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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 

SKOLBIO
MAFF kommer under hösten 2021 och våren 2022 att fortsätta arbetet med att utveckla och 
stärka vår regionala verksamhet i Skåne genom en nylansering av projektet MAFF i Skåne. 
Vi vill genom projektet belysa och främja allt det positiva som Skåneregionens stora 
mångfald innebär, och stärka människors band såväl till varandra som till Skåne. Vi vill nå 
ut till barn och unga i hela regionen, och med lmen som medel  verka för ett Skåne präglat 
av ömsesidig förståelse och tolerans. Den konkreta målsättningen med verksamheten är att 
främja visningsmöjligheter av viktig och nyskapande kvalitetslm från hela arabvärlden, 
som bidrar med nya perspektiv och insikter om människors olika sociala och politiska 
villkor. Årets uppdaterade lmkatalog innebär ett bredare utbud med en hel del nya tillskott. 

Vi vill tillgängliggöra arabisk lm för barn och unga i hela Skåne. Därför erbjuder vi 
skolverksamheter i Skåne möjligheten att visa lmer ut vårt utbud i sina verksamheter, helt 
gratis. Erbjudandet gäller samtliga lmer i denna katalog under hela höstterminen 2021 och 
vårterminen 2022.
Mer information om bokningar och upplägg hittar du på sidan 3. Projektet MAFF i Skåne 
genomförs med stöd av Region Skåne.



BOKNINGAR & UPPLÄGG 
* Bokningsmöjligheter nns under hösten 2021 och våren 2022.
* I bokningsförfrågan anges önskad lm/lmer samt datum och plats.
Bokningsförfrågan skickas till batoul.ardat@maffswe.com
* När bokningen bekräftats skickas ett visningsavtal ut till parten som önskar visa lm. 
Avtalet måste undertecknas för att bokningen skall gå igenom.. När MAFF erhållit 
kontraktet underskrivet skickas lmen ut i det format som önskas till datumen som 
bestämts.
* I och med att parten som önskar visa lm skriver under avtalet förbinder sig denne även 
att återkomma med en kortare utvärdering samt publikstatistik senast en vecka efter 
visningstillfället. En utvärderingsmall med frågor (cirka 1 A4 sida) skickas med när 
bokningen bekräftas av MAFF.
* För mer info ring 0406158055.



Regissör : Amir Ramses
Producent : Safei Eldin Mahmoud ,
Baho Bakhsh
Manus : Amir Ramses
Foto : Omar Abu Doma
Med : Elham Shahin, Amina Khalil, 
Ahmed Magdy, Kamal El Basha, Arfa 
Abdel Rassoul, Mahmoud El leithy

Egypten I 2020 I Arabisk dialog med svenska undertexter l 97 min

SYNOPSIS

Faten kommer ur fängelset 20 år efter att ha begått ett allvarligt brott. Det är hösten 2013, utegångsförbud råder i 
Egypten, och Faten tvingas övernatta hos sin dotter Laila som utsätter henne för en andra rättegång i jakten på svar 

på en outhärdlig fråga. Två kvinnor söker försoning och avslut .

Amir Ramses föddes år 1979. År 2000 tog 
han examen från egyptiska Higher Institute of 
Cinema, och arbetade sedan som biträdande 
regissör åt den internationellt erkände 
regissören Youssef Chahine vid många 
lmprojekt. Ramses egna lmer har deltagit i 
många festivaler och har tilldelats många 
internationella och arabiska utmärkelser. 
Ramses arbetar för närvarande som 
konstnärlig ledare för El Gouna Film Festival i 

Egypten.

CURFEW Ålder: 11+

Om lmen
Efter att ha tillbringat två decennier bakom galler för mordet på sin make släpps Faten till slut fri. Hennes nyvunna 

frihet begränsas dock av det utegångsförbud som råder i Egypten, och hon tvingas tillbringa natten hos sin dotter 

Laila, som har vägrat att tala med henne ända sedan incidenten. Det är dags för den mörka hemlighet som Faten 

burit på i åratal att avslöjas, samtidigt som spänningarna mellan mor och dotter dras till sin spets under nattens 

gång. 



Regissör : Oualid Mouannes
Producent : Oualid Mouaness, Georges 
Schoucair, Myriam Sassine, Alix 
Madigan-Yorkin, Christopher Tricarico  
Manus : Oualid Mouannes
Foto : Brian Rigney Hubbard
Med : Nadine Labaki, Mohamad Dalli, Gia 
Madi, Ghassan Maalouf, Rodrigue 
Sleiman

Libanon, USA, Norge, Qatar I 2019 I Arabisk dialog med svenska undertexter l 100 min

SYNOPSIS

Det är sista skoldagen på skolan uppe i bergen, under 1982 års invasion av Libanon, och Wissam är fast besluten 
att äntligen berätta för sin klasskamrat Joanna om sin kärlek till henne. Samtidigt fösöker hans lärare – som 
benner sig på olika sidor av den konikt som splittrar landet – att dölja sin oro.

Oualid Mouaness är författare, producent 
och regissör. Han föddes i Liberia men 
växte upp i Libanon. Han har en MFA i regi 
och manusförfattande från Florida State 
University och har regisserat kortlmerna 
”Saint in the Sun” (2002) och ”The Rie, 
the Jackal, the Wolf, and the Boy” (2016), 
som nominerades till en Oscar år 2017.
Mouaness har även producerat 
musikvideor åt bland andra David Bowie, 
Annie Lennox, Lana Del Rey, och Justin 
Timberlake.

1982 Ålder: 7+

Om lmen
Det är en helt vanlig sommardag i Beirut: människor inleder vardagens sysslor, och barnen går till skolan. Föga 

anar de att denna dag ska komma att ändra Libanons moderna historia, och att israeliska stridsvagnar plötsligt ska 

komma att invadera landet. Mitt i de stora, historiska skeendena fokuserar denna lm på de små berättelserna: 

kärleksbrev, leenden, rädslor och förväntningar – berättelserna om de människor som trodde att detta skulle bli en 

helt vanlig dag. 



Marocko, Frankrike, Belgien I 2019 I Arabisk dialog med svenska undertexter l 98 min

SYNOPSIS

Kunderna står i kö varje morgon när Abla öppnar luckan till sitt lilla bageri där hon säljer sina läckra hembakade 
bröd och bakverk. Bageriet har hon startat för att kunna försörja sig och sin dotter, sedan hon blivit änka. 
Men kampen för att överleva har gjort henne hård och avstängd från sina känslor. En dag knackar det på dörren. 
Samia är höggravid, helt ensam och har ingenstans att ta vägen. Det kunde ha blivit ytterligare en börda på Ablas 
axlar men det blir tvärtom. Något som legat gömt länge väcks till liv och livet blir plötsligt så mycket ljusare.

Efter att ha studerat i London återvände 
Maryam Touzani till Marocko och gjorde två 
kortlmer, 2012 och 2015. Därefter arbetade 
hon tillsammans med sin make Nabil Ayouch 
på manuset till hans hyllade lm Much Loved. 
Touzani skrev också manus till Ayouchs 
senaste lm, Razzia, och debuterade som 
skådespelerska i huvudrollen. Adam (2019) är 
hennes första långlm och nominerades till Un 
Best Regard Award på lmfestivalen I Cannes.

Regissör : Maryam Touzani 
Producent : Nabil Ayouch 
Manus : Maryam Touzani
Foto : Virginie Surdej
Med : Douae Belkhaouda, Lubna Azabal,  
Nisrin Erradi

Om lmen

 

ADAM

  

 

  

 
 

 
 
 

 

Ålder: 11+

"Adam" är en poetisk och visuellt anslående lm om omsorgens och systerskapets inneboende kraft i mötet med 
en kvinnoentlig verklighet. Med ömhet och vackert foto berättar lmen historien om två kvinnors först trevande 
och något motvilliga, men sedan allt djupare band till varandra. "Adam" är marockanska Maryam Touzanis 
regidebut. Filmen hade världspremiär i Cannes, var Marockos ofciella Oscarsbidrag 2019 och invigde Malmö 
Arab Film Festival 2020.



Saudiarabien, Tyskland I 2019 I Arabisk dialog med svenska undertexter l 101 min

SYNOPSIS

Maryam älskar sitt arbete som läkare på ett litet sjukhus på den saudiska landsbygden även om det nns manliga 
patienter som vägrar att behandlas av henne. När hon blir inbjuden till en läkarkonferens utomlands känner hon sig 
glad och bekräftad. Men det vänds snabbt till besvikelse när myndigheterna kräver medgivande från hennes pappa, 
som råkar vara bortrest. Frustrerad och arg, bestämmer sig Maryam för att ta saken i egna händer. Med hela det 
patriarkala styret emot sig anmäler hon sig som kandidat i det åstundande kommunvalet.

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 En 
kvinnas val är Al Mansours andra långlm.

Regissör : Haifaa Al Mansour
Producent : Brad Niemann, Gerhard Meixner, 
Haifaa Al Mansour, Roman Paul

Manus : Brad Niemann, Haifaa Al Mansour
Foto : Patrick Orth
Med : Dae Al Hilali, Mila Al Zahrani, 
Nora Al Awadh

Om lmen

 

EN KVINNAS VAL 

  

 

 

  

 
 

 
 
 

Barntillåten

"En kvinnas val" är en hoppfull lm om att tro på sig själv och inte ge upp trots att oddsen är emot en, och om 
vikten av att följa sin egen inre röst. Filmen tar sig an stora och viktiga ämnen med lätt hand och ett ofta 
humoristiskt tilltal. En kvinnas val är den första kvinnliga saudiska regissören Haifaa Al Mansours andra långlm. 
Filmen var Saudiarabiens ofciella Oscarsbidrag 2019.



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.  

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

FLYKTEN ALEPPO - ISTANBUL

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.

Ålder: 11+



DEN SYRISKA FÖRLOVNINGSRINGEN 

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.     

Sophie Boutros har en examen i tv- och 
lmregi från Académie Libanaise des 
Beaux -Arts (ALBA).Hon har arbetat med 
en rad musikvideor 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.
 

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.

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

Barntillåten



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

NOJOOM

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.

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 sitt öde.
Vid 16 års ålder ck hon ett stipendium 
som gjorde det möjligt för henne att följa 
sina drömmar genom att studera i USA där 
hon erhöll en magisterexamen i lmproduktion 
och regi.

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 har 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. 

Ålder: 15+

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 

SYNOPSIS



EXCUSE MY FRENCH 

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.

Amr Salama är en egyptisk lmregissör, 
bloggare, screenplayer och författare. 
Hans första 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 lm, 
Asmaa, som utforskar AIDS-temat, gav 
honom internationell uppmärksamhet.

Om lmen
En stark klasskildring med ett bra berättardriv! En rörande lm som berättar om stora skillnader i utbildningsnivå 

mellan olika skolor och platser. Filmen tilltalar ett stort åldersspann och är en utmärkt lm att visa för såväl 

en yngre  som en äldre publik. 

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

Ålder: 11+



KORTFILMER



Nordic premiere 

Egypten I 2020 I Arabisk dialog med engelska undertexter l 17 min

SYNOPSIS

Hadil är en kvinna i trettioårsåldern som bor i Kairo, och som nått en vändpunkt i sitt liv. Av en impuls bestämmer 
hon sig för att gå på audition för en lm med en berömd egyptisk regissör. "Sunday at Five" är en lm som blandar 
dokumentära och ktiva genrer.

Regissör : Sherif Elbendary
Producent : Sae Eldin Mahmoud
Manus : Sherif Elbendary
Foto : Zaki Aref
Med : Hadil Hassan, Khairy Beshara, 
Ayteen Amin, Sedky Sakhr

Sherif Elbendary är född 1978 och lever 
och verkar i Kairo. Han tog examen från 
High Institute of Cinema i Kairo 2007, och 
är nu en erkänd och prisbelönt regissör. 
Han arbetar för närvarande på sin första 
långlm Ali, the Goat, and Ibrahim.

Om lmen
"Sunday at Five" och är en lm som balanserar på gränsen mellan verklighet och ktion, om en ung kvinna som 
genom att gå på en audition för en roll i en lm möter sitt förutna för första gången.

SUNDAY AT FIVE Barntillåten



Regissör : Yussef Noaman
Producent : Rasha Gawdat
Manus : Ahmed Ehab Abdel Wareth
Foto : Moustafa Elkashef
Med : Nahed El Sebaeiy, Amr Hossam 
Eldin

Egypten I 2019 I Arabisk dialog med engelska undertexter l 16 min

SYNOPSIS

En fattig kvinna bestämmer sig för att tillbringa dagen med sin son som har Downs syndrom. Hon beger sig till 
Kairos exklusiva kvarter för att avnjuta lite glass, men möts av stora motgångar. Trots detta insisterar hon på att 
försöka fånga ett lyckligt ögonblick, både för sig själv och sin son.

Yussef Noaman efter att ha tagit examen 
i tillämpad konst arbetade Noaman som 
grask designer innan han studerade 
lmskapande vid French University of 
Egypt i Kairo. Han arbetade som 
regiassistent för både kortlm och tv-
serier, och regisserade bl.a. en 
kortlmsdokumentär för UN Women. 
Under 2016 regisserade han sin första 
korta spellm “Jamila” som medverkade 
på ett ertal lmfestivaler. 

Om lmen
Azza bestämmer sig för att åka på en uykt med sin son som har Downs syndrom. Hon åker till de eleganta 
kvarteren i Kairo för att njuta av dagen och äta glass. Väl där möter hon många svårigheter, men gör allt för att hon 
och hennes son ska få uppleva en lycklig stund tillsammans. 

THIS IS MY NIGHT Ålder: 7+



Regissör : Nouran Sherif
Producent : Safei El Din Mahmoud
Manus : Nouran Sherif
Foto : Abdel Rahman Latif
Med : Salwa Mohamed Ali, Tharaa Goubil

Egypten I 2019 I Arabisk dialog med engelska undertexter l 9 min

SYNOPSIS

Noha står i kön till kassan på apoteket, och ska köpa ett paket kondomer. Det färgglada paketet fångar en liten 

ickas uppmärksamhet, som vill veta vad det är för någonting. När hennes mamma inte vill svara försöker hon ta

reda på det själv. Flickans nykenhet får oförutsedda konsekvenser, och det dröjer inte länge förrän hela apoteket 

är inblandat.

Nouran Sherif föddes år 1990 i Kairo, 
och började sin karriär som bild- och 
ljudkonstnär. Hon tog senare sitt 
konstnärskap vidare och började 
framgångsrikt arbeta med videokonst och 
experimentell lm. Hennes verk har visats 
i många länder runtom i världen. Hon har 
sedan fortsatt att utforska sin passion för 
lmskapande. Extra Safe är hennes första 
kortlm.

Om lmen
Noha är i den sena tjugoårsåldern, och går till ett apotek för att köpa kondomer. Medan hon utkämpar en inre strid 
i apotekskön, får hon ett samtal från sin mamma som gör henne både nervös och arg. Hon bestämmer sig för att 
det bästa sättet att få ett slut på situationen är att snabbt köpa kondompaketet och bege sig därifrån, men när hela 
apoteket börjar lägga sig i hennes inköp förvandlas apoteksbesöket till en mardröm.

EXTRA SAFE Ålder: 7+



Om lmen
Barberaren Habib bestämmer sig för att bryta sin dagliga rutin och ge plats åt äventyret, för att glädja sin fru. 
Habib bär på mycket smärta och lidande, men han insisterar ändå på att leva sitt liv till fullo.

HABIB

Regissör : Shady Fouad
Producent : Sae Eldin Mahmoud
Manus : Shady Fouad
Foto : Joseph Karam
Med : Sayed Ragab, Salwa Mohamed Ali,
Ali Sobhy

Egypten I 2019 I Arabisk dialog med engelska undertexter l 22 min

SYNOPSIS

Habib är en småföretagare och barberare i den sena sextioårsåldern som bestämmer sig för att bryta upp från sin 
dagliga rutin efter att hans enda son emigrerat. Med äventyrslusta och förhoppningar om att kunna skänka glädje 
åt sin älskade hustru, kämpar han för att komma till rätta med sitt stormiga känsloliv och sin oro.

Shady Fouad, fått examen från Tekniska 
fakulteten i 2013, och han har examen på 
manus från Högre institutet för lm 
(Egypten) i 2018 Skriv en serie (Timtim 
& Bombom) och har två kortlmer“Amid 
Summer & Winter” & “Habib” som 
regissör 

Barntillåten



Regissör : Adam Abd El Ghaffar
Producent : Safei El Din, Amr Koura, Hani 
Osama
Manus : Adam Abd El Ghaffar
Foto : Omar Abou Doma
Med : Menna Shalaby, Eyad Nassar, Asser 
Yassin

Egypten I 2018 I Arabisk dialog med engelska undertexter l 15 min

SYNOPSIS

Två främlingar möts över en middag – deras första dejt – och talar om ämnen som kärlek, äktenskap och otrohet. 

I ett intensivt samtal avslöjar de hemligheter för varandra och utforskar varandras mörka sidor, grymheter och 

sarkasm, och ger varandra äktenskapsråd… tills de kommer fram till en punkt som får dem båda att fatta ett 

oväntat beslut, och lämna restaurangen på samma sätt som de kom dit – som främlingar.

Adam Abd El Ghaffar är född 1985, och 
har arbetat som creative director och 
grundat och drivit en egen designstudio. 
Hans konstprojekt har ställts ut i Kairo, 
London, Beirut och Tunis. Sedan 2012 
har han ägnat sig åt manusförfattande 
och har gett ut novellsamlingen Plateau. 
Fork and Knife är Abd El Ghaffars första 
kortlm, och manuset till lmen vann pris 
vid El Gounas internationella lmfestival 
2017.

Om lmen
Vad som ser ut som ett slumpmässigt samtal mellan två personer som just har träffats leder till att de avslöjar sina 
djupaste hemligheter för varandra, medan de tar itu med ämnen som kärlek, äktenskap och otrohet i en intensiv 
dialog. Till slut når de fram till ett oväntat beslut, varpå de lämnar restaurangen, precis som de möttes: som 
främlingar.

FORK & KNIFE Barntillåten



Regissör : Tamer Ashry
Producent : Safei El Din Mahmoud, 
Moustafa Salah, Tamer Ashry, Haitham 
Dabbour
Manus : Haitham Dabbour
Foto : Mohamed Abdel Raouf
Med : Asma Abul-yazeid , Mariam El 
Khosht

Egypten I 2018 I Arabisk dialog med engelska undertexter l 25 min

SYNOPSIS

”Vad skulle du allra helst vilja göra, om det inte var förbjudet?” Aisha postar denna kontroversiella fråga i ett stängt forum 

för kvinnor som bär niqab på internet. Aisha, som av sina vänner kallas ”paradisjungfrun”, träffar väninnan Sally i ett 

köpcentrum kort därpå. Under niqaben gömmer hon mer än sitt ansikte och sin kropp. Under den till synes vardagliga 

shoppingturen upptäcker hon att det hon avskyr allra mest med sitt liv sitter precis ovanför hennes ögon.

Tamer Ashry är regissör, producent, 
manusförfattare och lmfotograf. Han är 
grundare och VD av BEE Media, ett av de 
ledande produktionsbolagen i Egypten. Hans 
verk har visats vid ett ertal internationella 
lmfestivaler och behandlat ämnen som 
sexuella trakasserier, statsvåld och 
vardagslivet i Palestina. Han har samarbetat 
med FN för att skapa prisvinnande kampanjer 
för mänskliga rättigheter, jämlikhet mellan 
könen och mot barnmisshandel.

Om lmen
Vad skulle du vilja göra, om det inte var förbjudet? "Eyebrows" är en lm om religiös och social identitet, tillhörighet, 
tvivel, acceptans och svårigheterna med att vara människa i skärningspunkten mellan det ytliga, det dogmatiska 
och det existentiella. 

EYEBROWS Barntillåten



Nordic premiere 

Regissör : Marwa Zein
Producent : Sae Eldin Mahmoud, Marwa 
Zein
Manus : Marwa Zein
Foto : Houssam Shahine
Med : Yasmin Rais & Amr Saleh

Egypten I 2016 I Arabisk dialog med engelska undertexter l 20 min

SYNOPSIS

Ett kärlekspar står inför frågan om de vill ha barn eller inte. Med fokus på Laila, som den möjliga bäraren av ett 
embryo i sin livmoder, uppstår många existentiella frågor som för med sig mycket känslomässig oro för Leila.

Marwa Zein är en prisbelönt sudanesisk-
egyptisk regissör och producent, som fått 
priser för sina hyllade kortlmer A Game 
och One Week, Two Days. Khartoum 
Offside är hennes första långa 
dokumentärlm. Filmen premiärvisades 
vid Berlinale Forum 2019, och vann priset 
för bästa dokumentär vid 2019 års 
upplaga av Tarifa-Tangier African Film 
Festival. 

ONE WEEK TWO DAYS

Om lmen
En utforskning av topparna och dalarna i Leila och Ibrahims kärleksrelation, medan de överväger svåra beslut kring 
fertilitet och föräldraskap.

Barntillåten



Nordic premiere 

Regissör : Sherif Elbendary
Producent : Hossam Elouan, Sae Eldin 
Mahmoud, Claudia Jubeh, Sherif El 
Bendary
Manus : Nura Elsheikh
Foto : Victor Cred
Med : Mohamed Farid, Nahed Elsebaie, 
Donia Maher

Egypten I 2015 I Arabisk dialog med engelska undertexter l 30 min

SYNOPSIS

Två vägar korsars under en varm och torr dag i Cairo. Den svaga gamla cancerpatienten Shawky är desperat och 

söker tröst, och den unga bruden Doaa försöker ta sig till en bröllopsfotograf i sin brudklänning. Dry Hot Summers 

är en berättelse om två ensamma människor som trasslar in sig i en absurd resa genom Cairos gator.

Sherif Elbendary är född 1978 och lever 
och verkar i Kairo. Han tog examen från 
High Institute of Cinema i Kairo 2007, och 
är nu en erkänd och prisbelönt regissör. 
Han arbetar för närvarande på sin första 
långlm Ali, the Goat, and Ibrahim.

Om lmen
En osannolik duo, sin benner sig i motsatta stadier i livet, möts i en taxi under en hektisk sommardag i Kairo. 
Deras kapplöpning genom staden utvecklas till en inre resa som får dem att upptäcka nya saker om sig själva och 
om det som förbinder dem med livet.

DRY HOT SUMMERS Barntillåten



I samarbete medMed stöd av
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