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Rolf Lassgård som Erik 
i Jägarna 2.
 Foto: Viktoria Engman 

Helen Sjöholm och Bill Skarsgård i en scen ur Simon och 
ekarna. Foto: Dan Lausten

Magnus (Johan Glans), Ulfs fru (Klara Zimmer-
gren), Jenny (Rachel Mohlin), Ulf (David Batra), 
Frida (Vanna Rosenberg) Kvarteret Skatan reser 
till Laholm. Foto: Jacob Jörgensen



Välkommen!
Utan filmen hade livet varit fattigare. Utan filmen skulle vi vara mer inskränkta 
i vårt tänkande och våra åsikter. Utan filmen hade vi haft färre samtalsämnen 
i vår samvaro. Därför finns filmen, därför finns biografen. Och därför visar jag 
film. Så: varmt välkommen till den sextonde upplagan av Svenska Filmdagarna 
i Laholm.

Relationer, Möten. Konflikter. Det är de tre viktigaste ingredienserna i filmens 
värld, som i vår egen. I år handlar filmerna extra mycket om relationer - och 
hur vi hanterar dem. Det är befriande att leva sig in i filmiska relationsproblem 
- utan att riskera egna känslor. Vi får möjlighet att leva oss in i Tinas känslor och 
hennes ångest över att förlora sin tvillingsyster. Det är lätt att fälla tårar när hon 
fyller spegeln med orden Jag Älskar Dig.

Maktlösheten i ett förhållande när känslorna helt plötsligt börjar spira för någon 
annan, som för Ruth Vega Fernandez i Kyss Mig.

Obehagskänslorna i magen när man ser hur barngänget terroriserar andra barn. 
Det är film, men en film i hög grad baserad på verkliga händelser.
Allt detta är filmens styrka.Den tar oss med till världar som kan vara både 
fantastiska och hemska; till och med vidriga. Den hjälper oss att bekämpa våra 
fördomar och ta ställning i svåra frågor.

Allt detta - bara på film. Så igen: välkomna till Svenska Filmdagarna. Bara i 
Laholm! Mikael Bengtsson, Bio Maxim

Richard Hobert & Rebecca Ferguson
inviger Filmveckan
Som vanligt blir det en formlig rivstart på 
Svenska filmdagarna i Laholm. På premiären, 
lördag den 10 mars, inviger regissören Ric-
hard Hobert filmveckan. Han gör det tillsam-
mans med skådespelerskan Rebecca Fergu-
son. Hoberts film, En enkel till Antibes, blev 
belönad med en guldbagge för Bästa manliga 
huvudroll. Priset gick ju till Sven-Bertil Taube. 
I filmen, som är veckans invigningsfilm, 
spelar Rebecca Ferguson rollen som Taubes 
hemhjälp.
Richard Hobert har fått flera utmärkelser för sina produktioner, både som ma-
nusförfattare, producent och regissör. 2003 fick han Laholms Filmpris för Alla 
Älskar Alice, Hoberts hittills största publiksuccé. För Glädjekällan, som ingick i 
sviten De sju dödssynderna, fick han Ingmar Bergmans pris. Demonregissören 
betecknade filmen som ett mästerverk. På lördagen får vi alltså både träffa  
regissören och skådespelaren och uppleva deras verk.2

Regissör Richard Hobert. Foto: Håkan Bjerking 



???????????????????

Filmpristagare!
Det är nog få som förhåller sig likgiltiga till Maj 
Wechselmanns produktioner. Sedan 1970-talet har 
Maj, 70, producerat dokumentärfilmer och debattin-
lägg som både berört och upprört.

Maj Wechselmann föddes i Köpenhamn och utbilda-
de sig till skådespelare i Danmark innan hon flyttade 
till Sverige. Här har en lång rad dokumentärer med 
vänsterprofil väckt debatt. Det började redan 1973 
med Viggen 37 och har sedan fortsatt med bland 
andra Filmen om Anton Nilsson; Ett rättfärdigt krig?, 
Tala med mig systrar; Bang och världshistorien och 
Det är upp till dig! I Filmdagarna representeras hon 
av Bi åker till Fukushima, som handlar om den för-
färliga kärnkraftsolyckan i samband med tsunamin i 
Japan. Filmen visas söndagen den 11 mars.

Juryns motivering till priset är denna: För att i över 40 år ha gjort filmer fulla av 
sanningar; oftast obekväma sådana, tilldelas hon Laholms Filmpris. Obekväma 
har sanningarna varit för oss som sett hennes filmer, men också för dem som har 
makten,  den ekonomiska makten och den politiska. Med stort mod, stor styrka och 
helt utan rädsla har hon gripit sig an det jobb som hon gjort till sin livsgärning: att 
sticka hål på lögner. Bi åker till Fukushima är det senaste i raden av hennes san-
ningssökande verk.

Det är Dina Försäkringar Lagadalen och Sparbanken Boken i Hishult som står för 
priset på 10 000 kronor och prisutdelningen sker söndag den 11 mars kl 16.30.

Program
• Fredag 9 mars
19.30 Filmmusikkonsert med Laholms Blåsarensemble

3

Maj Wechselmann, vinnare av Laholms 
Filmpris. Foto: Scanpix

• Lördag 10 mars
Förfilm: Hjärtsuddi
Regi: Caroline Larsson. 
Katrinebergs folkhögskola

Alexander Karim 
och Filippa An-
dersson i filmen 
Hjärtsuddi.
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Program
• Lördag 10 mars
 Guldbaggevinnare för Bästa manliga huvudroll

Änklingen George (Sven-Bertil Taube) har fått 
nog av sin hemhjälp Maria (Rebecca Ferguson) 
som stjäl hans saker och sina vuxna barn (Dan 
Ekborg, Malin Morgan) som försöker sälja hans 
hus och komma över pengarna. 
Han bestämmer sig för att överraska dem med 
ett motdrag som får alla att rannsaka sina liv. 
George packar en väska och drar iväg på en 
svindlande resa. 
Han färdas genom sitt förflutna mot sina dröm-
mars mål i en film om livet utan returbiljett. 
Regi: Richard Hobert 
I rollerna: Sven-Bertil Taube, Rebecca Ferguson, Catherine Rouvel, Dan Ekborg, Malin Morgan, 
Torkel Petersson, Iwar Wiklander m fl.

17.00  En enkel till Antibes

Sven-Bertil Taube  och Rebecca Ferguson i en scen ur 
En enkel till Antibes. Fotograf: Jens Fischer  

Familjen Rantanens hotell Gyllene Orren 
står helt tomt, så mamma Ritva börjar odla 
ekologiska grönsaker i ett försök att locka 
gäster. 
När sonen Ingos minigris Pyret bökar
sönder grönsakslandet, blir både Ritva 
och pappa Roger arga och Ingo känner att 
varken han eller Pyret är uppskattade av 
familjen. 
Ingo får veta att konkurrenterna på grann-
hotellet ska anordna en agilitytävling, och 
anmäler Pyret. Prissumman skulle täcka 
pappa Rogers klantiga affärer och en vinst 
skulle göra både Ingo och Pyret till hjältar. 
Men det är många hinder, förutom de på 
tävlingsbanan, som står i Ingos och Pyrets 
väg. Men Ingo hoppas att den som är lång-
sam men gör rätt, kan vinna mot den som
är snabb men som gör fel. 
Regi: Mikael Syrén 
I rollerna: Maria Sid, Linnea Firsching, Peter Engman, Buster Isitt, Stina Ekblad, Erik Johansson, 
Josephine Bornebusch m fl. 

14.00  Hotell Gyllene Knorren

Familjen Rantanen: Ritva (Maria Sid), Isadora (Linnea Firsching, 
Roger (Peter Engman), Ingo (Buster Isitt) 
 Foto: Alexandra Aristarhova 

• Söndag 11 mars

I samband med jordbävningen och tsunamin den 11 mars förra året havererade kärnkraftverket 
Fukushima i norra Japan. Dagarna efter spreds bilder på kraftiga explosioner över hela världen, 
men från det ansvariga bolaget TEPCO, kom endast uppgifter om att en vätgasexplosion hade ägt 
rum. Sanningen om katastrofens omfattning erkändes först senare. När Bi, från Kungsbacka, åker 
till Japan är det för att reda ut hur det kan komma sig att människor fortfarande bor kvar i områden 
som enligt utländska experter borde vara evakuerade. Vi möter därtill en tidigare säkerhetsvakt vid 
Ringhals, som är öppet kritisk till hur säkerheten skötts vid svenska kärnkraftverk.

16.30  Bi åker till Fukushima
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Kom och prova på att göra anime-
rad film tillsammans med oss på 
Teckningsmuseet. 
Ni är också välkomna in i vår Bio 
där vi visar filmer skapade av barn i 
museets animationsverkstad. Drop-
in, för alla åldrar.

12.00- Animationsverkstad och Bio på Teckningsmuseet
14.00

Simon och ekarna är ett storslaget och 
hoppfullt uppväxtdrama om en ung 
mans uppror mot sin älskade familj - en 
familj som ville skydda honom i det 
växande hotet från ett krigsdrabbat 
Europa. 
Den handlar om Simon, som växer upp
i en arbetarfamilj i utkanten av Göteborg 
under andra världskriget. Trots en kär-
leksfull uppväxt känner han sig 
annorlunda och utanför. Simon är
väldigt begåvad och mot hans föräldrars 
gillande söker han sig till de skolor och 
utbildningar som en arbetarunge normalt 
inte söker sig till. Där möter han Isak, son till en förmögen judisk bokhandlare som flytt undan 
förföljelserna i Tyskland. De två pojkarna och deras familjers liv vävs samman samtidigt som kriget 
rasar i Europa. Vid krigsslutet börjar Simon förstå att det finns hemligheter i hans familj - hemlighe-
ter som tar honom ut i Europa och som kommer att förändra hans liv för alltid. 
Regi: Lisa Ohlin
I rollerna: Bill Skarsgård, Jonatan S Wächter, Helen Sjöholm, Jan Josef Liefers m fl.

 Guldbaggevinnare för Bästa kvinnliga biroll och Bästa manliga biroll
19.30 Simon och ekarna

Helen Sjöholm och Jonatan S Wächter i en scen ur Simon och 
Ekarna. Foto: Dan Lausten

Program

• Måndag 12 mars

En dag på Vallberga mejeri
Helge Nilssons film från 1989. Speltid omkring 1 timme.

Vinter i Laholm
Klipp från Olle Larssons filmer från 1950-talet. Speltid 5-7 minuter.

Laholm i rörliga bilder
Bilder från 40-50-talet. 24 minuter.

Om jag fick börja om
Regi: Sebastian Johansson. Katrinebergs folkhögskola

14.00 Lokal filmkväll
och
19.00



46

Kyss mig är en storslagen och romantisk kär-
lekshistoria som får oanade konsekvenser för 
alla inblandade. Mia (Ruth Vega Fernandez) och 
Frida (Liv Mjönes), båda i 30-års åldern, möts 
för första gången på deras respektive föräldrars 
förlovningsfest. Mias pappa Lasse (Krister 
Henriksson) och Fridas mamma Elisabeth (Lena 
Endre) ska gifta sig. Nu ska döttrarna från deras 
tidigare äktenskap äntligen träffa varandra. 
Lasses dotter, Mia, är nyss hemkommen med 
pojkvännen Tim (Joakim Nätterqvist) och de 
planerar för fullt sitt bröllop. Trots den kompli-
cerade familjekonstellationen uppstår starka känslor mellan Mia och Frida som inte går att stoppa.
Regi: Alexandra-Therese Keining
I rollerna: Lena Endre, Krister Henriksson, Ruth Vega Fernandez, Joakim Nätterqvist m fl.

17.30  Kyss mig

Ruth Vega Fernandez och Liv Mjönes i en scen ur Kyss mig.
 Foto: Ragna Jorming

• Tisdag 13 mars
Program

Play är en allvarlig och humoristisk beteendestudie av den 
kritikerrosade och internationellt uppmärksammade Ruben 
Östlund.
Filmen är inspirerad av verkliga händelser där en grupp 
unga svarta pojkar vid åtskilliga tillfällen rånade andra barn i 
centrala Göteborg. Det uppseendeväckande med rånen var att 
de startades med hjälp av en skicklig retorisk fälla där hot eller 
våld inte användes. Det så kallade ”brorsantricket”. Rånarna 
använde sig också av den stigmatiserade bilden av den svarte 
mannen som existerar i vårt samhälle för att genomföra rånen. 
Detta trots att de bara var mellan 12 och 14 år gamla. 
Regi:  Ruben Östlund. 
I rollerna: Sven-Bertil Taube, Rebecca Ferguson, Catherine 
Rouvel, Dan Ekborg, Malin Morgan, Torkel Petersson, Iwar 
Wiklander m fl.

20.00  Play

Sebastian Blyckert och Anas Abdirahman i 
en scen ur Play.
 Foto: Marius Dybwad Brandrud

 Guldbaggevinnare för Bästa regi och Bästa foto

Enäggstvillingarna Cilla och Tina så nära man kan 
komma varandra men samtidigt väldigt olika. Cilla 
är konstnärssjälen och idealisten som går sin egen 
väg medan Tina är populär, pubertal och ständigt 
kär. Cilla och Tina ska snart fylla 15 år men det 
kommer Cilla inte få vara med om, för hon kom-
mer att dö innan dess. Detta är historien om Tina 
som blir ensam kvar. Om sorgen att förlora någon 
nära och skulden när något är för sent att ställa till 
rätta. I denna gripande filmatisering av Peter Pohls 
Augustprisbelönade ungdomsbok, Jag saknar dig, 
Jag saknar dig!, visar Anders Grönros (Agnes Cecilia, 
Glasblåsarens barn) ännu en gång vilken mästare 
han är på fängslande ungdomsskildringar med både 
ytfinish och djup.
Regi: Anders Grönros
I rollerna: Erica Midfjäll, Hanna Midfjäll, Ludde Nilsson, Thomas Hanzon, Ola Rapace

17.30 Jag saknar dig

Erica Midfjäll och Hanna Midfjäll i en scen ur Jag 
saknar dig. Foto: Maria Fäldt 

• Onsdag 14 mars
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Program

Sommaren närmar sig och det är dags för vännerna i 
Kvarteret Skatan att spika de traditionella gemensamma 
semesterplanerna. Men allt är inte som det brukar. Det 
strävsamma paret Magnus och Frida bestämmer sig för 
att fira semester på egen hand för att rädda sin relation 
som gått i stå. Jenny, gängets eviga singel, har hittat 
”Den stora kärleken” och tänker tillbringa en romantisk 
sommar med honom i Saint Tropez. Alla i kompisgänget 
kan tänka sig att bryta traditionen utom Ulf som ser den 
gemensamma semestern som årets höjdpunkt. Utan att 
tveka ljuger han ihop en historia som får vännerna att än 
en gång fira gemensam semester. Men – ingenting blir 
såklart som planerat… 
Regi: Mikael Syrén 
I rollerna: Johan Glans, Vanna Rosenberg, David Batra, Rachel Mohlin, Klara Zimmergren m.fl. 

19.30  Kvarteret Skatan reser till Laholm Obs! 90 kr

Johan Glans och Vanna Rosenberg i en scen ur 
Kvarteret Skatan reser till Laholm. 
 Foto Jacob Jörgensen

Det har gått 15 år sedan Erik i all hast tvingades lämna sin 
polistjänst i Norrland. Nu bor han i Stockholm och har 
lyckats bli Riksmordkommissionens bästa förhörsledare. 
Ett brutalt mord tvingar honom att åka upp till sina gamla 
hemtrakter. Det som först ser ut som en enkel mordhistoria 
visar sig dock snart vara något betydligt mer komplicerat där 
både jägare, lokala poliser samt Eriks närmaste verkar vara 
inblandade. Ju mer snaran dras åt desto djupare blir konflik-
ten mellan honom och den lokala polisen och allt utvecklar 
sig till en värre mardröm än Erik någonsin kunnat ana... 
Regi: Kjell Sundvall 
I rollerna: Rolf Lassgård, Peter Stormare, Lo Kauppi m fl. 

20.00  Jägarna 2

Rolf Lassgård, Jesper Barkselius och Peter 
Stormare i en scen ur Jägarna 2.  Foto: Jami 
Granström

Apflickorna är en modern western om makt, sex och djur. När Emma möter Cassandra påbörjas 
en relation fylld av brutala fysiska och psykiska utmaningar. Emma gör allt för att bemästra spelets 
regler. Gränser överskrids och insatsen blir högre och högre. Trots det kan Emma inte motstå den 
berusande känslan av total kontroll.
Regi: Lisa Aschan
I rollerna: Mathilda Paradeiser, Linda Molin, Isabella Lindqvist m fl. 

20.00  Apflickorna
 Guldbaggevinnare för Bästa film, Bästa manuskript och Bästa ljud

• Torsdag 15 mars

• Fredag 16 mars

12.00- Seminarium med fokus på filmaren filmen & biografen
16.20 Kommunala och regionala politiker och tjänstemän i Halland träffas för ett samtal om filmbran-

schens framtid i Halland. Fokus riktas mot det kraftfält som film- och filmskapande utgör och 
visionera om framtidens filmlandskap. 

08.00- Filmmaran
Även i år satsar Svenska filmdagarna Laholm på en filmmara. 10-15 lag från olika skolor i länet 
deltar i en tävling som äger rum mellan 8.00 torsdag 15/3 till 8.00 fredag 16/3. 

16.00  Visning av Maranfilmerna Plats: Laholms Teater

17.30  Moderatorledd intervju med medverkande från Kvarteret Skatan.

Förfilm: Solglimt Regi: Joen Bergenrud. Katrinebergs folkhögskola



Sponsorer

BILJETTER
Biljetter till filmerna köps på Biograf Maxim vid Hästtorget i Laholm, 
telefon 0430-100 18.
Information om filmerna, och bokning kan också göras via internet på 
www.laganbio.se
Biljettpriset är 60 kronor, måndag 40 kronor

Arrangörer

  Våxtorps
 Djurklinik

BIOGRAF MAXIM

Försäkring och bank i inlandet
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www.laholmstidning.se


