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Brev till en seriemördare 
På väg till fotbollsträningen blir 16-årige Kamal  skjuten. 
Polis och tidningar spekulerar om gängrelaterat våld och 
hämnduppgörelser. Även inom Kamals familj undrar man. 
Varför skulle någon vilja skjuta honom? En dag ringer 
 polisen och säger att de har gripit en misstänkt – Peter 
Mangs, som snabbt får  epitetet ”den nye Lasermannen”.
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Regi och manus Manal Masri
Producent Stina Gardell

Medverkande Manal Masri, Kamal Masri,  
Mona Masri, Jamal Masri,  

Fayrouz Ramadan 
Produktionsbolag Mantaray Film

Distributionsbolag TriArt Film
Kontaktperson ylva@cinemasweden.com

Premiär 24 mars

Regi Maud Nycander Manus Maud Nycander, 
Jannike Åhlund, Kersti Grunditz Brennan

Producent Rebecka Hamberger
Medverkande Daniel Bergman, Åsa Moberg, 

Ingvar Carlsson, Harriet  Andersson, Liv Ullmann
Produktionsbolag Breidablick Film Produktion

Distributionsbolag TriArt Film
Kontaktperson johanna.strand@triart.se

Premiär 10 mars

Filmen om Badrock
I somras var det trettio år sen Björn Skifs samlade 
sina artistkollegor i Borgholm på Öland och Badrock 
 föddes. Filmen om Badrock navigerar oss genom den 
 unika upplevelse som Badrock var i  sommarsverige 
under åren 1986 till 1992, där vi får följa artisterna 
 både på och bakom scenen. 2016 återuppstod Badrock 
en sista gång under Borgholms 200-årsjubileum.

Exfrun
Flickvännen Klara är nyförälskad och vill inget hellre än 
att umgås med Jacob. Tvåbarnsmamman Anna tar tiden 
på sin man Jesper när han kokar välling. Exfrun Vera kan 
inte släppa taget om sin exman. Med stor humor och stort 
 allvar berättar Exfrun om tre relationer och tre kvinnor, 
där flickvännen, frun och exfrun samsas i en träffsäker 
satir om livets gång – från nyförälskelse till skilsmässa.

Rum 213 
Det är sommarlovet efter sexan. Elvira är 12 år och 
ska åka på kollo, men oroar sig för att inte få  några 
kompisar. Rummet som Elvira och hennes två rums-
kamrater Meja och Bea ska flytta in i har en vatten-
skada och de måste byta till rum 213, där ingen 
bott på 60 år. Snart börjar oförklarliga saker hända. 
Baserad på Ingelin Angerborns bok.

Regi och manus Katja Wik
Producent Marie Kjellson

Medverkande Maria Sundbom,  
Nina Zanjani, Ellen Olaisson 

Produktionsbolag Kjellson & Wik
Distributionsbolag TriArt Film

Kontaktperson johanna.strand@triart.se

Premiär 17 februari

©
 S

op
hi

a 
O

ls
so

n

Sameblod
Sverige 1930-tal. Elle Marja går i samisk 
internatskola. Efter de rasbiologiska under-
sökningarna som hålls på skolan bestämmer 
hon sig för att bryta med sin samiska identitet 
och bli svensk. Det visar sig vara svårare än 
hon trodde.

Regi och manus Amanda Kernell
Producent Lars Lindström

Medverkande Lene Cecilia Sparrok, Mia Sparrok,  
Maj Doris Rimpi

Produktionsbolag Nordisk Film Production Sverige
Distributionsbolag Nordisk Film

Kontaktperson martin.wegeland@nordiskfilm.com 

Premiär 3 mars

Regi Emilie Lindblom
Manus Emil Larsson, Martin Jern 

Producenter Emil Larsson, Martin Jern
Medverkande Wilma Lundgren, Ella Fogelström, 

Elena Hovsepyan, Pascal Andersson, Filip Laj 
Produktionsbolag Dansk Skalle
Distributionsbolag Folkets Bio

Kontaktperson katrina@folketsbio.se

Premiär 24 februari
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Småstad
Möt Björn och hans systrar, mitt i livet. När deras far 
dör hittar de videohälsningar till var och en som fadern 
lämnat efter sig. Meddelanden från andra sidan som 
får dem att ifrågasätta valen de gjort och hur man bäst 
tar vara på livet. Det är nu som Björn bestämmer sig 
för att utmana sitt livs största rädsla.

Regi Johan Löfstedt
Manus Johan Löfstedt, Anna Potter

Producent Patrik Axén
Medverkande Björn Löfstedt,  
Gunilla Carlsén, Kina Löfstedt,  

Monica Sturzenbecker, Pelle Löfstedt
Produktionsbolag Stavro Filmproduktion

Distributionsbolag Folkets Bio
Kontaktperson katrina@folketsbio.se

Premiär 20 januari

Dröm vidare
Mirja måste finna sin plats i världen efter ett 
avtjänat fängelsestraff. När hon lyckas få ett  
jobb som hotellstäderska börjar hon leva ett 
dubbelliv. Dröm vidare är en coming of age- 
 historia om vuxna kvinnor, en lika verklighetsnära 
som drömsk film om vänskap, lojalitet och klass.

Regi Rojda Sekersöz
Manus Johanna Emanuelsson

Producenter Annika Hellström, Agneta Fagerström-Olsson
Medverkande Evin Ahmad, Gizem Erdogan,  

Malin Persson, Segen Tesfai
Produktionsbolag 2afilm 

Distributionsbolag NonStop Entertainment
Kontaktperson sofia@etpr.se

Premiär 17 mars 2017

Citizen Schein  
Harry Schein – ett ensamkommande judiskt flyktingbarn 
som blev en av den svenska efterkrigstidens mest  
inflytelserika kultur- och mediepersonligheter. Intellek tuell 
gigant och entreprenörsgeni i somligas ögon – elitistisk 
manschauvinist och makthungrig despot i andras. Hans 
livshistoria kunde ha varit hämtad från en Hollywoodfilm.

Systrar bakom galler
I Afghanistan var Sara inspärrad i ett kvinnofängelse. Hon 
och hennes bästa vän Najibeh var huvudpersonerna i Emmy- 
belönade dokumentären Frihet bakom galler. En dag får 
hon veta att Najibeh stenats till döds. Men det finns många 
 mot sägelser kring hennes död och Sara och filmaren Nima 
 Sarvestani bestämmer sig för att återvända till Afghanistan  
för att få veta vad som verkligen hänt.

Regi och manus Nima Sarvestani
Producent Maryam Ebrahimi, Farima Karimi

Produktionsbolag Nima Film
Distributionsbolag Folkets Bio

Kontaktperson katrina@folketsbio.se

Premiär 3 mars
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DOKUMENTÄR

DOKUMENTÄR

DOKUMENTÄR

DOKUMENTÄR Regi, manus och producent Mats Jankell
Medverkande Björn Skifs, Anders Berglund, 
Tommy Nilsson, Roxette, Lena Philipsson, Lisa 

Nilsson, Sanne Salomonsson, Louise Hoffsten, 
Anne-Lie Rydé, Nina Söderquist, Mats Ronander

Produktionsbolag SF Bio & Grumpy Productions
Distributionsbolag SF Bio

Kontaktperson marianne.djudic@tastepr.se
Premiär 7 mars



Den enda vägen
Malmö 2010. En maskerad man skjuter oskyldiga 
människor med utländskt utseende. Ett av skotten 
kommer att förändra två bröders liv för alltid. Den 
enda vägen är en film om människorna bakom 
rubrikerna. Om två bröder, deras öde och deras 
väg tillbaka. Hur långt är de beredda att gå?
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Regi Manuel Concha
Manus Manuel Concha, Claudia Galli Concha

Producenter Börje Hansson, Carola Hansson,  
Claudia Galli Concha

Medverkande Daniel Cvetkovic, Mikael Cvetkovic, 
Miodrag Stojanovic, Håkan Bengtsson, Peter Rentzmann

Produktionsbolag Bright Pictures
Distributionsbolag The Bakery Entertainment

Kontaktperson borje.hansson@brightpictures.se
Premiär 7 april

 
 Den skalliga primadonnan
Detta är filmen om skådespelaren Kim Anderzon. En feminis-
tisk förebild som blev en av vår tids största skådespelare och 
som skapade sig ett liv där teatern stod över både rela tioner 
och familj. Och så kom cancern. Men livet måste levas till varje 
pris och föreställningen spelas kväll efter kväll.

Regi Fredrik Egerstrand, Tintin Anderzon
Producent Fredrik Egerstrand
Medverkande Kim Anderzon,  

Krister Henriksson, Judith Hollander,  
Johan Rabaeus, Tintin Anderzon,  

Monica Nielsen, Monica Dominique 
Produktionsbolag Egerstrand&Blund 

Distributionsbolag Folkets Bio
Kontaktperson katrina@folketsbio.se

Premiär 10 mars ©
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I Called Him Morgan
En snöig natt i februari 1972 sköts den populäre jazz-
musikern Lee Morgan till döds av sin sambo Helen, mitt 
under ett gig på en klubb i New York. I I Called Him 
 Morgan skildrar Kasper Collin två unika personligheter, 
och musiken som förde dem samman. Det är en film om 
kärlek, jazz och ett svunnet New York.
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Regi, manus och producent Kasper Collin
Medverkande Lee Morgan, Helen Morgan, 

Wayne Shorter, Paul West, Jymie Merritt,  
Bennie Maupin, Billy Harper, Art Blakey 

Produktionsbolag Kasper Collin Produktion
Distributionsbolag Nonstop Entertainment

Kontaktperson sofia@etpr.se

Premiär 31 mars

Stockholm My Love
En svensk arkitekt vandrar längs Stockholms gator, 
jagad av en olycka som inträffade för exakt ett år 
sedan. Hon är som förlamad, vill bara försvinna. Men 
stegen för henne tillbaka till det förflutna och platsen 
där tragedin inträffade. Kan staden hon älskar rädda 
henne tillbaks till livet?
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Regi Mark Cousins
Manus Anita Oxburgh, Mark Cousins

Producenter Anita Oxburgh, Mary Bell,  
Adam Dawtrey

Medverkande Neneh Cherry 
Produktionsbolag Migma Film

Distributionsbolag Migma Film
Kontaktperson anita@migmafilm.se

Premiär våren 2017

Om Svenska Filminstitutet
Svenska Filminstitutets uppgift är att stärka den svenska filmen i 
alla led – från idé till färdig film, under dess lansering i Sverige och 
 världen, och genom att bevara den för eftervärlden i Filminstitutets 
arkiv. Fler ska ges möjligheten att uppleva ett brett urval av svensk 
film – kort, lång, ny och gammal. Dokumentär, fiktion och animerat. 
Film för ung, gammal och allt däremellan. Genom att utföra  detta 
arbete har Filminstitutet som mål att främja individens utveckling, 
uppnå en fördjupad demokrati samt bidra till ökad mångfald och 
 jämställdhet i det svenska samhället.
Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av 
Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen under 
det gångna året. 
För mer info: filminstitutet.se

Om Film&TV-Producenterna
Film&TV-Producenterna är branschorganisationen för produk tions-
bolag inom film, tv och reklamfilm. Organisationens medlemsbolag 
omsätter totalt 4,3 miljarder kronor och står för merparten av svensk 
film och tv-produktion, alltifrån breda underhållningsprogram för tv, 
till långfilm, dramaserier, faktaprogram, dokumentärer och reklamfilm. 
Film&TV-Producenterna arrangerar bland annat reklamfilmsgalan Roy 
och Riagalan, tv-producenternas pris. 
För mer info: filmtvp.se

DOKUMENTÄR

Filmerna i denna broschyr har svensk biopremiär under våren 2017, även de som inte har stöd från Filminstitutet.  
För att se vilka filmer som fått stöd av Filminstitutet, besök vår webbplats. Det händer att filmer beviljas stöd  
i ett mycket sent skede – på webbplatsen uppdateras denna information löpande. Läs mer om filmerna och  
se intervjuerna med de medverkande på filminstitutet.se.

Ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Film&TV-Producenterna

DOKUMENTÄR

Vårens svenska 
filmpremiärer 
2017

Måndagen den 16 januari 
Bio Victor, Filmhuset, Stockholm


