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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 brobyggande 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
Skolbio
MAFF kommer under 2019 att fortsätta arbeta med arbeta med utveckling av MAFFs
arbete ut i regionen. Syftet med arbetet är att nyttja regionens mångfald och använda
denna för att stärka människor och deras band till varandra såväl som till Skåne. Vi vill nå
barn och ungdomar i regionen och genom lmmediet verka för ett samhälle med ökad
tolerans. Målsättningen med verksamheten är att främja visningsmöjligheter av Aktuell?
konstnärlig och nyskapande lm från hela arabvärlden., samt främja diskussion kring
lm som ger insikt om människors politiska och sociala villkor.
Fokuset ligger på att tillgängliggöra arabisk lm på skolor runt om i regionen. Vi erbjuder
därför högstadiet- och gymnasieskolor i Skåne möjligheten att visa ett urval av lmer
under höstterminen i sina verksamheter helt gratis. Erbjudandet gäller samtliga lmer i
katalogen och datum för visning är valfritt. 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.

STÖD AV

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, plats
och önskat visningsformat (HD länk eller DCP). Bokningsförfrågan skickas till
sara.lundgren@maffswe.com
* Visningsformat: HD länk eller DCP.
* Vid bekräftad 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 en vecka efter visningstillfälle med ifylld kortare utvärdering och
rapportering av genomförd visning. En utvärderingsmall med frågor
(cirka 1 A4 sida) skickas med när bokningen bekräftas av MAFF.
* För mer info ring 0406158055.

FILMER

BOKNINGSNR: 1111

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:1112

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:1113

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:1114

IDOL

Ålder: 11+

Palestina l 2015 l arabisk dialog med svenska undertexter l 100 min
SYNOPSIS

Idol bygger på den sanna historien om den unge Mohammed i Gaza som drömmer om att komma till Kairo och
sjunga i operahuset. Som barn uppträder han på bröllop och drömmen känns långt borta tills han en dag
bestämmer sig för att han måste satsa allt. Med falskt visum och utan en giltig anmälan tar han sig till
uttagningen av Idol i Kairo och ända till nalen i Beirut där han vinner Arab Idol 2013.

Om lmen
Idol är en inspirerande berättelse som inger publiken med styrka och en känsla av att allt är möjligt! Filmen har
visats över hela världen och med sitt starka underhållningsvärde lämnar den publiken fylld av hopp.

Hany Abu Assad (född i Palestina) är den
tvåfaldigt Oscarsnominerade regissören
för Paradise Now ochMuren som har
vunnit ett ertal priser som Bästa
utländska lm på Golden Globe och
Jurypriset vid Cannes Un Certain Regard.

Regissör : Hany Abu Assad
Producent : Amira Diab, Ali Jafaar
Manus : Hany Abu Assad
Foto : Ehab Essal
Med : Tawfeek Barhom, Ahmed Al Rokh,
Hiba Attalah

BOKNINGSNR:1115

DEN GRÖNA CYKELN

Ålder: Barntillåten

Saudiarabien l 2012 l Arabisk dialog med svenska undertexter l 98 min
SYNOPSIS

Tio-åriga Wadjda drömmer om en underbar grön cykel men i Saudiarabien där hon bor är det inte tillåtet för små
ickor att cykla omkring på gatorna. Medan hennes mamma är upptagen med att övertyga pappan att inte ta sig
en andra fru passar Wadjda på att försöka skaffa pengar så att hon kan köpa cykeln själv. I skolan är hon känd
som en bråkmakare, så när hon anmäler sig till en tävling i Koranrecitation där priset är en summa pengar blir
hennes

Om lmen
Den gröna cykeln skildrar hur vardagslivet kan te sig för en icka vars liv styrs av religion, tradition och patriarkala
strukturer. Inte minst beskriver den ett feministiskt enkvinnsuppror och är en hyllning till egensinnet,
beslutsamheten och drömmen om frihet.

Haifaa Al Mansour är Saudiarabiens
första kvinnliga regissör.Festivalpubliken
på Göteborg International Film Festival
2013 röstade fram Den gröna cykeln till
bästa långlm i tävlingen Publikens val.

Regissör : Haifaa Al Mansour
Producent : Gerhard Mexiner, Roman
Paul
Manus : Haifaa Al Mansour
Foto : Lutz Reitemeier
Med : Waad Mohammed Reem Abdullah
AbdullarahmanAl Gohani Sultan Al Assaf

BOKNINGSNR:1115
BOKNINGSNR:1116

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
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