BIBLIOTEKSVISNINGAR
MALMÖ ARAB FILM FESTIVAL

MALMÖ ARAB FILM FESTIVAL
Malmö Arab Film Festival - MAFF föddes ur Malmös och Skånes demograska karta och
ur ett behov att berika kultur- och lmlivet i Skåne. MAFF verkar för att skapa interkulturella
mötesplatser för samtal och fungera som en brobyggande katalysator mellan den svenska
och arabiska kulturen. MAFF grundades 2011 och har sedan dess genom festivaler och
andra publika event i Malmö och runt om i landet arbetat för ökad tolerans, mångfald och
jämställdhet. Filmen har ett universellt språk och erbjuder en oslagbar sprängkraft som
berättare och som fundament för mångfald och medmänsklighet. Filmen kan korsa alla
gränser och tillhör alla.

MAFF i Skåne
Biblioteksvisningar
MAFF kommer under 2019 att arbeta med utveckling av MAFFs arbete ut i regionen. Syftet
med arbetet är att vi vill nyttja regionens goda mångfald och använda denna för att stärka
människor och deras band till varandra såväl som till Skåne. Vi vill nå människor i regionen
och genom lmen som medel verka för ett samhälle med ökad tolerans. Målsättningen med
verksamheten är att främja visnings möjligheter av viktig, konstnärlig och nyskapande lm
från hela arabvärlden. Främja visning av och diskussion kring lm som ger insikt om
människors politiska och sociala villkor.
Fokuset ligger på att tillgängliggöra arabisk lm på bibliotek runt om i regionen. Vi erbjuder
därför biblioteken runt om i Skåne möjligheten att visa ett visst antal lmer under hösten i
sina verksamheter helt gratis. Erbjudandet gäller samtliga lmer i katalogen och
visningstillfällen är upp till var och ett bibliotek att önska. Mer information om bokningar och
upplägg nns på sida 3. Projektet MAFF i Skåne genomförs med stöd av Region Skåne för
att hjälpa verksamheterna att möta den efterfrågan som nns i regionen.

BOKNINGAR & UPPLÄGG
* Bokningsmöjligheter nns med start 1 maj 2019. Bokningar görs för visningstillfällen
mellan den 1 maj 2019 till den 31 maj 2020.
* I bokningsförfrågan anges bokningsnummer på önskad lm/lmer samt datum och plats.
Bokningsförfrågan skickas till sara.lundgren@maffswe.com
* Visningsformat: HD länk.
* Vid bekräftat bokningsförfrågan skickas visningskontrakt som måste slutas mellan aktuell
part och MAFF för att bokningen ska gå igenom och lm ska kunna skickas ut till parten
som önskar visa lm. När MAFF erhållit kontraktet underskrivet skickas lmen ut i det
format som önskas till datumen som bestämts.
* I kontraktet sluts även en överenskommelse om att parten som önskar visa lm/lmer
återkommer senast 1 vecka efter visningstillfälle med ifylld kortare utvärdering och
rapportering av medverkande vid visningen. En utvärderingsmall med frågor
(cirka 1 A4 sida) skickas med när bokningen bekräftas av MAFF.
* För mer info ring 0406158055.

FILMER

BOKNINGSNR: 2222

NOJOOM

Ålder: 15+

Jemen, Frankrike, UAE | 2014 | Arabisk dialog med svenska undertexter l 96 min
SYNOPSIS

En liten icka går in i en rättssal, tittar på domaren rakt i ögonen och säger "Jag vill ha en skilsmässa". I Jemen,
där det inte nns någon åldersgräns för äktenskap, tvingas 10-åriga Nojoom att gifta sig med en 30-årig man.
I gengäld erbjuds familjen en liten ekonomisk ersättning och en mindre mun att mätta. En legitim och godtagbar
överenskommelse för alla, utom för Nojoom som snart upptäcker att hennes liv förändras till det värre.
Ett vackert försvar för alla dessa ickor som tvingas bli vuxna allt för tidigt och för deras rätt till ett liv på
egna villkor.

Om lmen
Nojoom har kommit få stor uppmärksamhet på festivaler och i press världen över. Filmen är den första långlmen
från Jemen regisserad av en kvinna. Filmen hyllats för sitt fantastiska foto och miljöer, och mottog bland annat
priset för Best Cinematography vid Malmö Arab Film Festival 2015. Nojoom bygger på en bästsäljande
verklighetsbaserad bok från 2009.

Khadija Al Salami, Jemens första
kvinnliga lmare och producent,
tvingades till barnäktenskap vid en ålder
av 11.
Med beslutsamhet och mod ck hon sin
frihet och förändrade hennes öde.
Vid 16 års ålder ck hon ett stipendium
som tillät henne att följa sina drömmar
genom att studera i USA där hon
erhöll en magisterexamen i lmproduktion
och regi.

Regissör : Khadija Al Salami
Producent : Sheikha Prohaska Alatas,
Khadija Al Salami
Manus : Khadija Al Salami
Foto : Victor Credi
Med : Reham Mohammed, Rana
Mohammed, Ibrahim Al Ashmori, Naziha
Alansi, Sawadi Alkainai

BOKNINGSNR: 2223

EXCUSE MY FRENCH

Ålder: 11+

Egypten | 2014 | Arabisk dialog med svenska undertexter l 99 min
SYNOPSIS

Efter att Hany Abdallahs far dör upptäcker hans mamma att de inte längre kan behålla sitt medelklassliv. Flyttad
från sin privata skola till en allmän skola, misstas han för att vara muslim och får uppleva samhällsklyftorna och
hur annorlunda livet kan vara. Men att låtsas vara någon annan är ingen garanti mot fördomar. Filmen blev först
refuserad av censurdomstolen 2009 med motivationen att ”det nns ingen sektarianism i Egypten”. Först efter
revolutionen 2011 och två nya försök lyckades regissören få godkännande.

Om lmen
En stark klasskildring med ett bra berättardriv! En rörande lm som berättar om de stora skillnader på
utbildningsnivå på olika skolor och platser. Filmen tilltalar ett stort åldersspann och är en utmärkt lm att visa för
såväl en yngre som en äldre publik.

Amr Salama är en egyptisk lmregissör,
bloggare, screenplayer och författare.
Hans rst långlm Zay El Naharda En dag
som denna (2008) togs emot med
entusiasm bland kritikerna och Salama
belönades med titeln “Bästa Nya
Regissör 2008”. Hans andra skapelse,
Asmaa som utforskar AIDS-temat, gav
honom internationell uppmärksamhet.

Regissör : Amr Salama
Producent : Mamdouh Saba, Hady
El Bagory, Hany Osama, Mohamed Hefzy
Manus : Amr Salama
Foto : Islam Abdelsamie
Med : Hany Adel, Kinda Alloush, Ahmed
Dash

BOKNINGSNR: 2224

DEN SYRISKA FÖRLOVNINGSRINGEN

Ålder: 15+

Libanon, Jordanien, Egypten l 2016 l arabisk dialog med svenska undertexter l 92 min
SYNOPSIS

Therese är frun till en borgmästare i en liten by i Libanon. Hon har höga förväntningar inför ett stundande besök
från dotterns blivande man och hans familj. Thereses bror, som dog i en syrisk explosion för 20 år sedan, är
fortfarande högst närvarande i huset genom de stora fotograer av honom som nns uppsatta överallt.Therese
är förväntansfull inför besöket och delar sin glädje med brodern genom att prata med fotograerna – tills hon
plötsligt upptäcker att hennes efterlängtade gäster kommer just från Syrien.

Om lmen
Biosuccén 2017! Den syriska förlovningsringen visades landet runt och hyllades av publik såväl som
recensenter! En tragikomisk smart komedi som lämnar avtryck! Filmen röstades fram till publikfavoriten på
Malmö Arab Film Festival 2017.

Sophie Boutros har en examen i tv- och
lmregi från Académie Libanaise des
Beaux -Arts (ALBA).Hon har arbetat med
en rad musikvideos för kända arabiska
artister.Mahbas är hennes debut som
långlmsregissör. Boutros arbetar för
närvarande på Mohammed Bin Rashid
School for Communication (MBRSC) på
American University i Dubai.

Regissör : Sophie Boutros
Producent : Nadia Eliewat
Manus : Nadia Eliewat, Sophie Boutros
Foto : Rachel Aoun
Med : Julia Kassar, Ali El Khalil, Bassam
Koussa, Nadine Khoury, Betty Taoutel,
Jaber Jokhadar, Serena Chami, Said
Serhan

BOKNINGSNR: 2225

FACTORY GIRL

Ålder: 11+

Egypten och Förenade Arabemiraten l 2013 l Arabisk dialog med svenska undertexter l 92 min
SYNOPSIS

Hiyam är en ung fabriksarbetare som bor i en lägre medelklasstadsdel med sina arbetskamrater. Hon blir kär i den
nya förmannen på fabriken som har visat intresse och beundran för henne. Hon tror att kärlek kan överskrida
klassgränserna mellan dem. Dock när ett graviditetstest hittas i fabriken Hiyams familj och vänner beskyller henne
för att ha syndat, beslutar sig Hiyam för att inte försvara sig själv och hon blir utsatt av ett samhälle som inte
accepterar självständiga kvinnor. Filmen ”Factory Girl” granskar förändringarna som skedde i Hiyams liv under
loppet av ett år. Vi följer henne när hon blir kär och när hon får sitt hjärta krossat. Hennes livcykel gör ett varv vid
slutet av året.

Om lmen
Factory Girl var Egyptens Oscarbidrag 2014. Filmen hade internationell premiär på Dubai International Film Festival
2013, där huvudpersonen Yasmin Raeis tilldelades priset för Bästa skådespelerska. Filmen vann även FRIPRESCIpriset (The International Federation of Film Critics) för Bästa arabiska långlm.

Mohamed Khan föddes i Egypten år 1942.
Han blev en av de mest framträdande
regissörerna under den egyptiska
realismlmrörelsen i 80-talet. Hans
lmogra består av lmerna MISSING
PERSON (1984), WIFE OF AN IMPORTANT
PERSON (1987), DREAMS OF HIND AND
CAMILIA (1988) and SUPERMARKET
(1989), m..

Regissör : Mohamed Khan
Producent : Mohamed Samir
Manus : Wessam Soliman
Foto : Mahmoud Lotfy
Med : Yasmine Rais, Hani Adel, Salwa
Khatab, Salwa Mohamed Aly, Ibtihal
Elserety, Hanan Adel

BOKNINGSNR:1115
BOKNINGSNR:
2226

PALESTINE STEREO

Ålder: 15+

Palestina, Tunisien, Frankrike, Norge, Förenade Arabemiraten, Italien och Schweiz l 2013 l Arabisk dialog med
svenska undertexter l 90 min
SYNOPSIS

Två palestinska bröder - Samy och Milad (kallas Stereo) – planerar att emigrera till Kanada efter att det israeliska
ygvapnet släppt bomber över deras familjers hem. Milad försörjde sig tidigare som bröllopsångare men när hans
fru dör i attacken blir han uppgiven och trött på sitt liv i Palestina. Bombattacken har också gjort att Samy blivit
både stum och döv. De två försöker bekosta sin resa till Kanada genom att tjäna pengar på att hyra ut ett begagnat
ljudsystem för olika event i Ramallah.

Om lmen
Palestine Stereo är en politiskt laddad drama med en tragikomisk berättarton! Filmen är lätt att ta sig till och passar
en bred publik.

Rashid Masharawi är en av de första
palestinska lmskaparna att producera
lmer inom de ockuperade områdena.
Rashids lmogra inkluderar lmen Haifa
(1996) som var den första palestinska
lmen att visas under lmfestivalen i
Cannes. Han är även regisserat den
erfaldigt prisbelönta lmen Lailas
Birthday (2008).

Regissör : Rashid Masharawi
Producent : Abdel Salam Abu Askar,
Habib Attia
Manus : Rashid Masharawi
Foto : Tarek Ben Abdallah
Med : Mahmoud Abu Jazi, Salah
Hannoun, Areen Omari, Maisa Abd Elhadi

BOKNINGSNR:1115
BOKNINGSNR:
2227

THE MISCREANTS

Ålder: 15+

Marocko, Schweiz l 2012 l Arabisk dialog med svenska undertexter l 88 min
SYNOPSIS

På deras spirituella ledares order kidnappar tre unga islamister en grupp lovande skådespelare. När extermisterna
anländer till fångplatsen, upptäcker de att de blivit avskurna från sin bas. Båda grupper konfronteras av varandra
och av den moderna världens frammarsch, men de förhåller sig olika till den. Mohcine Besri utvecklar framgångsrikt
en berättelse som även ger den radikale islamisten ett mänskligt ansikte, utan att samtycka till deras depraverade
tankesätt.

Om lmen
En högst aktuell politiskt laddat drama som ger ett mänskligt ansikte åt radikala grupper utan att samtycka kring
deras livsåskådning. Filmen har bland annat vunnit pris för bästa debutlm på lmfestivalen i Tanger.
The Miscreants vann även MAFF jurypris 2012.

Mohcine Besri föddes i Marocko 1971
och studerade fysik och kemi samtidigt
som han spelade mindre roller i olika
lmer. Han åkte sedan till Schweiz, där
han avslutade sin kandidatexamen,
varefter han blev lärare i matematik. Han
blev sedan manusförfattare och regissör.
Han har varit regiassistent, regisserat två
kortlmer, skrivit Operatio Casablanca
tillsammans med schweiziske regissören
Laurent Négre, innan han skrev sitt första
långlmsmanus Les Mécreants.
Regissör : Mohcine Besri
Producent : Mohcine Besri
Manus : Mohcine Besri
Foto : Pascal Montjovent
Med : Jamila El Haouni, Maria Lalouaz,
Omar Lot, Amine Ennaji, Abdenbi El
Benioui, Mostapha El Houari, Aïssam
Bouali, Rabii Benjhail

BOKNINGSNR:1115
BOKNINGSNR:
2228

VILLA 69

Ålder: 15+

Egypten, Förenade Arabemiraten l 2014 l Arabisk dialog med svenska undertexter l 108 min
SYNOPSIS

I en villa vid Nilen har arkitekten Hussein (Khaled Abol Naga) avskärmat sig från världen. Hussein, som är en
antagonist av den gamla skolan, orädd för att uttrycka sig, har sett hur hans värld sakta förfaller. Kvar i sitt hem,
balanserar han vardagen i sällskap med ett gäng excentriker samtidigt som han döljer sin sjukdom. Utan att inse
hinner dock Husseins förutna ikapp honom när hans syster (Lebleba) och hennes barnbarn yttar in i hans hus.
Husseins tillvaro vänds upp och ner och han tvingas få sig en tankeställare om livet, kärleken och familjen.

Om lmen
VILLA 69 debuterade på Abu Dhabi Film Festival, där lmen vann juryns pris för bästa lm från arabvärlden. Villa 69
har även belönats med bästa manliga huvudroll (Naga) och bästa regi vid Kairo National Festival för egyptisk
Cinema.Villa 69 visades på Malmö Arab Film Festival 2014 och erhöll priset för Certicate of Appreciation.

Ayten Amin är infödd Alexandriabo som
visste precis efter hon hade tagit examen
från handelsfakulteten år 1999 att hon
skulle arbeta inom lm. De efterföljande
sex åren studerade hon lm och lmkritik
vid AUC och the Cinema Writers and
Critics Association. Sedan dess har hon
skapat era kortlmer som imponerade
alla omkring henne. Hon är sysselsatt
som författare, regiassistent, och regissör
och jobbat på era reklamlmer I Egypten.
Regissör : Ayten Amin
Producent : Mohamed Hefzy, Wael Omar
Manus : Muhammad El-Hajj, Mahmoud
Ezzat
Foto : Houssam Shahine
Med : Khaled Abol Naga, Lebleba, Arwa
Gouda

BOKNINGSNR:1115
BOKNINGSNR:
2229

VOID

Ålder: 15+

Libanon l 2013 l Arabisk dialog med svenska undertexter l 75 min

Den här lmen har regisserats av era
regissörer varav fyra är kvinnor och tre
män.

SYNOPSIS

Sex libanesiska kvinnor i olika åldrar väntar förgäves på sina söner, bröder, äkta män eller älskare som varit
försvunna sedan inbördeskriget. Void skildrar händelser som äger rum kvällen före en sittstrejk på Parlament Square
i Beirut, där kvinnor vill lämna över en namninsamling för att förmå de styrande att åter ta upp fallen med deras
saknade män. Deras väntan, ovisshet och sorg har en mycket start påverkan på deras liv, och det nns oväntade
kopplingar mellan deras historier och deras män.

Om lmen
En skildring av olika människoöden som knyts samman på ett oväntat vis. En stark berättelse om sorg, ovisshet
och längtan som inte lämnar någon oberörd.

Regissör : Tarek Korkomaz, Christelle
Ighniades, Jad Beyrouthy, Maria Abdel
Karim, Naji Bechara, Salem Haber, Zeina
Makki
Producent : Sam Lahoud, Nicholas
Khabbaz
Manus : George Khabbaz
Foto : Houssam Shahine
Med : Carol Abboud, Rodrigue Sleiman,
Latife, Moultaka, Antoine Moultaka, Takla
Chamoun, Liliane Nemri, Diamand Bou
Abboud, Elie Mitri, Carmen Lebbos,
Julien Farhat, Nada Bou Farhat, Talal
Al-Jurdi, Laura Khabbaz, Ziad Seaiby

BOKNINGSNR:1115
BOKNINGSNR:
2230

CAIRO TIME

Ålder: 15+

Egypten l 2015 l Arabisk dialog med svenska undertexter l 110 min
SYNOPSIS

Tre berättelser sker under en dag i Kairo. Laila, är en pensionerad skådespelerska som letar efter Sameh som är en
föredetta lmstjärna. Salma dejtar Wael där deras äktenskap tar slut. Hazem är en ung drog handlare som är på väg
från Alexandria till Kairo och plockar upp en äldre man som har Alzheimar sjukdomen. De sex karaktärerna benner
sig I olika platser och situationer I livet där ödet leder de till samma plats.

Om lmen
Cairo Time är en lm om vad samhället har för inytande på individualiteten. Om olika sätt att älska, känna och
tänka.

Amir Ramses (Född 1979, Kairo) är en
egyptisk regissör. Han tog sitt examen
från Film universitet och har arbetat som
assisterande regissör till Youssef Chahine
med manga lmer. Amir har regisserat
era kortlmer, dokumentärer och tre
långlmer I Egypten. 2010 skrev Amir en
novel som heter “Song of Songs”

Regissör : Amir Ramses
Producent : Sameh El-Agamy
Manus : Amir Ramses
Foto : Mohamed Abdel Raouf
Med : Nour El-Sherif, Mervat Amin,
Sherif Ramzy, Dorra , Ayten Amer,
Samir Sabri

BOKNINGSNR:1115
BOKNINGSNR:
2231

LETTERS FROM AL YARMOUK

Ålder: 15+

Palestina l 2014 l Arabiskt tal med engelska undertexter l 59 min l Dokumentär
SYNOPSIS

Stark och prisbelönt dokumentär som skildrar förhållandena I yktinglägret Al Yarmouk I Damaskus, Syrien. Genom
lmen får vi följa regissören Rashid Masharawis samtal och vänskap med den syrisk-palestinska fotografen inifrån
yktinglägret i Syrien. Filmen väver samman personliga och kollektiva berättelser som kretsar kring den pågående
konikten med dess utsatthet såväl som kärlek, hemland och exil.

Om lmen
En oerhört stark dokumentär som skildrar yktinglägret Yarmouk i Syrien. Med starkt fotogra berättar
dokumentären olika historier om situationen och hoppet om ett bättre liv för människorna som lever där.

Rashid Masharawi är en av de första
palestinska lmskaparna att producera
lmer inom de ockuperade områdena.
Rashids lmogra inkluderar lmen Haifa
(1996) som var den första palestinska
lmen att visas under lmfestivalen i
Cannes. Han är även regisserat den
erfaldigt prisbelönta lmen Lailas
Birthday (2008).

Regissör : Rashid Masharawi
Producent : Abdel Salam Abu Askar,
Manus : Rashid Masharawi
Foto : Tarek Ben Abdallah
Med : Niras Said, Lamis Al Khatib

BOKNINGSNR: 2232
BOKNINGSNR:1115

FLYKTEN ALEPPO TO ISTANBUL

Ålder: 15+

Jordanien, Turkiet I 2017 I Arabisk dialog med svenska undertexter l 88 min
SYNOPSIS

Filmen följer Lena och Meryem under deras ykt från kriget I Syrien. Tioåriga Lena som har förlorat sina
familjemedlemmar i kriget beger sig iväg med sin lillasyster och deras granne Meryem och andra immigranter.

Om lmen
Flykten Aleppo - Istanbul är en lm om ykt, sorg och vad som händer med den lilla människan när tillvaron vänds
upp och ner. Men lmen är också en berättelse om medmänsklighet och hopp, och om hur de svåraste situationer
kan ta fram det bästa i oss.

Andaç Haznederoğlu föddes i Ankara,
Turkiet. Under sin tv- och lmkarriär, som
sträcker sig över 20 år, har hon skrivit
och regisserat många tv-serier i Turkiet.
Haznederoğlu gjorde sin lmdebut med
den romantiska komedin Everything for
Love (2016).

Regissör : Andac Haznedaroglu
Producent : Andac Haznedaroglu
Manus : Andac Haznedaroglu
Foto : Hayk Kirakosyan
Med : Saba Mubarak, Rawan Iskeif

BOKNINGSNR: 2233
BOKNINGSNR:1115

THE JOURNEY

Ålder: 15+

Irak, Storbritannien, Frankrike, Qatar, Nederländerna I 2017 I Arabisk dialog med engelska undertexter l 82 min
SYNOPSIS

Sara går in på stationen i Baghdad med syndiga intentioner för dess återöppningsceremoni. När hon hämtar andan
inför att begå en otänkbar handling, förändras hennes planer drastiskt av ett oönskat och besvärligt möte med
Salam, en självsäker och irtig försäljare. Med Salam som gisslan till Saras förvirrade och förbryllade plan, strider
han desperat för att vädja till hennes medmänsklighet och få henne att ändra sitt beslut.

Om lmen
The Journey är en poetisk lm om de krafter som kan driva människor till att begå extrema handlingar; men det är
också en lm om hur människors vägar kan korsas på oväntade sätt, och om de yktiga ögonblick och beslut som
kan ändra våra livsöden för alltid. Filmen visades under 2017 års internationella lmfestival i Toronto.

Mohamed Al-Daradji tog sin
magisterexamen i lmogra och
regi på Northern Film School i Leeds. År
2003, efter invasionen av Irak, återvände
Mohamed till sitt hemland för att göra sin
första lm, Ahl-aam. Filmen visades på
över 125 internationella festivaler, mottag
22 utmärkelser, samt Academy Award
och Golden Globe övervägande, och
etablerade Mohamed som en aktad
internationell lmskapare.
Regissör : Mohamed Jabarah Al-Daradji
Producent : Mohamed Al Daradji, Isabelle
Stead
Manus : Mohamed Al Daradji, Isabelle
Stead
Foto : Duraid Munajim
Med : Ameer Jbara, Zahraa Ghandour,
Huda Abd Alameer, Hadeer Abd Alameer,
Ali Al Khassaf, Iamen Laeibi
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