
Hitta din närmaste bio!
Falun – Högskolan Mediehuset, Göteborg – Hagabion, Lund – Kino,Norrköping – Cnema,

Stockholm – Zita, Umeå – Folkets Bio, Östra Ämtervik – Gunnerudsgården

Presenterar på årets kortaste dag 21 december 2019

WIFT (Women in Film & Television) startade i Los Angeles på 70-talet
för att motverka den manliga dominansen inom film och TV. Idag finns 
Wift på ca 50 ställen på sex kontinenter och har 15 000 medlemmar.

Bli medlem på www.wift.se



WIFT Västra

VÄGGEN - Astrid Askberger  - 5 min

”Väggen”, skildrar hur det plötsligt byggs en ny vägg tio meter framför sovrumsfönstret. ”Väggen” har 
visats på SVT och vann hederspris på Tempo dokumentärfestival 2019.

WIFT Södra

STORASYSTER - Carin Bräck  - 9 min

En film om vad sorg kan göra med en människa och kanske om vägen ut ur sorgen. Med Åsa 
Ahlander, Jens OIsson och Edit Sunnergård.

WIFT Norra

DANS L’EAU/ IN THE WATER - Yuliya Antonova  -   4 min

Man måste komma ut ur sitt eget skal om man vill leva på riktigt. En ung tjej har drömsyner som hon 
försöker att förstå genom att följa dem. En historia om att övervinna sina rädslor.

WIFT Dalarna

DREAMLIFE - Anna Mercedes Bergion, Michaela Berner - 14 min

”Dreamlife” är en suggestiv dramathriller om Olivia som lever ensam med sitt nyfödda barn. Stressen 
som nybliven mamma leder till isolering. Hon skapar sig ett virtuellt liv men får svårare och svårare 
att håll isär de två olika världarna.

WIFT Östra

MOTION MOT HUVUDDUK - Hanna Hannerz-Simå - 14 min

Det är fullsatt i Norrköpings kommunfullmäktige när motionen om förbud av slöja i förskola och skola 
ska diskuteras i september 2016. Trots att motionen röstas ner med stor majoritet, hänger den 
rasistiska retoriken kvar i luften.  

WIFT Stockholm

RABBI - Sosi Chamoun - 4 min

Ett flyktingbarns stilla bön.

WIFT Värmland

VI BOR FAKTISKT HÄR - Sara Svärdsén & Ann Lundberg - 7 min

En flicka står i sitt fönster och tittar ut över bostadsområdet och grannarna. En pojke matar sin kanin, 
en kvinna övar golfswingar på taket, någon behöver närhet. En flicka får axla allt ansvar då de vuxna 
har gett upp.


