEF YSTAD STUDIOS VISITOR CENTER  

Urvalsjuryn för PIXEL Junior 2022 består av Fredrik Jönsson, PIXEL-tekniker, frilansande
Colorist och DIT. Just nu producerar han Lundakarnevalens långfilm. Emma Lidström, koordinator 
på Film i Skåne och producent på Koneko som sysslar med  livestreaming, film och animation. 

Ylva jobbar som koordinator 
på The Game Assembly, Yrkeshögskolan som utbildar framtidens spelutveck-
lare. Har alltid spelat spel, och gillar det mesta från mobilspel och kluriga 
pusseläventyr till svåra brädspel som tar flera timmar.

YLVA  LIDÉN
KOORDINATOR PÅ 
THE GAME ASSEMBLY

Bobbi A Sand är spelutvecklare, författare och projektledare för Kids & Youth 
på Game Habitat, med lång erfarenhet av att skapa spel och berättelser för 

barn, unga och lekfulla vuxna.

BOBBI A SAND 
KIDS & YOUTH PÅ GAME HABITAT

PIXEL Junior öppnar tillsammans med Game Habitat upp en kategori för digitala spel!  

Game Habitat är en medlemsförening som organiserar spelbranschens aktörer i södra Sverige. 
Game Habitat vill skapa den bästa möjliga miljön för allt och alla som har med spelutveckling 
att göra. Game Habitats Kids & Youth Initiative är en satsning på barns och ungas spelskapande.

Workshop! 
Träffa Game Habitat 

på PIXEL Junior 
30 april och prova på 

att göra ett spel 

PIXEL Junior
är för Skånes 

yngsta filmskapare 
under 16 år
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 Är utbildad på Alma Manusutbildning och Fridhems Folkhögskola. Han har 
gjort ett gäng kortfilmer varav den senast, Gröt, vann Pixel Talent Award 2021. 
Utöver att göra egna filmer så arbetar han som manusförfattare och klippare. 
Nu är han sjukt nyfiken på att få se framtidens filmskapares verk! 

KIM SUNDBECK 
FILMSKAPARE 

Jury 
PIXEL JUNIOR Filmtävling

Urvalsjury 
PIXEL Junior 

Oscar är spelutvecklare och har varit involverad i fler än 20 spelproduktioner 
sedan 1997. Frilansar som kreativ producent genom sin firma GameFlame. 

Oscar har även lång erfarenhet av pedagogisk verksamhet med barn och 
unga genom arbete inom Skapande Skola och Kulturskolan och är även 

involverad i Kids & Youth-projektet på Game Habitat.

OSCAR WEMMERT
CREATIVE PRODUCER

Jury 
PIXEL Junior Speltävling 
i samarbete med Game Habitat
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David Wramneby verkar som manusförfattare 
och regissör och har bl.a. skapat rysarserien 
“12:13” för SVT Barn. David arbetar också som 
film- och medialärare på Malmö Latinskola. 

Berättelsen i animerad film
– ett samtal med Christian Ryltenius från Sluggerfilm.
Om manusprocessen i animerad film och om samarbetet mellan manusförfattare,
regissör och animatör. Ett samtal om den kreativa processen i teamet med
exempel från Sluggerfilms omfattande produktion av välkända och omtyckta
berättelser (Mamma Mu, Pelle Svanslös, Bamse m.fl.). I samtalet deltar
Christian Ryltenius (producent och regissör Sluggerfilm) som modereras av
Andreas Climent (manusförfattare, medlem i Centrum för dramatik).
Samtalet arrangeras av Centrum för dramatik Syd genom stöd från Malmö stad.

Panelsamtal om distribution med Valentina Chamorro Westergårdh (Reda-
ktör på SVT Kortfilm och Dokumentär)  Christian Zetterberg (Filmskapare 
som turnerat världen över och vunnit fina priser med på filmfestivaler med 
sina kortfilmer, även nominerad till PIXEL Talent Award 2022)
 & Jeanette Schjerva (Konsulent för visning/spridning på Film i Skåne)  
Några frågor som tas upp: Hur får jag min kortfilm att leva vidare? Hur ar-
betar SVT med kortfilm? Bästa tips för andra filmskapare? Hur når en ut på 
biografer?  Hur når en ut på filmfestivaler? 
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Samtal  30 april  15.00 
SAMTAL OM MANUSPROCESSEN - BERÄTTELSEN I ANIMERAD FILM 
MED CHRISTIAN RYLTENIUS FRÅN SLUGGERFILM

Samtal  30 april  11.15
PANELSAMTAL OM DISTRIBUTION MED SVT, FILM I SKÅNE & FILMSKAPARE

Kärnan i ditt manus, vad handlar mitt manus om – egentligen? Vi kikar på 
knep för att komma igång – eller komma vidare! – med ditt manusprojekt.
David Wramneby delar med sig av sin arbetsmetod och vi studerar filmex-
empel. Seminariet riktar sig till dig som gjort dina första kortfilmer, men är 
öppet för alla erfarenheter och inspel!  
Arrangeras av BUFF 

Samtal  30 april  13.15
SEMINARIUM: KÄRNAN I DITT MANUS
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POPiNTV sänder live från PIXEL 
med start 12.00 
“Vill du göra film musik TV-program, 
skriva, dansa... ? Kom till oss 
på POPiNTV så hjälper vi dig att 
förverkliga dina drömmar.” 

POPiNTV är en del av Kulturskolan 
Lund men åker runt och träffar unga 
utanför Kulturskolan. Vi sänder live 
från Pixel 30 april www.popintv.se

Skaparna till årets PIXEL-vinjett
Annegreth Kunath & Christofer Nilsson är på plats
på PIXEL-fredagen den 29 april och berättar om skapandet i ett samtal 
med Ludvig Rodman. Christofer är regissör och producent, och Annegret 
är producent och stillbildsfotograf, bosatta tillsammans i Malmö. Just nu 
jobbar de med kortfilmen Balladen som väntas ha premiär 2023.

Nytt pris för 2022: PIXEL Junior öppnar tillsammans med Game Habitat 
upp en kategori för digitala spel!  Game Habitat är en medlemsförening som 
organiserar spelbranschens aktörer i södra Sverige. Game Habitat vill skapa 
den bästa möjliga miljön för allt och alla som har med spelutveckling att göra. 
Game Habitats Kids & Youth Initiative är en satsning på barns och ungas 
spelskapande.

Workshop! 
Träffa Game Habitat 

på PIXEL Junior 
30 april och prova på 

att göra ett spel 

Händer på Pixel 
LIVESTREAMAT FRÅN PIXEL MED POPINTV

Händer på Pixel 
VINJETTSKAPARNA FÖR ÅRETS PIXEL-VINJETT 2022

Botildenborg gästar PIXEL som årets festicalcafé.
Det finns fika, lunch och snacks. 

Festivalcafé
BOTILDENBORG - FOOD, FARMING AND FRIENDSHIP

Händer på Pixel 
SPEL-WORKSHOP MED GAME HABITAT MED START 11.00 

Händer på Pixel 
PIXEL-MERCH

I år har du chansen att ta del av PIXEL-merch 
genom tiderna. Kanske hittar du en tröja från en 
festival du besökt tidigare, eller en tygpåse från 
året du är född? Kom och titta! 



Filmen handlar om dragqueens och dragscenen i Sverige. 
Genom två interjvuer ska drag intresserade Lucas 
ta reda på mer om hur drag ser ut o Sverige och
 hur normaliserat det är här. 

STJÄRNOR SOM STRÅLAR, DOKUMENTÄR
LUCAS LEIFSGÅRD

Spagetti-western där två prisjägare söker efter en efterlyst 
brottsling. Jakten kulminerar i en ödesmättad duell.

DUEL IN THE EAST, WESTERN
KAJSA KLEIN

Pao Pao och Mårten är två vänner som bor tillsammans i en lägenhet. 
Mårten jobbar på ett kontor och försöker ta sig uppåt i världen, medan Pao 
Pao är ganska nöjd med sin tillvaro som tidningsbud. Vad händer när en av 

vännerna - sin unga ålder till trots - hamnar i en livskris?

HA DET GÖTT GUBBEN, KOMEDI
ESTER MELIN HÖGBERG

Vad händer i våra huvuden? I mitt? I ditt? I en gammal tjock-TV skildras våra 
vardagstankar och fantasier. 

SCENER UR DITT HUVUD, ANIMATION
SIGNE RUTBERG

Filmen utspelar sig i en dystopisk överbefolkad värld. För att minska 
ner på populationen har staten valt att införa brevspelen. Cleo Melodie 
Cassidy är en av dem som fått hem ett brev på posten där det står att 
hon har blivit antagen. 

BREVSPEL, DYSTOPI/SKRÄCK
MATILDA BJERSTEDT

Med arg flickvän och dåligt med pengar, ger sig huvudkaraktären ut på jakt 
efter den perfekta vinylskivan för att fly verkligheten.

THE B-SIDE OF BREATHING, DRAMA
ELLIOTT BLOMBERG BOOK
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Filmen handlar om en kille som är beroende av sin telefon. Pågrund av 
hans beroende blir han olyklig och börjar isolera sig. beroendet övervälmar 

honom och han tar sitt liv. 

OPIUM, SHORT FILM
SAMUEL STRÖMBLAD

KLASS 2 (16-19 år)
Filmpass 3

Julia har spanat på snygga killen Robin forever. På Alla Hjärtans Dag ska hon 
äntligen sätta sin plan i verket! Hennes kompis Tess är skeptisk, men Julia är 
övertygad om att framgång är oundviklig - hon ska bara lyckas tämja en duva 

att lämna ett romantiskt brev, sen kommer allt gå som smort!

UPPDRAG ALLA HJÄRTANS DAG, KOMEDI
NOVA ROSLUND

KLASS 2 (16-19 år)
Filmpass 3

TÄVLINGSKLASSER
JUNIOR: 0-15 ÅR

KLASS 2: 16-19 ÅR
KLASS 3: 20-26 ÅR

FP3
KL2KL 10.00 - 11.08 & 14.00 - 15.03 KL 10.00 - 11.08 & 14.00 - 15.03



I denna fiktiva värld får vi komma in och ta del av frågan: Tänk om det gjorde 
ont att klippa sig?

GULDSAXEN, DRAMAK/KOMEDI
KARIN BJÖRKDAHL

Zara har en sista fest även om stämningen inte blir det hon hade önskat. 
Bestämd Tid är en film med drama och tragedi som speglar en mammas och 

vänkrets maktlöshet kring hennes dotters enda dagdröm. 

BESTÄMD TID, DRAMA
ANDROMEDA LUNDÉN

En influencer köper likes av en hemlös(inte clickbait). 

NET STORIES, MOCKUMENTÄR/SATIR
JAKOB LAGERROTH

A young troubled man and his not so positive friend travels up a mountain on 
a cold afternoon. The friend never stops complaining and they both struggle 
together throughout the journey. When they finally reach the top of the 
mountain the friend disappears. 

THOUGHTS, DRAMA
VIKTOR JONSSON

Sean får hembesök av en av hans kunder, Tage, som önskar att köpa en 
större mängd knark. När hans rumskamrat & mentor John hör över detta 

så tar han tag i Sean för att för att konfrontera honom om möjligheten till att 
Tage ska ta livet av sig.

SLURP, SPELFILM/DRAMA
GUSTAV EKANDER
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En liten film om det postmoderna äktenskapet.

LUSTENS NÖDVÄNDIGHET, SATIR
ADRIAN PAULI

KLASS 3 (20-26 år)
Filmpass 4

Paret väntar barn och har samlat nära och kära för ett Gender Reveal Party. 
Hemmet är pyntat, champagneglasen fyllda. I festens mitt står en ballong 
fylld med konfetti; rosa för en flicka, blått för en pojke. Rebecca höjer nålen, 
ballongen sprängs. Men resultatet blir inte som någon tänkt sig.

GENDER REVEAL PARTY, KOMEDI
ELLIOT MALMENBORG

KLASS 3 (20-26 år)
Filmpass 4

På restaurang sitter ett par. Deras samspel talar för ett djup förståelse för 
varandra, men inne på toaletten ringer Adam i förhållandet till 1177. Han 

har läst att hans tjej har sökt på vestibulit på nätet. I sjuksysterns vänliga 
bemötande finns de inte plats för frågor om kärlek och missförstånd.

MY BURNING LIPS, KONSTFILM
HANNA PERSSON

FILMPASS 4 FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

FP4
KL3

FP4
KL3KL 11.30 - 13.13 & 15.30 - 17.13 KL 11.30 - 13.13 & 15.30 - 17.13

PRISET “BÄSTA 

DOKUMENTÄR” DELAS 

UT AV DOC LOUNGE  & 

VINNARFILMEN VISAS 

SOM FÖRFILM PÅ DOC 

LOUNGE.



En ung kvinna handskas med en inre konflikt när hon kliver in i en taxibil. 

SUGAR, MINUTFILM
AGNES MÅNSSON

Två främlingar möts en kall vintermorgon vid en busshållplats på landsby-
gden.

VINTERMORGON, DRAMA
TOSTE SEVERIN

As part of an international revolutionary movement, a gang of kids kill Elon 
Musk and film it while dancing. The film follows the leader, Alice, and her 

own personal apocalypse in the aftermath of a world unravelling.

NO FUTURE, SATIR/DRAMA
 JUNE FINNEY

Ibland är det omöjligt att skilja på verk och person. 2016 var Morrissey 
allt. Nu har det gått mer än fem år sedan Michaela senast lyssnade på 
hans musik. 

DON’T FORGET THE SONGS THAT SAVED YOUR LIFE, HYBRID/DRAMA
DANIELA RUNESSON

Två före detta högstadiekamrater konfronterar det förflutna när de i vuxen 
ålder möts i omklädningsrummet till en thaiboxningsklubb.

FÖRSONING, DRAMA
KEVIN NADERI

En kung kvinna ser tillbaka på hur hon låtit samhällets regler prägla henne, 
och presenterar sin nya livsstil. Att skita i dem. 

INTE MITT FEL, MINUTFILM
FREJA DAREBERG

FIL
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En kvinna berättar för sin våldtäkts-
man om vad han har gjort. Hon 

reflekterar över sig själv, sin identitet 
och hur hon förändrats. Varför ville hon 

vara kvar i något som gjorde henne 
ont? Ett avsked till den hon var innan. 

Undrandes om vem hon har blivit.

TELL YOU ABOUT: THE BIRDS AND THE 
BEES, SAGITTARIUS RISING, ESSÄFILM

POLLYANNA POPERMAJER

KLASS 3 (20-26 år)
Filmpass 4

KLASS 3 (20-26 år)
Filmpass 4FP4

KL3
FP4
KL3

PIXEL STARTADES 
1996 OCH 

VÄLKOMNAR SEN 
DESS SKÅNSKA 

FILMSKAPARE I ALLA 
ÅLDRAR ATT TÄVLA MED 

SINA KORTFILMER PÅ MAX 
15 MINUTER.

KL 11.30 - 13.13 & 15.30 - 17.13 KL 11.30 - 13.13 & 15.30 - 17.13

PIXEL Skånes Filmfestival är regional uttagning till 
Novemberfestivalen - arena för ung svensk film.

Vinnarna från PIXEL Klass 2 och 3 blir direktnominerade och dessutom skickar PIXEL två 
urvalsfilmer till Novemberfestivalen. 2021 skickades fyra filmer vidare från PIXEL och flera 
kammade hem fina priser. I priset ingår visning, resa och inträde till Novemberfestivalen 25-26 
November 2022. (Det går inte att skicka sin film direkt till Novemberfestivalen utan endast 
bidrag från en regional uttagning kan delta.)

Regional uttagning 
NOVEMBERFESTIVALEN 



Under en mörk natt söker Flickvännen 
efter (vad hon förmodar) är den otrogna 
Pojkvännen. I en liten, skruttig bil åker 
Flickvännen och Tjejkompisarna förbi alla 
lysande gatlyktor på jakt efter hämnd... 
Efter upprättelse... Efter blod. 

GMN, SKRÄCK/KOMEDI
ELISOPHIE ANDRÉE

Efter en hetsig innebandyträning går 
12-åriga Viggo och Noel hem för att utmana 

varandra i manlighet och gränser. Ett abrupt 
slut på leken väcker frågor om hur en 

manlig vänskap får se ut.

SHOWER BOYS, UNGDOMSDRAMA
CHRISTIAN ZETTERBERG

“The Power of Love” är en kort och intensiv kärlekshistoria mellan två 
individer som får tiden att stå still och övervinna döden.

THE POWER OF LOVE, ROMATISK KOMEDI
THOMAS COSTA FRETÉ

Malmötjejen Anna bor fortfarande hemma, hemma hos hennes kontrolle-
rande och alkoholiserade pappa Dallas. Anna vill förverkliga sina drömmar 

att bli skådis medan Dallas har andra planer för henne.

DON’T KILL MY DREAMS, DRAMA
IBRAHIM FAAL

Två arabiska män spelar ett sexigt spel men blir avbrutna av ett av sina 
livs värsta farhågor - ett hot från arabvärlden.

HABIB & THE THIEF, ROMCOM/DRAMA
NAURES SAGER

Den här kortfilmsdokumentären skildrar en florists resa att finna sin 
identitet. Joakim berättar om sitt liv när han växte upp i en liten by på den 
svenska landsbygden och kämpade för acceptans bland sina kamrater, 
samhället, hans familj men framförallt av sig själv.

JOAKIM, DOKUMENTÄR
TOBIAS OHLSSON

Vi tar en promenad för att lufta våra tankar, 
kanske ta ett andetag för att fundera lite 
i vår lilla bubbla medan vi passerar andra 
öden nära inpå våran synfält men ändå så 
långt borta för att se i slumpens ironi. Vad 
är rätt eller fel i livets promenad när allt 
korsar våran väg?

THE PROMENADE, DRAMA/THRILLER
NICO FALCONE GEORGIADIS

En poetisk dokumentär baserad på verkliga förälskelseminnen. Sociologer 
påstår att förälskelse är mer sällsynt idag och inte känns lika starkt. Den 

här filmen är en reflektion kring varför och en hyllning till alla som känner 
starkt.

KÄRLEK I EN KÄRLEKSLÖS TID, DOKUMENTÄR
VERONICA NIELSEN

FIL
MP

AS
S FILMPASS 

PRISET 
“BÄSTA MANUS” 

DELAS 
UT AV ANAGRAM. 

VINNAREN FÅR BL.A 
ETT STIPENDIE PÅ 

10.000 KR

KL 13.30 - 15.08 & 12.00  - 13.38 KL 13.30 - 15.08 & 12.00  - 13.38

En kvinna vaknar upp i skogen omringad av röda telefoner. Efter varje 
samtal börjar hon inse vad som har hänt henne.

RÖST, DRAMA
FREDRIK MOOE

KLASS 4 (27-100 år)
Filmpass 5

KLASS 4 (27-100 år)
Filmpass 5FP5

KL4
FP5
KL4



En nybliven pappa sitter vaken på sin säng och lyssnar till sin nyfödda bebis 
snarkningar under barnvagnens sufflett. Snarkningarna tystnar och öppnin-
gen i barnvagnen blir en portal in i en skrämmande drömvärld.

PLIKT, DRAMA
DANIEL PERMBO

Ett långt och lyckligt slut istället för ett hastigt utan avsked. Möjligheten att 
kunna ställa allt tillrätta trots att det redan är för sent. 

ANOMALI, DRAMA
JACOB NILSSON

Nadir, tar utgångspunkt i den 
drygt kilometerlånga gatan Norra 

Grängesbergsgatan i Malmö. Gatan, 
som omnämnts som en ”no-go 

zone”, är idag en plats där Malmös 
industriella historia och nya stadsbild 

flätas samman.

NADIR, DOKUMENTÄR
MOHAMED AL-AMIN ZOUITEN

En dålig vinnare och en bra förlorare kämpar med att förstå motstridiga 
känslor efter en ovanligt ojämn badmintonmatch. 

DET AUTENTISKA JAGET, KOMEDI
OLOF BENDZ

Ett par i 30-års åldern på en restaurang. Mannen berättar en märklig historia 
om att han haft samma obehagliga och märkliga känsla en gång tidigare i 

sitt liv och att världen då började skaka.  Kvinnan misstror. De fortsätter att 
prata och sedan börjar restaurangen att skaka. Vad är verkligt? 

INNAN JORDBÄVNINGEN, DRAMA
GUSTAV HUGO OLSSON

FILMPASS FIL
MP

AS
S 

Rootless is an animated short 
based on photographs, reflecting 
upon memory processing of a lost 
home. The location goes through a 
transition from present to absent, 
to eventually become an object of 
memory. As technological errors 

ROOTLESS, EXPERIMENTELL, 
ANIMATION

PIXEL TALENT 
AWARD - 

ETT AV SVERIGES 
STÖRSTA 

KORTFILMSPRISER

KL15.30 - 17.07 & 10.15  - 11.42 KL15.30 - 17.07 & 10.15  - 11.42 

Embla och Saga har varit bästa vän-
ner så länge de kan minnas. Nu har 

de tagit studenten och Saga ska flytta 
till USA. Det kanske är Emblas sista 
chans att våga visa för Saga att hon 

vill att de ska vara mer än vänner.

MELLAN DINA ANDETAG, DRAMA
DANIELA RUNESSON

KLASS 4 (27-100 år)
Filmpass 6

Rädslan byggde reservatet. Det skulle vara vår fristad, men du kallade det 
för ett fängelse. Snälla försök förstå oss, den svåra situation vi hamnade i 

och kom ihåg - vi gjorde allt för er skull. Vi ville bara ert bästa.

RESERVATET, HYBRID/DOKUMENTÄR
MAGNUS RUTBERG

KLASS 4 (27-100 år)
Filmpass 6FP6

KL4
FP6
KL4
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En titt bakom kulisserna på ett stort varulager.

AMAZON
ARNE BJÄRSHOLM ALBERTO

På en öde lekplats leker en ensam figur med sin boll. Plötsligt dyker en 
större upp och tar bollen. men hjälp är på väg. Men kan inte alla vara 
vänner?

DEN ROSA BOLLEN
EVELINA LINDSJÖ

Choklad- Påskharen har  hamnat på fel högtid och vill hitta tillbaka till 
påsken. 

CHOKLADSTRUL
MY ROSENKVIST 

Två barn sitter i en tom skolsal. Men varför? Något måste hända!

DEN DUMMA TESTEN
LOUIS LANHAM, BÁRA BERANOVÁ, JOHN KLINGBERG

Dottern kommer hem efter skolan, hon ringer sin pappa men han bryr 
sig inte.  Ångesten kommer och hon öppnar fönstret, tittar ner. 

Dagen efter möter hon sin vän som visar att han finns där för henne.

CATCHER IN THE RYE
CORNELIA PERSSON NYHOLM, ALICE OTTOSSON, GORDON DAHLBOM

I mörkret finns något otäckt. 
En man beger sig djup in i gångarna för att möta det värsta.

EN ANIMATION
YIGJIA HE

Två personer är vilse i skogen och får hjälp att hitta tillbaka. 

BORTA I SKOGEN 
JOURI ALRIFAEE

En man med en stor musikspelare går in i skogen. 
Plötsligt dyker något helt oväntat upp.

DISCO-SAUR
BÁRA BARANOVÁ

Kompisarna tror att det ska bli en helt vanlig skoldag.
Läraren startar en standardtråkig lektion,
 men sen börjar det hända konstiga saker... 

ICA TRUBBEL…
SIGRID BOSCHETTO

Sebbe har tappat driv i livet. Kompisen Erik som inte har någon förståelse 
för Sebbes slapphet hotar med att slänga ut honom. 

Då träffar Sebbe pizzabudet Viktoria, vilket innebär en vändpunkt.

MER ÄN BARA PIZZA
BIM KESTRUP, LEA PERSSON

Den onda Dr. Kosmos har skapat ett virus som kommer utplåna alla. 
Rymdhjälten Capitan Johnny Walker måste försöka stoppa honom.  

CAPITAN JOHNNY RÄDDAR VÄRLDEN
OSKAR FÄLLMAR ANDERSSON, ADRIAN SMOLINSKI

Vi kan inte få nog av fyrverkerier - eller hur? Alla älskar fyrverkerier! 
Till och med när de är animerade.

FYRVERKERI
REBECKA ERIKSSON

JUNIOR (0-16 år)
Filmpass 1  kl 10.05 - 10. 55

FP1
Junior
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En man med långa armar, en dinosaurier och en lampa är vilse i öknen  
samtidigt som de lider av diverse sjukdomar. 

APOTEKARSJUKAN
ALVAR TÖRNGREN, EDVIN TÖRNGREN, VIDE KARIS

Sonic är lös! Allt kan hända & med Sonic på jakt så gör det också det.

SONIC
RUILIN BI

I Elisabeths familj är man rik, men bryr sig inte om varandra. Hon träffar den 
fattiga Charlie som letar efter mat och de hjälper varandra.

ANOTHER ONE BITES THE CRUST
MATILDA FRANZÉN

Två killar möts och börjar spela fotboll.

FOTBOLLSMÖTET
ADRIAN HANSSON

Ett sökande efter ett legendariskt specialvatten. Finns det? och vad händer 
när man hittar det? Häng med!

SPECIALVATTEN
HEDDA DESSBORN, VIDAR BJARUP, DINA MEIJLING

En blind person går in på ICA för att handla mjölk. Hon hittar inte mejeria-
vdelningen utan måste be om hjälp. När mjölken är betald kommer hon på 
vad hon glömde köpa och går in i affären igen.

ICA
BASTIAN ÅKESSON-VELASCO, ALBA RAMOS PETERSEN

En match, ett spel. Vem vinner?

BRAW STARS ANIMATION PART 2
JUNLIN CHEN

En person blir rädd när han ser ser skeletten och försöker jaga bort dem. 
Men är de egentligen så farliga? Någons utsida visar inte alltid insidan.

MAN SKA ICKE DÖMA SKELETTET EFTER BENEN
LOVISA OLSSON, OLIVER RIIS KOTOVICH

En kanin kokar te och sätter sig och njuter. Det räcker väl så?

KANINEN
MAGDALENA VILLA

Ormarna kommer! ingen går säker - allra minst dem själva!

ORMARNA
LOUIS LANHAM

Två tjuvar sticker till IKEA för att fika. När de är mumsat klart sticker de 
snabbt därifrån. Eller vem är det som smiter egentligen?

EN DAG PÅ IKEA
MEMPHIS LILJENLOV

JUNIOR (0-16 år)
Filmpass 1 kl 10.05 - 10. 55

FP1
Junior
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Varför inte välja Ekologiskt när man kan? Gör det!

VÄLJ EKO
CORNELIA MAURITSSON, ESMER-

I den lugna skogen kraschar ett tåg

TINY RAILS
WILHELM HAMMABURG

I en vrå sitter en pojke stillsamt. Sitter han i skamvrån?
Kanske, men vad händer när han inte vill sitta kvar där?

STOLEN
CORNELIA MAURITSSON, WERNER WÄYRYNEN

En annorlunda matlagningsvideo. 

GÖR INTE SAMMA SAK
LEEN ALRIFAEE, JOURI ALRIFAEE

En glad figur kollar in en underjordisk grotta. 
I grottan finns både bra och dåliga saker.

GROTTAN
MAJ LANTZ, HADDOCK SALO

Kapten Shrek har ingen aning om vilket öde som väntar honom och hans 
fartyg Titanic: först en maskerad katt och sedan (små) monster i djupet.

TITANIC OCH AXOLOTERNA
MALOU WIBELIUS, PIXIE HANSSON

En flicka  upptäcker havets värld. 

UNDER HAVET 
LEEN ALRIFAEE

Någon tycks ha förgiftat den kära hästen Daisy. 
Cowboy tror det kan vara hans rival Dirty Svensson. 
Han söker hämnd. Men saker går inte som planerat. 

SAGAN OM DAISY: COWBOY VS. DIRTY SVENSSON
VIGGO KARLSSON, ANDRÉ ÅKESSON, HENNING STRANDBERG

Filmen handlar om någon som ser ett väldigt ruskigt och magiskt hus.
Han går in i huset.

Vad kan gå fel...

SPÖKHUS AVSNITT 1
AYHAM ARHAYEM

Filmen handlar om e fattig urakrainsk flykting familj som åker tog till köpen 
hamn för att lämna in pass, men de har inte biljetter för alla... 

 
En skolfilm gjord av 5 elever på backaskolan i klass 7.

SEMESTER, ELLER?
TIM HILTON-BROWN

Två elever spelar ett spel i juletider, plötsligt börjar det snöa utanför fönstret. 
Glad och förhoppningsfulla rusar de ut.

SNÖ
DAVID KRING, MÄRTHA RASK, ANASTASIA BRUNKHORST-KVARNSTRÖM

Om två fiskar med  dålig korttidsminne 

TUSENÅRIGA FISKAR 
MY ROSENKVIST 

JUNIOR (0-16 år)
Filmpass 2 kl 11.20 - 12.12

FP2
Junior
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Spelet handlar om: Man kommer till olika ställen där det finns ostbågar 
som är gömda bakom olika saker man ska försöka hitta. Man ska försöka 
hjälpa Pico att hitta alla och få en mysig fredagskväll!

EMMY POLBERGER
FIND THE CHEESEDOODLES

SOPHIA EDLUND
PINGIS

Speltävling 
PIXEL JUNIOR 

Workshop! 
Träffa Game Habitat 

på PIXEL Junior 
30 april och prova på 

att göra ett spel 
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Finns det flygande tefat? Vad skulle främmande varelser kunna vara 
intresserade av på jorden? Dessa frågor besvaras i denna film. 

ALIEN
NOAH LINDHE

En (pandemi/hemundervisnings)stafettfilm av 17 unga animatörer. 
Musiken står nästan lika många unga kompositörer för.

Resultatet? Härligt spretigt, mycket charmigt 
och alldeles alldeles underbart!

TRANSFORMATION
JOHN KLINGBERG, RIKARD TEJLE, LEO WIKSTRÖM, ESMERALDA VITTENLIND

Ett mystiskt experiment släpper lös oanade krafter.
Är det ett monster som föddes ur flammorna? Och går någon säker?

POMMESFILMEN IV
AGNES CEDERSTRÖM, VIDAR BJARUP, ELIJAH JANGBORN,  
RUIHAN JIANG, THEO SCHORI

Djävulen bryter sig in i huset o startar roboten. Men det blir inte riktigt som 
djävulen hade tänkt. Roboten rymmer och vill skapa kaos.

ROBOTOLYCKAN
IVO LEE, EGON ALFREDSSON KLEIST, ARI LEE

Två astronauter vaknar upp från sin kryosömn efter att de nått sin destina-
tion. Till en början verkar allt vara ok men snart hittar de oroande spår efter 

en okänd fara.

THE REAL ALIEN MOVIE
LUCIUS OSUMAN KRALIK

Kalle Korv och hans gäng åker till skogen för att tälta och berätta spökhis-
torier för varandra. Men det finns en läskig varelse i skogen...

KALLE KORV: DEN LÄSKIGA SKOGSUTFLYKTEN
SASHA BYLUND

En man tänker tillbaka på  en traumatisk event i sitt liv
och hittar sätt att bearbeta det. 

GUBBENS MÅLNING 
LEO WITTING LINDGREN

Bröd är ju både nyttigt och gott. Men vilka varelser lockas fram när man 
slänger ner det i vattnet?

THE DANGEROUS BREAD
ALVAR WILHELMSSON, NORA EK

En ond robot som heter Dator 3000 vill döda en Blå, Grön o en Beige gubbe. 
Han skickar TESA tidsmaskinen för att lura dem till framtiden. Om de över-

lever har Dator 300 flera andra elaka planer på G.

TESAS TIDSÄVENTYR
OLLE NILSSON, FRANS ERNBLAD, LOVE FREDRIKSSON

JUNIOR (0-16 år)
Filmpass 2 kl 11.20 - 12.12

FP2
Junior



Tack för i år!




