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The Paradise Suite *
Jenya lämnar Bulgarien full av drömmar och förhoppningar. Yaya 
risker sitt liv för att hjälpa andra. Den serbiske krigsförbrytaren 
Ivica förföljs av sitt förflutna. Seka från Bosnien drivs av hämnd-
behov. Den världsberömde svenske dirigenten Stig är blind 
för det som utspelas framför hans ögon ända tills sonen Lukas 
rymmer hemifrån.

Den sista generationen
Filmen ger en inblick i vardagen hos en skogssamisk ren-
skötarfamilj i Norrbotten, till verkligheten bortom alla arga in-
sändare och kommentarer. Henrik Andersson från Gällivare 
skogssameby berättar om sin vardag som renskötare. 

Granny’s Dancing  
on the Table *
Eini är 13 år gammal och växer upp tillsammans med 
sin våldsamme far, isolerad från övriga samhället. 
Fadern gör allt i sin makt för att övertyga henne om 
att världen utanför är en ond och farlig plats men Eini 
finner styrka i minnet av sin rebelliska farmor.
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Regi och manus Joost van Ginkel
Producent Olle Wirenhed

Medverkande Magnus Krepper,  
Eva Röse

Produktionsbolag Götafilm 
Distributionsbolag Folkets Bio

Premiär 11 mars 2016

Regi och producent Petri Storlöpare
Medverkande Henrik Andersson, 

Teresia Andersson, Magnus Andersson, 
Michael Eriksson, Tina Eriksson

Produktionsbolag Slowlifefilm
Distributionsbolag Slowlifefilm

Premiär 6 mars 2016

Regi och manus Hanna Sköld
Producent Helene Granqvist

Medverkande Blanca Engström, Lennart Jähkel
Produktionsbolag  
Nordic Factory Film

Distributionsbolag TriArt

Premiär 8 mars 2016

Regi och manus Alexandra-Therese Keining
Producenter Christer Nilson,  

Helena Wirenhed, Olle Wirenhed
Medverkande Tuva Jagell, Emrik Öhlander, 

Louise Nyvall, Alexander Gustavsson,  
Wilma Holmén, Vilgot Ostwald Vesterlund

Produktionsbolag Göta Film 
Distributionsbolag Folkets Bio

Premiär 19 februari 2016

Den unge Zlatan
En kaxig supertalang från Rosengård: lika karismatisk 
som briljant men med en vrede inom sig ständigt på 
gränsen att explodera ute på planen. Det är också his-
torien om en ung pojke under konstant press från sin 
 omgivning, som helt ensam lämnade Sverige för att slå 
sig in i fotbollens finrum. 

 Martha & Niki *
Hiphop-dansarna Martha Nabwire och Niki Tsappos siktar på att 
vinna Juste Debout i Paris – det finaste priset på den internatio-
nella scenen för street dance. Om de vinner kommer det att vara 
första gången som två kvinnor blir världsmästare. Martha & Niki 
handlar om två dansares kärlek till dansen, till varandra, önskning-
ar och längtan. Om att hitta sig själv och sin egen plats.

Under pyramiden *
Unga konstgalleristen Katarinas pappa försvinner plötsligt. Det 
visar sig att pappan, en framgångsrik konsthandlare, är kidnap-
pad i Egypten av sin forna smuggelkumpan. För att rädda honom 
behöver Katarina hitta den gömda staty som kidnapparen kräver 
som lösen. Under pyramiden är den första europeiska långfilm 
som spelats in i Egypten sedan revolu tionen 2011.

The Swedish Theory of Love  *
Enligt den ”svenska teorin om kärlek” så är äkta kärlek och 
autentiska relationer bara möjliga mellan individer som är 
oberoende av varandra. Teorin har djupa rötter i den svens-
ka folksjälen och ligger till grund för hela vår välfärdsmodell. 
Erik Gandini undersöker de dysfunktionella sidorna bortom 
denna idé.

Regi Fredrik Gertten, Magnus Gertten
Producenter Margarete Jangård, 

Lennart Ström
Medverkande Zlatan Ibrahimovic, 

Mido, Andy van der Meyde, Fabio 
Capello, Jari Litmanen, Ronald Koeman 

Produktionsbolag  
WG Film, Auto Images

Distributionsbolag TriArt

Premiär 17 februari 2016

Regi, producent och manus 
Tora Mårtens

Medverkande Martha Nabwire, 
Niki Tsappos

Produktionsbolag  
Neo Publishing 

Distributionsbolag Folkets Bio

Premiär 22 januari 2016
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Bajsfilmen – Dolores och 
Gunellens värld
Dolores och Gunellen är väldigt olika. Ändå är de bästa vän-
ner och bor tillsammans. En dag bestämmer sig Gunellen för 
att resa ut i världen. Dolores vill inte vara kvar själv, så för att 
 Gunellen ska stanna kvar berättar hon allt hon vet om hår och 
bajs, döden, livet och kärleken. Men allt det här kanske bara 
gör  Gunellen ännu mer nyfiken på att resa ut i världen?

Regi och producent Linda Hambäck
Manus Jan Vierth, Anders Sparring

Medverkande Mia Skäringer,  
Klara Zimmergren, Rikard Wolff

Produktionsbolag Lee Film
Distributionsbolag Folkets Bio

Premiär 12 februari 2016

Regi och manus Axel Petersén
Producent Erika Wasserman
Medverkande Stine Fischer 

Christensen, Reine Brynolfsson,  
Johan Rabaeus, Philip Zandén 

Produktionsbolag Idyll
Distributionsbolag Scanbox 

Entertainment

Premiär 5 februari 2016

Regi och manus Erik Gandini
Producenter Erik Gandini,  

Juan Pablo Libossart
Medverkande Anni Stavling, Nhela Ali, 

Dr. Erik Erichsen, Zygment Bauman 
Produktionsbolag Fasad Cine

Distributionsbolag NonStop 
Entertainment

Premiär 8 januari 2016
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Pojkarna *
En berättelse om systerskap och identitet, kärlek 
och förvandling. Och om att kön kanske är något  
vi skapar, inte något vi är.



Läs mer om filmerna och se intervjuerna med de medverkande på filminstitutet.se

Ett samarbete mellan Film & TV Producenterna och Svenska Filminstitutet

* Produktionsstöd från Svenska Filminstitutet

Yarden *
En arbetslös författare tar jobb som transportör vid Yarden, 
en omlastningsplats för fabriksnya bilar i Malmö hamn. Han 
blir en främling, ett femsiffrigt nummer som tvingas manövre-
ra mellan sina misstänksamma kollegor och en övervakande 
kontorsledning.
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Regi Måns Månsson
Producent Emma Åkesdotter Ronge

Manus Sara Nameth
Medverkande Anders Mossling,  

Hilal Shoman, Axel Roos
Produktionsbolag Anagram

Distributionsbolag TriArt 

Premiär Våren 2016

Flickan, mamman och demonerna *
I en lägenhet låser en ensamstående och psykotisk mamma 
in sig själv tillsammans med sin dotter. Här är det nämligen 
 demonerna som styr. Ti kan höra mamman när hon pratar med 
demonerna, hon ser mammans förändrade och slutna ansikte. 
Men demonerna som mamman talar med, kan Ti vare sig   
höra eller se. 
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Regi Suzanne Osten 
Producent Agneta J Bergenstråhle 

Manus Suzanne Osten,  
Erik Uddenberg

Medverkande Esther Quigley,  
Maria Sundbom

Produktionsbolag Fundament Film
Distributionsbolag TriArt

Premiär Våren 2016

Sophelikoptern *
Någonstans i Sverige lossnar en gigantisk sopcontainer 
från sin kätting under en helikopter och faller till marken med 
ett brak. Samtidigt vaknar Enesas mormor med ett ryck och 
känner plötsligt en enorm saknad efter sitt gamla väggur 
som lämnades in på reparation för över ett år sen. Hon ring-
er Enesa som lovar att hämta vägguret hos urmakaren och 
köra hem det till henne.

Regi och manus  
Jonas Selberg Augustsén

Producent Andreas Emanuelsson
Medverkande Christopher Burjanski, 

Daniel Szoppe, Jessica Szoppe, 
Singoalla Millon

Produktionsbolag Bob Film Sweden
Distributionsbolag TriArt 
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MonaLisa Story *
Monalisa levde ett helt vanligt liv. Tog hand om barnen, arbetade som 
lärare och älskade musik. Men när hon gick in i en depression tappa-
de hon lusten att leva. Hon självmedicinerade med heroin och hennes 
tillvaro slogs i bitar. Hon förlorade sina barn och allt hon tidigare har 
levt för. Hur kunde det gå så långt? Jessica Nettelbladt har följt den 
stolta, men hårt prövade Monalisa i över 8 år. Resultatet är en rå, men 
ärlig berättelse om en verklighet mitt ibland oss. ©
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Regi, producent och 
manus Jessica Nettelbladt

Produktionsbolag  
Lejoni Production

Distributionsbolag TriArt 

Premiär Våren 2016

DOKUMENTÄR

Hotellet *
Ett hotell är ett annorlunda och tillfälligt hem som kan funge-
ra som tillflyktsort, återvändsgränd, slott, mardröm, skapan-
de rum… På de första hotellen kunde trötta resenärer vila ut. 
Men det var också en plats för sagor och berättelser. Under 
tio år har  Kristian Petri samlat material och skapat en personlig 
 betraktelse över hotellets roll och betydelse.

Regi och manus Kristian Petri
Producenter Cecilia Nessen,  

Mattias Nohrborg
Medverkande Lars Norén, Stellan 

Skarsgård, Åsne Seierstad,  
Björn Andresen 

Produktionsbolag B-reel
Distributionsbolag TriArt

Premiär Våren 2016 ©
 K

ris
tia

n 
P

et
ri

DOKUMENTÄR

Say Something
Say Something är systerfilmen till prisbelönta My Life My Lesson 
och skapar sista delen i en dokumentär diptyk om barn som växer  
upp med våld i nära relationer. I Say Something möter vi Isabell 
och hennes mamma som kämpar med att förstå och förlåta varan-
dra efter flykten från mammans våldsamma pojkvän.

Regi Åsa Ekman
Producent Oscar Hedin

Manus Åsa Ekman, Oscar Hedin, 
Anders Teigen

Medverkande Isabell Andersson
Produktionsbolag Film and Tell

Distributionsbolag Film and Tell

Premiär 18 mars 2016
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Vårens svenska 
filmpremiärer 
2016

Måndagen den 11 januari 
Bio Victor, Filmhuset, Stockholm


