
 Filmvisningen stöds av Brännö Värdshus 

BRÄNNÖ FILMFESTIVAL 2019 
LÖRDAG 19 OKT, KL 16 – 21:30 
PÅ BRÄNNÖ VÄRDSHUS  
16:00 Invigning av Mikael Fellenius, vd vid Film i Väst 

16:15 Tornet (1 tim 14 min) Animerad film i regi av Mats Grorud. Klas Ålander kommer 
att intervjuas. 1,5 miljoner palestinier lever i exil. Tornet är en animerad film för 
vuxna om att aldrig ge upp drömmen om att återvända hem. 

17:40 Paus 

18:00  Tre kortfilmer 

  Zlatan i Alperna (15 min) Regissören Monne Lindström intervjuas i samband med 
filmen. Snön rasar i skidbacken och Zlatan släpar på en snöblind dam. ”Damen, vad 
är din plan?”, ropar han. ”Du är tung att släpa på!” Trött på offentligheten åker 
Zlatan på skidsemester, men det blir inte riktigt som han tänkt sig. Filmen är en 
animerad saga om vad som kan hända när givna förutsättningar byts ut och nya 
spelregler uppstår. 

  Excess will save us (15 min) Regissören Morgane Dziurla-Petit intervjuas i samband 
med filmen. Absurd och rolig - sätter fingret på en rädsla för det okända och den 
paranoia den kan skapa!. 

  Väggen (4 min) Regissören Astrid Askberger intervjuas i samband med filmen. 

  ”Vi visste att de byggde något på parkeringen utanför. Vi hade känt hur de pålade 
och sett hur dörrkarmen och trapphuset spruckit.” I en rappt klippt kortfilm berättar 
Astrid Askberger historien om hur det är att få en ny vägg tio meter från sitt fönster. 

19:10 Paus 

19:30 The Favourite (1 tim 59 min) med Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz i 
huvudrollerna. Filmen handlar om två hovdamer som försöker bli gunstlingar till 
drottning Anna av Storbritannien i början av 1700-talet. Det är ett storslaget, skruvat 
och sanslöst underhållande kostymdrama med fokus på kvinnor och deras inbördes 
rivaliteter.. 

21:30 Eftersnack & barhäng 

Entré: 100:- för medlemmar. 150:- för icke medlemmar. 

Köp gärna medlemskort för 100:- vid entrén, gäller för resten av året samt hela 2020.  

Bordsbokning Värdshuset (om du vill äta innan): 031 - 97 04 78 

 


