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VELKOMMEN!
Av Erik Hanstad | Ordfører i Elverum

For sjette gang har vi gleden av å
ønske velkommen til Movies on War,
verdens første filmfestival som tar opp
de overordnede temaene krig og konflikt, fred og forsoning.

Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no

Dette året har vi virkelig erfart hvilke
synergier som filmfestivalen er med
på å skape i vårt distrikt. Med den etterlengtede premieren på «Kongens
nei har» filmkulturen fått et betydelig løft i regionen vår, sammen med
interessen for vår egen nære historie.
Og det hele begynte på den aller første
utgaven av Movies on War i 2011 da
manusforfatter på «Kongens nei» Jan
Trygve Røyneland vant pitchekonkurransen – et samarbeid mellom det regionale filmfondet Film 3 og vår egen
festival. I år er det igjen duket for
pitchekonkurranse – denne gang med
Sparebanken Hedmark som premiesponsor. Interessen for konkurransen
er stor, og vi gleder oss til framtidige
filmprosjekter med utspring i festivalen og byen vår.
Movies on War har hatt en rivende
utvikling både med hensyn til publi-

kums stigende interesse og festivalens
form. Årets program er på høyde med,
om ikke enda mer spennende og viktig,
enn programmene fra de foregående
år. Som tidligere balanserer festivalen mellom historiske tilbakeblikk og
samtidighet, både den smale filmen
og de kommersielle filmene får plass.
Særlig grunn er det til å løfte fram de
årvisse arrangementene for ungdom;
elever ved ungdomsskolene, videregående skole og folkehøgskolen får
skreddersydde tilbud også i år.
Jeg er svært fornøyd med at MoW
har utviklet seg til å bli en samlende
festival som både bygger vår lokale
identitet og bidrar inn i en større offentlig debatt. MoW er et unikt kulturtilbud på den nasjonale arena og står
for verdier som vi er stolte av i kommunen vår.
Jeg ønsker lykke til med arrangementet og jeg håper både våre innbyggere
og alle festivalgjestene får verdifulle
opplevelser til refleksjon og ettertanke!
Velkommen til Elverum og velkommen til Movies on War.

Leder

PROPAGANDA:
HVEM SKAL VI STOLE PÅ?
Av Mona Pedersen | programansvarlig for Movies on War

Hva skal du finne på når
høsten er på sitt mørkeste
og det ennå er uker igjen til
julelysene tennes? Det er tid
for filmfestival i Elverum!
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Det sies at filmmediet er et speil, eller
et avtrykk av virkeligheten. Dette må
ikke forveksles med ideen om en kollektiv virkelighet. Filmen er fleksibel
og anvendbar, og hva som speiles, eller
hvilket avtrykk som settes, er avhengig av hva man ser og hvor man ser
fra. Dette blir spesielt relevant når vi
snakker om krig som utspilles på film.
Krigsfilmsjangeren defineres ikke av
estetiske eller tidsbundne koder, men
gjennom et felles tema. Derfor rommer
sjangeren alt fra den store kommersielle actionfilmen til den smale, gran-

skende dokumentaren. Vi prøver å vise
bredden i sjangeren i årets program.
Både historisk og i nåtidig kontekst
ser vi at enkeltfilmers representasjon
av krig og konflikt er utslagsgivende
for opinionspåvirkning, debatt, sensur
og straffeforfølgelse. Vi setter i år søkelyset på PROPAGANDA med fem filmer
som på ulikt vis tar for seg spørsmålet
om hvem vi bør og kan tro på.
Vi ser også tilbake på tidligere kriger og konflikter i år, og vi har funnet
plass til både norgespremierer, førpremierer samt tre av filmhistoriens store
klassikere på årets program. Vi gir
også plass til å reflektere over Kongens
nei, med et festivalforspill i samarbeid
med Glomdalsmuseet. Det spesielle
med filmfestival handler ikke bare om
å vise god film; det er også en mulig-

het til å sette filmene inn i en større
sammenheng. Vi gleder oss til spennende debatter, samtaler og foredrag
av personer som representerer ledende
og unik ekspertise på sine felt.
Vi håper at vi med den sjette utgaven
av Movies on War vekker interessen
hos riktig mange. En stor takk for det
gode samarbeidet med lokale aktører,
våre økonomiske støttespillere og det
uvurderlige frivilligapparatet vårt.
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BILLETTER
Salg av billetter og festivalpass
Kommunehuset Folkvang i tidsrommet 08.00 – 15.30 alle hverdager.
Elverum bibliotek selger billetter i bibliotekets ordinære åpningstid.
Elverum kulturhus, åpner en halv time før forestillingene starter. Telefon 62 43 33 33.
Billetter selges på det enkelte arrangementsstedet i forkant av arrangementet.
Merk at festivalpass må hentes fysisk på salgsstedet! Plassbilletter må hentes ut til alle arrangementer som foregår i Elverum
kulturhus.
Billetter kan også kjøpes på www.moviesonwar.no eller i ebillett-appen.

PRISER

Festivalpass
Gir fri adgang til alle arrangementer – filmvisninger,
seminarer, møter – under Movies on War 2016:
Voksen: 			
Studenter/honnør:

kr 600,kr 450,-

Enkeltbillett
Alle arrangementer
Voksen/Barn:

kr 100,-
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MoW Spesial:

KONGENS NEI
KONGENS NEI
MoW Spesial

Andre verdenskrig

Sjanger Drama, Krig
Nasjonalitet Norge
Produksjon Paradox, 2016
Spilletid 133 minutter
Språk Norsk, Dansk (Norsk undertekst)
Regi Erik Poppe
Med Jesper Christensen, Anders Baasmo
Christiansen, Tuva Novotny m.fl.

FESTIVALFORSPILL MED
JAN TRYGVE RØYNELAND

Kongens Nei handler om de tre dramatiske
døgnene i april 1940, hvor den norske kongen
får et ufattelig ultimatum av den tyske krigs
makten: Overgivelse eller døden.

Onsdag 16. november kl. 20.00, kvelden før festivalåpningen, inviterer vi til
festivalforspill i samarbeid med Glomdalsmuseet.

Med tyske fly og soldater i hælene tvinges
kongefamilien på flukt. De bestemmer seg for
å skille lag uten å vite om de noensinne vil se
hverandre igjen. Kronprinsesse Märtha reiser
med barna til Sverige, mens kong Haakon og
kronprins Olav blir igjen i Norge for å fortsette
kampen.

Jan Trygve Røyneland vant pitchekonkurransen på den aller første utgaven av
Movies on War med ideen til Kongens nei i 2011. I Elverum ble filmprosjektet for
alvor kjent i 2013 og siden har filmfeberen og entusiasmen rundt Kongens nei
tatt av i regionen vår.

Foto: Østlendingen

På denne kvelden, to måneder etter premieren, er det tid for å se tilbake, og
samtidig få et innblikk i arbeidet som gikk forut for innspillingen. Vi møter Jan
Trygve Røyneland i samtale med Mona Pedersen. Det blir også anledning for
publikum å stille spørsmål.
Jan Trygve Røyneland er manusforfatter utdannet fra Filmskolen
på Lillehammer i 2010. Røyneland
har vært episodeforfatter på TV-serier som Kampen og Okkupert, samt
skrevet manus på Kongens Nei sammen med Harald Rosenløw Eeg.
Siden 2011 har han også vært regiassistent for Erik Poppe.

Omvisning på Glomdalsmuseet
Søndag 20. november kl. 13, etter visningen av Kongens nei, inviteres festivalgjester til omvising i den nye utstillingen om samme tema. På Glomdalsmuseet
settes søkelyset på dilemma, mot og oppbrudd, og utstillingen knytter hendelsene i aprildagene 1940 opp til vår tids utfordringer. Utstillingen presenterer
historien slik den er dokumentert gjennom tekst, foto, video og gjenstander,
supplert med foto og rekvisitter fra filmen «Kongens nei».

Etter tre døgns desperat flukt, fatter kong
Haakon sin endelige beslutning. Han nekter å
kapitulere selv om dette kan koste både ham
selv, hans familie, og mange uskyldige nordmenn livet.
Kong Haakon og kronprins Olav spilles av
Jesper Christensen og A
 nders Baasmo Christiansen.
Kongens Nei regisseres av Erik Poppe (Tusen
ganger god natt, deUsynlige, Hawaii Oslo,
Schpaa). Erik er en av Norges mest rutinerte og
prisede filmregissører. Han er opprinnelig fotograf og har høstet stor anerkjennelse for sine
spillefilmer både blant publikum og kritikere,
nasjonalt og internasjonalt. Han er tildelt en
rekke internasjonale filmpriser og vant Amanda for beste film med Hawaii, Oslo og Tusen
ganger god natt (Juliette Binoche og Nikolaj
Coster-Waldau). deUsynlige ble kåret til årets
beste norske film av kinosjefene i 2008 og fikk
som første film i historien både publikumsprisen og prisen for beste film under Filmfestivalen
i The Hamptons samme høst.
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Hilde Frafjord Johnson

ÅPNER MOVIES ON WAR 2016!
Hilde Frafjord Johnson er kjent for de
fleste: Hun har vært politiker og diplomat, og hun var utviklingsminister i
Kjell Magne Bondeviks første og andre
regjering. Frafjord Johnson var fra juni
2011 til juli 2014 Spesialrepresentant
for FNs Generalsekretær til Sør-Sudan
med ansvar for alle FNs operasjoner i
det nye landet.

så mange andre fredsprosesser slår
feil. Hun trekker linjer til andre land
og andre fredsprosesser, og bidrar til
debatten om det internasjonale samfunnet og FNs rolle i arbeidet med å
bevare fred.
Frafjord Johnson er i dag general
sekretær i Kristelig Folkeparti.

Hun har nylig kommet ut med boken «Den vanskelige freden» om hva
som gikk galt i Sør-Sudan og hvorfor

PITCHEKONKURRANSEN
For sjette gang ønsker vi velkommen til konkurransen der
filmskapere kappes om å ha den beste filmideen. Nytt i år er at
Sparebanken Hedmark støtter Movies on War med 100 000 kr
som gis til manusutvikling til den beste idéen til en spillefilm
eller kinodokumentar med temaet krig og konflikt, fred og forsoning. Interessen foran årets konkurranse har vært rekordhøy.
Nesten 40 prosjekter er påmeldt, og vi forventer høy kvalitet
på de åtte finaleprosjektene som skal konkurrere på festivalen.
Alle må legge fram sin filmidé foran en kyndig jury av erfarne
film- og kulturfolk og nysgjerrige publikummere. Vinneren
mottar 100 000 kroner for å videreutvikle ideen til film, og
hvem som vinner blir kunngjort på åpningsseremonien kl.
19.00 samme kveld. Konkurransen er et samarbeid med Film3.

2011 (1)

Jan Trygve Røyneland: «Kongens nei» som tar for seg kvalene
kong Haakon og kronprins Olav sto overfor ved krigsutbruddet.

2011 (2)

Christian Lien Jensen: «Skuddene i Meymaneh» omhandler
hvordan flere tusen demonstranter i 2006 gikk til angrep på
norske soldater etter Muhammed-tegningene.

2012

Ulrikke Benestad: «Uten svik» en filmidé der krigen og dens
ringvirkninger ses gjennom et barns øyne.

2013

Trond Morten Kristensen Venaasen: «Astrid» om en kvinne
i norsk motstandsbevegelse.

2014

Bjørn Erik Hansen: «Glamour for Goebbels» om skuespiller
Kirsten Heiberg som var stor filmstjerne i nazi-Tyskland

2015

Arild Tryggestad: «Sjarlatanen» En krim for ungdom satt til
1. verdenskrig
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2016

JURY
Henrik Martin Dahlsbakken,
regissør, manusforfatter og produsent fra Hamar. En av våre
mest produktive og lovende filmskapere som høstet strålende kritikker for både spillefilmdebuten
Å vende tilbake og Cave. Han har
nettopp avsluttet opptakene på
sin femte spillefilm.
Jan Trygve Røyneland, manusforfatter for film og tv, samt Erik
Poppes regiassistent. Mest kjent
for manuset til Kongens Nei som
han skrev sammen med Harald
Rosenløw-Eeg.

Mona Steffensen, produsent i
Originalfilm basert i Tromsø. Hun
har produsert flere prisvinnende
kort- og dokumentarfilmer for
kino og tv, tv-serier og spillefilm,
blant annet Varde (kortfilm, Amanda-vinner 2008), Hjerterått (tv-serie
for NRK Super) og Oskars Amerika
(spillefilm, under produksjon).

Elverum, 17.–20. november
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ANGUS DEI

THE SHOW OF SHOWS

Åpningsfilm

Avslutningsfilm

Originaltittel Les innocentes
Sjanger Spillefilm drama
Nasjonalitet Frankrike - Polen
Produksjon Eric Altmayer, Nicolas Altmayer. Medprodusent; Eliza Oczkowska, Klaudia Smieja.
Spilletid 115 min
Språk Fransk, polsk og russisk med engelske undertekster.
Regi Anne Fontaine
Med Lou de Laage, Agata Buzek, Agata Kulesza, Vincent
Macaigne,
Format dCP
Håp, frykt og skam vil bevege deg i Agnus Dei. En tilbakeholden
film hvis styrke ligger i dens omsorgsfulle oppbygging med en
utpreget sans for mysterier.
Filmen er basert på Røde Kors-legen Madeleine Pauliac som
bistod fødsler i et nonnekloster under andre verdenskrig.
Ja, det er den: «De gravide-nonnene-filmen», men det bemerkelsesverdige er hvordan denne filmen med sin takt, intelligens og finmaskede karakterstudier undersøker hver moralske
krok i dette utenkelige scenariet.
I filmen er det den franske doktoren Mathilde kommer til det
polske klosteret. Nonnene røper motvillig at sovjetiske soldater
tvang seg inn og påførte nonnene en unevnelig vold som etterlot
syv gravide. De vil ha hjelp til å føde for deretter å adoptere barna bort slik at deres store skam ikke blir kjent. Filmmanuset tar
seg tid til å utforske alle moralske, åndelige og institusjonelle
lag i denne situasjonen. Hvor det nettopp blir skammens etsende natur som filmen gir oss et portrett av.
Mens fargene i filmen er holdt i en dempet, melankolsk palett
som passer det enkle klosterlivet etterlater filmen en ny og frisk
forståelse for vår kapasitet til å respondere på lidelse knyttet til
konflikt mellom godt og vondt.

Sjanger Dokumentar
Nasjonalitet Islandsk
Produksjon 2015 Heather Croall, Vanessa Toulmin, Margrét
Jónasdóttir, Mark Atkin
Spilletid 76 min.
Språk Engelsk
Regi Benedikt Erlingsson
Musikk komponert av Sigur Rós, Hilmar Örn Hilmarsson
The Show of Shows er intet mindre enn en filmatisk nytelse.
Benedikt Erlingsson har fått eksklusiv tilgang til britiske National Fairground Archive og viser i sin siste dokumentar aldri
før sette filmopptak av sirkusferdigheter gjennom mer enn et
århundre. Erlingssons utvalg er imponerende, men enda mer
bemerkelsesverdig er hans evne til å sette arkivmaterialet sammen på en slik måte at de forteller en dypere historie. Resultatet
har blitt en levende og urovekkende hyllest til sirkuslivet.
Vi blir servert alt fra lystig dans og spektakulære stunts til
den sørgelige utnyttelsen av dyr og barn. Dokumentaren er et
rikt lappeteppe hvor hele fargeskalaen av sirkusferdigheter er
sortert og montert sammen. Redigerer David Aleksander Corno
viser en fantastisk forståelse for tema og rytme og Sigurd Rós
sin spesialkomponerte musikk rommer alt fra fengende elektronika over symfoniorkester til korsang. Filmen er uten fortellerstemme, men utvalget, de stemningsfulle komposisjonene,
den omhyggelige klippingen og gjentakelsene av like numre,
kommenterer bildene på en tydelig og overbevisende måte. Den
vold kroppen, dyr og barn utsettes for kan fornemmes med en
tiltagende gru.
Benedikt Erlingsson er en av de mest suksessrike regissørene
på Island i det siste tiåret og han har fått mange priser både for
sitt arbeide som regissør, forfatter og skuespiller.

! Filmen blir etterfulgt av et foredrag ved Finn Skårderud.

KRIG OG SIRKUS
Årets festival avsluttes med filmen The Show of Shows. Filmen gir et fascinerende
innsyn i sirkuskultur og -historie, men hva er forbindelsen mellom krig og sirkus?
I The Show of Shows utvises spektakulær
kroppskontroll og samtidig vises en mørkere
historie hvor menneskets trang til å herske over,
kontrollere og la seg fascinere av det spektakulære, sublime og grufulle etter hvert får spille
hovedrollen.
I årets avslutningsfilm løfter vi refleksjoner
om krig opp på et psykologisk nivå. For å hjelpe
oss i dette har vi invitert Finn Skårderud som vil
innleder til visningen med et dypdykk ned i menneskenaturens irrganger.

Finn Skårderud, f. 27.10.56, er psykiater, forfatter, professor, kritiker og ekspert på spiseforstyrrelse. Han er opptatt av tverrfaglige tilnærminger til psykisk helse og har skrevet essay om film,
litteratur og kunst. Av hans mange bokutgivelser
finner vi bl.a. Uro – en reise i det moderne selvet (1998),
Federico Fellini (1999), Sterk/svak. Håndboken om spiseforstyrrelser (2000) og Andre reiser (2004).
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Tema: Vietnam

gerald herman om

Av Katrine Petra Fossum

VIETNAMKRIGEN PÅ FILM

– Amerika versus Vietnam

Gerald Herman, grunnlegger og leder av Cinematequet i Hanoi gjennom 20
år, har bodd i Vietnam siden 1993. Man kunne kanskje forvente at det var en
uforsonlig holdning mellom vietnamesere og amerikanere etter krigen derfor
lurer jeg på hvilken motivasjon han hadde for å bosette seg i etterkrigstidens
Vietnam, og han svarer på e-post:
«Jeg besøkte Vietnam for første gang i 1992. Det var det første
året de tillot uavhengig turisme etter krigens slutt. Jeg kom til
et land som var i ferd med å våkne opp fra en ekstremt fattig og
smertefull etterkrigstid, et land med store ambisjoner og mye
energi. Jeg tenkte at det ville bli en stor opplevelse å få ta del av
denne utviklingen, derfor sa jeg opp jobben min i Jakarta og
flyttet til Vietnam i begynnelsen av 1993. Jeg har ikke hatt et
kjedelig øyeblikk siden!»

«I etterkrigstiden var Vietnam ekstremt fattige. Det var få
kinoer og veldig lite kringkasting av TV-programmer. Det ble
produsert flere dokumentarer enn fortellende fiksjonsfilmer.
Temaene var for det meste det man kunne forvente – heroiske
kampscener og personlige tragedier. I løpet av de siste 15 årene
har det vært veldig få vietnamesiske filmer med historier lagt til
krigstiden. Det er en sterk tendens til å forholde seg til nåtiden
og heller se fremover enn bakover.

- Men hvordan er det å være en amerikaner i Hanoi i dag?,
fortsetter jeg.

Mens de fleste vietnamesiske produksjonene var små, triste
og ydmyke, var de amerikanske filmene populære og fikk en
stor utbredelse. Det var heroisk nonsens som «Rambo» og «The
Green Berets», eksistensiell fiksjon som «The Dear Hunter», så
vel som mer realistiske krigshistorier som «Platoon», «Causalities of War» og «Heaven & Earth», og selvfølgelig den kjente
Oscar-vinnende dokumentaren «Hearts and Minds». Den vietnamesiske krigen er fremdeles en besettelse i USA. Det er blitt
laget mange TV-dokumentarserier og Ken Burns avsluttet nettopp enda en 10 timer lang dokumentarserie om krigen som vil
bli kringkastet til neste år.»

«Til å begynne med var jeg engstelig, men det å være amerikaner i Vietnam har nesten vært skammelig lett. På 23 år har
jeg ikke opplevd en eneste negativ reaksjon, bare åpne armer og
positiv verdsettelse. I løpet av årene har jeg møtt mange amerikanske krigsveteraner som har kommet tilbake til landet for å
arbeide på prosjekter sammen med vietnamesiske krigsveteraner. Prosjektene er knyttet til minerydding og ettervirkninger
av Agent Orange, et av flere kjemiske våpen som USA brukte
under krigen. Dette er en imponerende forsoningshistorie som
burde tjene som modell for resten av verden. På den andre siden tror jeg USA aldri egentlig har tilgitt Vietnam for at de vant
krigen».
Med dette som bakteppe ber jeg ham beskrive hvordan vietnamesisk film har bearbeidet den amerikanske krigen mot NordVietnam, og kan han se noen forskjeller mellom den amerikanske
og den vietnamesiske bearbeidingen av krigen på film? Han svarer:
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Så rart, tenker jeg, hvorfor har en part behov for å fortsette
bearbeidelsen av krigen på film, mens den andre kun ønsker
å se fremover? Jeg har lyst til å spørre videre men må avslutte
e-post-samtalen vår her.

! Gerald Herman er å treffe på MoW, Kom å hør ham foredra
om Vietnam versus Amerikas bearbeiding av krigen på film.
Herman innleder også på filmene i dette programmet.

Elverum, 17.–20. november

FIOLINENE I MY LAI
Vietnam vs. Amerika
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DEN LILLE JENTA
FRA HANOI
Vietnam vs. Amerika

Originaltittel The Sound of the Violin
in My Lai
Sjanger Dokumentar
Nasjonalitet Vietnam
Produksjon Tran Van Thuy 1998
Spilletid 30 min
Språk Vietnamesisk, Engelsk,
engelske undertitler
Regi Tran Van Thuy

Originaltittel Embè hà Nôi
Sjanger Fiksjonsfilm
Nasjonalitet Vietnam
Produksjon Tran Cam, 1974
Spilletid 72 min
Språk Vietnamesisk (tekstet på engelsk)
Regi Hai Ninh
Med Lan Huong, The Anh, Tra Giang,
Kim Xuan

Er det mulig å finne forsonende liv i en
landsby som har opplevd en massakre
med drap på over 500 ubevæpnede sivile,
menn, kvinner, barn og eldre? Se dokumentaren som følger den amerikanske
krigsveteranen Mike Boehm sitt besøk til
landsbyen.

I løpet av 12 døgn i jula 1972 slipper
amerikanske B-52 bombefly 80 000 tonn
bomber over Hanoi. Den vietnamesiske
filmklassikeren Little Girl of Hanoi er tatt
opp midt under de intense bombeangrepene noe som gjør den til en av de mest
bemerkelsesverdige krigsfilmene som
noensinne er laget under krigstid. De
ekstreme forholdene filmen er tatt opp
under danner en autentisk ramme rundt
en enkel og sterk fortelling om en liten
jente som vandrer rundt i gater lagt i ruiner og leter etter sin far. Filmen veksler
mellom nåtidige scener fra det kaotiske
og utbombede bybildet og tilbakeblikk til
det fredelige og gledesfylte familielivet
som var. Tonen i filmen er lavmælt men
med et gjennomført visuelt språk av utsøkte og oppsiktsvekkende bilder.

Massakren ble utført av en amerikansk
tropp i My Lai i 1968. To amerikanske helikopterpiloter ankom landsbyen under
henrettelsene og stoppet sine medsoldater ved å true med å skyte dem. Hendelsen ble et symbol på vietnamkrigens
grusomhet.
30 år etter blodbadet ønsker Boehm å
spille fiolin på graven for de som omkom.
Selv var han utstasjonert et annet sted i
Vietnam, men det er likevel gjennom
hans amerikanske historie vi kan se en
allegori på livet etter krig, hvor folk må
leve videre med de følelsesmessige konsekvensene av konflikt. Publikum verden rundt har applaudert filmen for dens
sensitive og samtidig sannhetssøkende
rekonstruksjon av hendelsen.
Tran Van Thuy har vært en av Vietnams
ledende dokumentarfilmskapere gjennom mange år. Han har sin filmutdannelse fra Moskva og har jobbet som krigsfotograf.
Dokumentaren blir presentert i en dobbelvising med Den lille jenta fra Hanoi.

Sett på bakgrunn av at filmen åpenbart
er laget med den hensikt å heve moralen blant Nord-Vietnamesere er den
anti-amerikanske følelsen i filmen overraskende mild. Se den som et autentisk
krigsdokument og som en film fortalt fra
«den andre siden», men fremfor alt vil
den gi deg en unik filmopplevelse med
sin utsøkte visuelle stil.

! Filmen vant diplom på den 9. Internasjonale filmfestivalen i Moskva og vant
prisen Golden Lotus på Vietnam Film Festival samme år.

APOKALYPSE NÅ!
Vietnam vs. Amerika

Orinaltittel Apocalypse Now
Sjanger Drama – og krigsfilm
Nasjonalitet Amerikansk
Produksjon 1979 Omni Zoetrope
Spilletid 153 min.
Språk Engelsk (norske undertekster)
Regi Francis Ford Coppola
Med Marlon Brando, Dennis Hopper,
Harrison Ford, Lawrence Fishburne,
Robert Duvall, Martin Sheen
Oberst Kurtz har begått drap og bygd sitt
eget hovedkvarter utenfor amerikansk
militær kontroll mens Vietnamkrigen raser. Kaptein Willard må ta Kurtz av dage.
Oppdraget blir et drepende dypdykk i krigens galskap.
«Apokalypse nå!» er en av tidenes beste
filmer om Vietnamkrigen. Den har velfortjent klassikerstatus blant en hel generasjon av filmelskere så har du ikke sett
den før benytt sjansen nå.
Filmen er løselig basert på Joseph Conrads «Mørkets hjerte», en roman fra 1902
som skildrer opplevelsene til Marlow, en
mann som på vegne av et elfenbensfirma
må finne en strandet fraktebåt i dypeste
Belgisk Kongo. På slutten av reisen møter
han Mr. Kurtz, selskapets fremste mann.
Kurtz har stirret den brutale imperialismen i hvitøyet og blitt sinnssyk av synet.
Coppola og medforfatter John Milius
brukte Vietnamkrigen som bakteppe for
en historie Coppola mener ikke bare er et
innlegg mot krig, men særlig mot løgn.
Han ville spenne opp det brede lerretet og
granske mytologien rundt en krig.

! Filmen vant Gullpalmen i Cannes og to
Oscarpriser etter hele åtte nominasjoner.
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Tema: Propagandagkrig

CENSORED VOICES

THE MAGNITSKY ACT

Propagandakrig

Propagandakrigen

Sjanger Dokumentar, Drama
Nasjonalitet Finland/Danmark/Norge
Produksjon Piraya, 2016
Spilletid 152 minutter
Språk Engelsk, Tysk, Russisk (Engelsk undertekst)
Regi Andrei Nekrasov
Med Andrei Nekrasov, Bill Browder, Evgeniy Lunchenko m.fl.

Sjanger Dokumentar
Nasjonalitet Israel Tyskland
Produksjon 2015, Daniel Sivan, Hilla Medalia, Neta SwebnerDaniel S
Spilletid 84 minutter
Språk Hebraisk med engelske undertekster
Regi Mor Loushy

The Magnitsky Act – Behind the Scenes begynner som en dramatisering av russisk politis forsøk på å stjele én milliard dollar
fra den amerikanske finansmannen Bill Browder og deretter
myrde hans skatteadvokat Sergej Magnitskij. Men filmen utvikler seg raskt til en spennende gravedokumentar der Nekrasov
mistenker at den offisielle vestlige versjonen av denne historien,
basert på Browders bok, kan være bygget på usannheter og feil.
På overbevisende måte presenteres en indisierekke og et fyldig
kildemateriale som peker i en annen retning.

I Censored Voices får vi for første gang høre Israelske soldater
vitne om deres erfaringer fra seksdagerskrigen i 1967 hvor Israel
triumferende vant territorium fra Syria, Egypt og Jordan.

Filmen viser også hvordan denne historien får store politiske
konsekvenser og om synet på Russland som den store stygge
ulven. Professor Gunnar Iversen sier dette om filmen i bransjebladet Rushprint: «Kanskje til og med mot sin egen vilje som
Russland-kritiker i eksil, viser Nekrasov hvor lett det er å overbevise både EU-parlamentet og den amerikanske kongressen så
lenge man kan vifte med overgrep mot menneskerettigheter i
Russland. Det at Browders versjon godtas så kritikkløst av EU og
USA er noe av det mest skremmende i filmen.»
Gå ikke glipp av årets mest kontroversielle dokumentar!
Visningen blir etterfulgt av paneldebatten, «Hvem skal vi stole
på?», ledet av Stig Andersen med Øystein Bogen, Ane Tusvik
Bonde, Lars Rowe og Andrei Nekrasov.

Soldatene, som har returnert fra krigen til et euforisk hjemland, føler ikke at de fortjener å bli hyllet som helter. Opptakene
er gjort en uke etter at krigen tok slutt og de fanger opp brutalt
ærlige skildringer av overgrep, selvgranskende betraktninger og
en overraskende forståelse for hvordan krigen ødelegger håpet
om et fredelig liv. Flere år senere leter Mor Loushy opp mennene
hvis stemmer vi hører og i dokumentaren ser vi dem reagerer på
sine egne ord med enkelte nikk og hoderisting.
Opptakene, gjort av forfatteren Amos Oz, ble sensurert av det
israelske militæret. Hans intervjuer ville fortalt den israelske
offentligheten at man aldri kan oppnå militære seire i en slik
størrelsesorden uten et stort antall døde, både kjempende og sivile, og at tempoet på seksdagerskrigen intensiverte blodbadet
og kaoset. Soldatenes erfaringer vitner om, og soldatene antyder selv, det historiske øyeblikk hvor Israel for alltid mistet sin
underdog-posisjon. David omgjort til Goliat.

! Dokumentaren vant prisen Ophir Award (Den Israelske Oscar) for beste dokumentar i 2015. Norgespremiære!

Hvem skal vi stole på?

De aller fleste er kritiske til Vladimir Putins nasjonalistiske, udemokratiske og aggressive politikk, og fordømmer de mange
bruddene på menneskerettighetene. I dette politiske klimaet: Hvordan forholder vi oss til historier som dem i The Magnitsky
Act – Behind the Scenes, som bryter med det forventede narrativ om forholdet mellom Russland og Vesten? Hva er sant og hva
er propaganda og desinformasjon? Fredag 18. november kl.19.00 arrangerer Movies on War en paneldebatt i festsalen i Rådhuset der vi spør: Hvem skal vi stole på? Paneldeltakere er:

andrei nekrasov
filmskaper, teaterinstruktør, journalist og
regissør
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ane tusvik bonde

regionalleder for Øst-Europa og Kaukasus i
Human Rights House
Network

lars rowe

seniorforsker ved Fridtjof
Nansens Institutt

stig andersen

produsent, regissør og
tidligere konsulent for
Norsk filminstitutt

øystein bogen

journalist, utenriksreporter og dokumentarfilmskaper

Elverum, 17.–20. november

UNDER THE SUN
Propagandakrig

Sjanger Dokumentarfilm
Nasjonalitet Russland, Tyskland, Tjekkoslovakia, Latvia og Nord-Korea
Produksjon 2015 Natalaya Manskaya
Spilletid 106 min.
Språk Engelsk
Regi Vitalji Manskij
Under the Sun er en propagandafilm om
Nord-Korea som samtidig viser det som
ligger bak iscenesettelsen av fasaden – en
film som vil gi deg hakeslepp!
Etter flere år med forhandlinger fikk
den russiske regissøren Vitalij Manskij
tillatelse fra Nord-Koreas myndigheter
til å lage en dokumentar om en nøye utvalgt familie. Vi følger den 8 år gamle Zin
Mi sine forberedelser til feiringen av Kim
Jong-Ils bursdag. «Min far sier at Korea
er det vakreste landet…» sier hun mens
hun blir filmet i glade, patriotiske skoleopptog, i danseklasser, eller med sine
foreldre når de spiser nydelig mat i deres
pittoreske leilighet.
Manskij måtte lage filmen under streng
statlig kontroll, myndighetene skrev
manus og valgte både opptakssted og intervjuobjekter. Alt som ble filmet måtte
gjennom en streng sensur, men det myndighetene ikke visste var at teamet fortsatte å filme og dermed fanget spillet som
foregikk bak kulissene mellom de nøye
planlagte opptakene. Sammenstillingen
av disse to svært forskjellige virkelighetene gir oss et sjeldent innblikk i hvor mye
kontroll og manipulasjon som brukes for
å fremstille Nord-Korea og dets folk på en
positiv måte.

! Filmen har vunnet priser for beste dokumentar og beste regi i 2015.
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A GERMAN LIFE
Propagandakrig

Andre verdenskrig

Originaltittel Ein Deutsches Leben
Sjanger Dokumentar
Nasjonalitet Østerrike/Tyskland
Produksjon Blackbox Film, 2016
Spilletid 113 minutter
Språk Tysk (Engelsk undertekst)
Regi Christian Krönes, Olaf S. Müller,
Roland Schrotthofer og
Florian Weigensamer
Selv om Brunhilde Pomsel har beskrevet seg selv som en figur på sidelinjen,
og som uinteressert i politikk, kom hun
tettere på en av verdenshistoriens verste
kriminelle enn noe annet levende menneske.
Nå er Pomsel 105 år gammel. Hun har
jobbet som sekretær for nazistenes propagandaminister Joseph Goebbels. Hennes
liv speiler det 20. århundres største historiske øyeblikk, og det tyske liv deretter.
I dag antar mange at krigens og fascismens farer er overvunnet for lengst.
Brunhilde Pomsel gjør det klinkende
klart at dette ikke stemmer. «A German
Life» tvinger seerne til å spørre seg hva
de ville gjort, og om de ville tilsidesatt
noen moralske prinsipper for å fremme
deres egen karriere. Hennes ekstraordinære biografi og unike personlige reise
inn i fortiden leder til forstyrrende og
tidløse spørsmål: Har vi kommet oss
videre, eller er vi fortsatt usikre på vår
egen moral og menneskelighet? Og viktigere: hvilken stilling tar jeg til disse
temaene i dag?

! Norgespremiere!

SNOWDEN
Propagandakrig

Sjanger Dramathriler
Nasjonalitet Amerikansk
Produksjon 2015 Open Road Films,
Endgame Entertainment
Spilletid 134 min.
Språk Engelsk, norsk undertekst
Regi Oliver Stone
Med Joseph Gordon-Levitt, Shailene
Woodley, Scott Eastwood, Nicolas Cage,
Timothy Olyphant, Melissa Leo, Rhys
Ifans og Tom Wilkinson.
Den Oscar-vinnende regissøren Oliver
Stone har filmatisert den fasinerende
og sanne historien om Edward Snowden (Joseph Gordon-Levitt) som ble en
av verdens mest ettersøkte menn da han
avslørte at NSA overvåket privatpersoner
ulovlig. Dette er hele historien om hva,
hvorfor og hvordan han gjorde det han
gjorde.
Filmen starter på et hotellrom i Hong
Kong i 2013 hvor Edward Snowden møter The Guardian journalistene Glenn
Greenwald og Ewen MacAskill for å overlevere hemmeligstemplet informasjon
om CIA og NSAs overvåkningsmetoder.
Historien går så tilbake i tid og skildrer
Snowdens vei opp i CIA-systemet som
ung, talentfull hacker, som etter hvert
får en følelse av at det han blir satt til å
gjøre er ulovlig og umoralsk. Gjennom
skildringer av samliv med kjæreste, stadige flyttinger og hemmelighold får vi
en bredere innsikt i hva som står på spill
for Snowden når han velger å bli varsler.
Joseph Gordon-Levitt spiller godt i en
rolle der behersket underspill er viktig.
Han matcher godt det mediebildet vi
kjenner av Edward Snowden, samtidig
som hans motiver og idealisme forklares
på en forståelig og troverdig måte.

«

Dette er en film med nerve
som lykkes med å s kildre den
kompliserte overvåknings
aktiviteten», skriver Erlend Loe
i Aftenposten.
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Ruth Maiers dagbok
			 – FRA BOK TIL FILM
Under arbeidet med en biografi om dikteren Gunvor Hofmo oppdaget Jan Erik
Vold dagbøkene til Gunvors venninne Ruth Maier. Dette var på mange måter en
sensasjon, og i dag regnes Ruth Maier som en norsk «Anne Frank». Jan Erik Volds
utgivelse ga nytt liv til en stemme som lar oss følge hennes reise fra livlige Wien til å
bli flyktning i Norge, inntil den i 1942 stopper brått. Elsa Kvamme har lenge arbeidet
med å gjøre Ruth Maiers dagbok til filmdrama. I denne samtalen vil Jan Erik Vold og
Elsa Kvamme snakke om hva som gjør Gunvor og Ruth til så fascinerende karakterer. Hva var de for hverandre, hva er dramaets kjerne, og hva skal til for at dette blir
en spennende film? Og hvem drepte egentlig Ruth Maier?

MoW inviterer til samtale i Rådhuset lør.19.nov. kl. 20.00.
Samtalen mellom Jan Erik Vold og Elsa Kvamme ledes av Sigrun
Slapgard, programsekretær i NRK og forfatter.
Jan Erik Vold er ikke bare en av Norges mest kjente og
populære poeter, men han har også tatt opp arven etter
Bjørnson når det gjelder å engasjere seg i samfunnsdebatten og bringe viktige diktere og saker frem fra glemselen.
Han er for tiden aktuell med essayboken Kánon / kannon /
kanón. En krønike om litterær kvalitet (Gyldendal 2016).
Elsa Kvamme er filmskaper med bakgrunn som skuespiller og cabaretartist. Hun startet en av Norges første
frigrupper, Saltkompagniet, har oversatt Jacques Brel til
norsk og turnert med cabareter som «Ting som små piker liker»; «Da jeg var hest» og «De fleste ulykker skjer i hjertet». Etter
filmskole i New York har hun bl.a. laget spillefilmen «Fia
og klovnene» og dokumentarene «Legenes krig» og «Trikken til
Auschwtiz».
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SOVJETS FALL
Denne høsten er det 25 år siden Baltikum krevde sin selvstendighet. MoW markerer med film og påfølgende samtale mellom
Islands tidligere utenriksminister, Jón Baldvin Hannibalsson, og
vår egen Thorvald Stoltenberg. Begge stod tett på begivenhetene
den gang.

ØST OG VEST I FORANDRING
Vi møter de to tidligere utenriksministrene Jón Baldvin Hannibalsson og Thorvald Stoltenberg i en samtale ledet av journalist og forfatter Arne Egil Tønset.
Baltikums selvstendighet ble starten på Sovjetunionens oppløsning og Hannibalsson spilte en aktiv rolle for å støtte de baltiske statene i frigjøringskampen.
De to politiske veteranene møtes til samtale om dette dramatiske året som forandret forholdet mellom øst og vest.
Jón Baldvin Hannibalsson (f. 1939) kommer fra Island, og
jobbet som lærer, journalist, rektor og redaktør før han ble
medlem av parlamentet i 1982 og leder for Det sosialdemokratiske partiet – SDP – i 1984. Han rakk å være finansminister i ett år før han ble utenriksminister, en post han
hadde fra 1988 til 1995. Etter sin tid som utenriksminister
forhandlet han frem EEA-avtalen for Island. I den senere
tid har han jobbet som ambassadør og profilert skribent
innen økonomi, sosialøkonomi, internasjonale spørsmål
og utdannelse, samt vært gjesteprofessor ved universitetet
på Island og universitetet i Bifröst. Han er æresmedlem av byen Vilnius, og
har blitt æret med høyeste utmerkelse fra Estonia, Latvia og Litauen for hans
politiske støtte i deres kamp for uavhengighet.
Thorvald Stoltenberg (f. 1931) har lang fartstid som diplomat og er en av etterkrigstidens mest markante politikere.
Han har vært utenriksminister i to perioder – i de dramatiske
årene 1987–1989 og 1990–1993 – og forsvarsminister mellom
1971–1981. I 1990 var han FNs høykommissær for flyktninger.
Han var også FNs fredsmegler på Balkan fra 1993 til 1996. Etter
at Stoltenberg var Norges ambassadør til Danmark i årene 1996
til 1999, satt han som president i Norges Røde Kors fra 1999 til
høsten 2008, og er den eneste som har sittet i tre perioder.
Arne Egil Tønset (f. 1959) bor i Tromsø og jobber som frilanse journalist med Russland som fagfelt. Han har vært journalist siden han gikk ut internasjonal videregående skole
i Wales i 1978 og har jobbet i lokal- og riksaviser, i NRK, og
som frilanser. Han var NRKs Russlands-korrespondent fra
2003 til 2007. I 2004 fikk han NRKs journalistpris for nyhetsdekninga av gisselaksjonen og skolemassakren i Beslan i NordKaukasus. Videre har han gitt ut to bøker; Russland i farger
(2010) og Barentsportretter (2013).

THOSE WHO DARE
Sovjets fall

Originaltittel Those Who Dare /
Tie, kas uzdrošinās
Rettigheter Barentsfilm as
Sjanger Dokumentar
Nasjonalitet Island
Produksjon 2015, Ólafur Rögnvaldsson, Tiit
Pruuli, Kiur Aarma, Uldis Cekulis, Laura
Almantaite
Spilletid 52 minutter
Språk Engelsk, engelsk undertekst
Regi Ólafur Rögnvaldsson
Those Who Dare er en fascinerende beretning
om hvordan Islands utenriksminister Jón Baldvin Hannibalsson utviste mot og lederskap i en
svært spent politisk situasjon. Samtidig kaster
beretningen et nytt lys på nordisk og europeisk
historie.
Da de baltiske statene på slutten av 1980-tallet
ville løsrive seg fra et Sovjetunionen på randen
av oppløsning, svarte de fleste vestlige land med
taushet. Men Island og Danmark gikk foran og
krevde at verdenssamfunnet måtte anerkjenne
de nye statene. Islands utenriksminister J.B.
Hannibalsson dro selv til Baltikum for å vise sin
støtte på et kritisk tidspunkt da Sovjetunionen
truet med å knuse frigjøringskampen med militære styrker. Hans handling var også motivert
av sterke personlige bånd til Baltikum.
Regissøren har uttalt i et intervju at hans utgangspunkt for å lage filmen var en viss stolthet
over at et lite og ubetydelig land som Island faktisk kunne bidra og utgjøre en forskjell på den
internasjonale politiske arenaen.
Få med deg dokumentaren om én enkelt stemme
fra et lite land som i en kritisk situasjon bidro til
å endre det politiske kartet og Europas historie.
13

Movies on War 2016
ELVERUM 12.–15. NOVEMBER 2014

Elverum, 17.–20. november

Tema: Den spanske borgerkrigen

DEN SPANSKE
TRE NORSKE OM DEN SPANSKE
BORGERKRIGEN
Hjertets stemme (51 min)er basert på Sigrun Slapgards
bok og forteller historien om Lise Lindbæk, vår første kvinnelige krigsreporter som plasserte seg i skuddlinjen. Lise
Lindbæk levde et liv preget av flammende engasjement og
stormfulle kjærlighetshistorier. I denne «Fakta på lørdag
– dokumentaren» har programskaperne Kari Pettersen og
Sigrun Slapgard reist i hennes fotspor gjennom flere land
og møtt hennes nærmeste. Et gåtefullt og dramatisk liv
blir rullet opp.
Den spanske borgerkrigen og fascismen i Europa (20
min) er en undervisnings- kortfilm fra 1982 av Kjell Billing
basert på unikt norsk arkivmateriale og gode pedagogiske
kommentarer som setter borgerkrigen inn i en politisk relevant sammenheng i Europa på -30 tallet.
Som de fleste store kriger ble også den spanske borgerkrigen 1936 – 1939 festet til filmrullene, som propaganda, i dokumentariske reportasjer og melodramatiske spillefilmer
og i poetiske skildringer. Innen sistnevnte kategori finnes
det tre fremstående klassikere, Frédéric Rossifs dokumentarfilm Mourir à Madrid, Joris Ivens’ Terre d’Espagne, også den
en dokumentarisk skildring og spillefilmen Espoir i regi av
André Malraux, den senere franske kulturministeren. Vi
har valgt å åpne vårt 80 års jubileumsprogram med førstnevnte, fordi den kanskje er den mest fremstående kreative
dokumentarfilmen om denne perioden, full av nærgående
skildringer, adekvat politisk stillingstagen og deltagende
poetiske kommentarer.
Programmets andre del består av tre norske filmer, NRKdokumentaren Hjertets stemme, fra 2002, om Lise Lindbæk,
bygget over Sigrun Slapgards bok fra samme år, Kjell Billings undervisnings-kortfilm Den spanske borgerkrigen og fascismen i Europa fra 1982 og Spania, Spania, en hittil ganske ukjent
film av Håkon Lie, Arbeider-partiets senere generalsekretær, datert desember 1936.
I den tredje delen vil Sigrun Slapgard, førsteamanuensis
Dr. philos Rolf Werenskjold ved Høgskolen i Volda og filmhistoriker Kjell Billing samtale om borgerkrigen og mediedekningen av den i Norge, under ledelse av programrådets
medlem redaktør Jan Erik Holst.
Fjerde og femte del består av to spillefilmer, en splitter ny
film, den spanske De forviste (El Destierro) fra 2015 og klassikeren Klokkene ringer for deg fra 1943 etter Ernest Hemingways
roman med Ingrid Bergman og Gary Cooper i hovedrollene.
Den spanske borgerkrigen er på mange måter en glemt
og ukjent krig i Norge. I år er det 80 år siden den startet
og vi ønsker velkommen til en lære- og minnerik filmdag
som setter fokus på 30-tallet og opptakten til den annen
verdenskrig.
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Spania, Spania (20 min) er den første norske dokumentarfilmen om borgerkrigen, en hittil ukjent dokumentarfilm fra 1936 laget av Håkon Lie, Arbeiderpartiets senere
generalsekretær.

Paneldebatt

Vi inviterer til paneldebatt om mediedekningen av den spanske borgerkrigen i Norge i
Festsalen i Rådhuset.
Paneldeltakere er programsekretær i NRK
Sigrun Slapgard, førsteamanuensis Dr. philos Rolf Werenskjold ved Høgskolen i Volda og
filmhistoriker, regissør og tidligere Cinematekleder Kjell Billing. Programrådets medlem
redaktør Jan Erik Holst leder debatten.
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BORGERKRIGEN
– på film

Å DØ I MADRID
Den spanske borgerkrigen

DE FORVISTE
Den spanske borgerkrigen

KLOKKENE RINGER
FOR DEG
Den spanske borgerkrigen

Originaltittel Mourir à Madrid
Sjanger Dokumentar
Nasjonalitet Frankrike
Produksjon Ancinex, 1963
Spilletid 70 minutter
Språk Fransk (Engelsk undertekst)
Regi Frédéric Rossif
Med Joan Carles Suau, Eric Francés,
Monika Kowalska og Chani Martín

Originaltittel El Destierro (The Exile)
Sjanger Drama, Krig
Nasjonalitet Spania
Produksjon The Legal Company,
Africanauan, Strange Friends, 2015
Spilletid 87 minutter
Språk Spansk (Norsk undertekst)
Regi Arturo Ruiz Serrano
Med Joan Carles Suau, Eric Francés,
Monika Kowalska og Chani Martín

Originaltittel For Whom The Bell Tolls
Sjanger Drama/krigsfilm
Nasjonalitet USA
Produksjon 1943 Paramount
Spilletid 165 min.
Språk Engelsk tale
Regi Sam Wood
Med Gary Cooper, Ingrid Bergman,
Akim Tamiroff og Katina Paxinou

Den kanskje beste kreative dokumentarfilmen om den spanske borgerkrigen,
sammensatt av unikt arkivmateriale med
politisk relevante og gripende poetiske
kommentarer.

To spanske soldater som holder vakt ved
en utpost under den spanske borgerkrigen oppdager en skadet og utarmet polsk
kvinne. De bringer henne i sikkerhet men
må ta stilling til om de skal overlevere
henne til sin kommandant eller holde
henne skjult.

Kom denne filmen nostalgisk omfavnende i møte og du vil få en fantastisk
filmopplevelse. Over to timer med romantikk og idealisme fra den gangen
skuespillere virkelig var stjerner, tidlig
fargefilm og ekstra sentimental musikk!

Under dekke av å skyte en kortfilm «For
Spania» klarte regissøren Frédéric Rossef
å få tillatelse til å besøke Spania som lå
under et fascistisk diktatur i 1963. Resultatet ble en dokumentarfilm om den
spanske borgerkrigen som har en sjelfull
og seriøs atmosfære med et underliggende budskap.
Rossif bruker dokumentarfilmens virke
midler på en utmerket måte til å lage
en film som spiller på følelser. Samtidig er Å dø i Madrid en veldig interessant
dokumentar som oppsummerer en viktig
konflikt i det tjuende århundre, en konflikt som bærer kimen i seg til den andre
verdenskrig og den kalde krigen.
Å dø i Madrid, en film som først og
fremst er en antikrigs- og antifascistisk
film skutt midt i hjertet av Europa.
Filmen vant BAFTA prisen og ble nominert til Oscar for beste dokumentarfilm.

Under den spanske borgerkrigen blir Teo
forvist til et øde fort i fjellene. Hans kollega, Silverio, som allerede har vært der en
stund, blir hans eneste selskap de neste
seks månedene. De to er svært forskjellige, og i det bittelille fortet er det lett å
gå hverandre på nervene. En dag finner
Silverio den unge soldaten Zoska, fra de
internasjonale brigadene, liggende halvdød ved bekken. Han tar henne med til
fortet for å pleie henne. Deretter vil han
overlevere henne til hovedkvarteret for å
bli skutt.
En borgerkrig utfordrer menneskelighet og solidaritet. Silverio og Teo står
ovenfor den vanskelige beslutningen om
å ofre sin politiske ideologi for å redde et
menneskeliv. Dette er et dilemma som
ikke bare tilhører disse to mennene; det
reflekterer livet de siste fire tiårene etter
borgerkrigen i Spania da folk måtte ta et
valg mellom å love troskap til regimet eller å risikere politisk forfølgelse. En vakker og rørende film.

Klokkene ringer for deg er basert på
Ernest Hemingways klassiske roman.
Historien foregår under den spanske borgerkrigen hvor amerikaneren Robert Jordan, spilt av Gary Cooper, har vervet seg
som frivillig. Han ligger i skjul oppe i fjellene i påvente av å sprenge en bro, da den
lokale piken Maria, i Ingrid Bergmans
skikkelse, dukker opp. Filmen er laget på
et tidspunkt under andre verdenskrig da
ingen riktig visste hva utfallet skulle bli
og er en kjærlighetshistorie satt inn i et
mikrokosmos av store krigsbegivenheter.
Dette er først og fremst en Ingrid
Bergman og Gary Cooper-film. Men bak
Cooper og Bergman, finner vi ikke bare
et godt manus, men også mindre kjente
skuespillere som gjør sine saker forbilledlig. Og med full forståelse for at en med
dagens briller kan oppleve filmens Hollywood-patos som en smule i overkant, er
det ikke vanskelig å sette pris på fortellergleden i denne klassiske, stormfulle
historien om selvoppofrelse og håp fra
den spanske borgerkrigen.
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Tema: Midtøsten
Vår sammenstilling av disse filmene gir deg en unik sjanse til å se det arabiske opprøret mot tyrkerne under første verdenskrig fra to vidt forskjellige perspektiv.
Der Lawrence of Arabia forteller den koloniale eventyrerens historie i en stor heltefortelling med monumentale slagscener, får vi i Theeb en enkel beduingutts oppveksthistorie fra utkanten av krigshandlingene i en intim film. Ingen av filmene tar parti, men der Lawrence er delt i sin lojalitet, anerkjenner
Theeb den lidelse begge parter i en konflikt opplever.

LAWRENCE OF ARABIA
Midtøsten

THEEB - ULVEN
Midtøsten

Sjanger Drama
Nasjonalitet Engelsk/Amerikansk
Produksjon Colombia Pictures 1962
Spilletid 222 min
Språk Engelsk
Regi David Lean
Med Peter O’Toole, Omar Sharif, Anthony Quinn

Sjanger Drama
Nasjonalitet Jordansk
Produksjon Colombia Pictures 1962
Spilletid 100
Språk Engelsk
Regi Naji Abu Nowar
Med Jacir Eid, Hassan Mutlag, Hussein Salameh

Lawrence of Arabia er en film der intime karakterstudier dampende av undertrykte følelser forenes med episke slagscener og
forførende ørkenlandskap.

Theeb er en sjeldent vakker og velspilt spenningsfilm som berører hjertet. Opprøret mot tyrkerne under første verdenskrig
blir her skildret fra den arabiske siden.

Filmen er basert på T.E. Lawrence selvbiografiske bok Visdommens sju søyler og handlingen utspiller seg på den arabiske halvøy
under første verdenskrig. Den skildrer Lawrence som leder det
arabiske opprøret mot tyrkerne. Boken gir et motsetningsfylt
bilde av Lawrence, noe som har gjort ham til en myte for ettertiden. Han var både humanist og kriger, filosof og eventyrer,
sadist og medmenneske, narsisist og altruist. Og det er nettopp
myten om Lawrence, hans seksuelle legning og tvilen om hvor
lojaliteten hans egentlig ligger som gjør karakterstudiene så
medrivende.

I en uendelig ørken på den arabiske halvøy møter vi den 10 år
gamle beduingutten Theeb og hans eldre bror. Broren får arbeid
som guide for en britisk soldat i hemmelig oppdrag og vår unge
helt får ikke være med. Men, en ekte helt gir aldri opp: Han
går når han ikke kan ri og krabber når han ikke kan gå. Underveis dukker det opp et hevnmotiv som igjen driver ham videre.
Theeb skaper med sin reise inn i fiendeland et klassisk eventyr.

David Lean var opptatt av at scenene skulle være så autentiske
som mulig. Opptakene ble gjort i Jordan og det ble stilt en armé
på flere tusen soldater og kameler til filmteamets disposisjon.
Resultatet ble en monumental, episk blockbuster, et ørkeneventyr som verken publikum eller kritikere hadde sett maken
til den gang. De store slagscenene har evne til å ta pusten fra oss
om enda mer i dag hvor slike scener kun lages digitalt.
Gled deg til et 4 timers eventyr av en film!
Filmen vant 7 oscarer i 1963, deriblant beste film og beste regi.
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Filmen skildrer de samme historiske hendelsene som i Lawrence
of Arabia, men er en beskjeden film sammenlignet med det britiske eposet. Bruken av westernelementer sammen med usedvanlig stemningsfulle bilder gjør Theeb til en uforutsigbar og
medrivende film. Regissør Naji Abu Nowar balanserer elegant
på grensa mellom eventyr, western og kunstfilm. Flere av rollene er dessuten spilt inn av beduiner uten tidligere filmerfaring. Filmen ble nominert til Oscar i 2016 som beste utenlandske film.
Se gjerne Theeb som et korrektiv til Lawrence of Arabia, men
fremfor alt som en vellaget spenningsfilm med strålende kvaliteter.
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Tema: Ungdom

BARNERANEREN
Ungdom

JENTER FOR NORGE
Ungdom

Sjanger Dokumentar
Nasjonalitet Norsk
Produksjon 2016 Ingvild Giske
Spilletid 100 min.
Språk Norsk
Regi Jon Haukeland
Med Noah, Tim, Hachim

Sjanger Dokumentar
Nasjonalitet Norge
Produksjon NRK, 2016
Spilletid 69 minutter
Språk Norsk
Regi Frode Meskau

Utgangspunktet for Barneraneren høres ut som premisset for
en situasjonskomedie: Etter å ha blitt dømt for medvirkning
til ran må 15 år gamle Noah flytte fra Haugenstua i Groruddalen, hvor han har vokst opp sammen med sin mor, til sin far
på Bekkestua i Bærum. Likevel er ikke dette en film om kulturkræsj mellom øst og vest, men en stilsikker og kontemplativ
dokumentar som bruker spillefilmvirkemidler til å tegne et
åpenhjertig portrett av en tenåring som slites mellom ulike definisjoner av lojalitet, ambisjoner og egen identitet.

Jenter for Norge er en dokumentarserie om Norges eneste spesialstyrke for kvinner.

Filmskaper Jon Haukeland har fulgt Noah og kameratene på
Haugenstua siden 2014, og skildrer deres sterke bånd til hjemstedet, lokalmiljøet og hverandre på en måte som gjør det lett
for publikum å leve seg inn i hovedpersonens indre kvaler. Ved
hjelp av flue-på-veggen-opptak og velspilte rekonstruksjoner
har Haukeland laget en vakker og ettertenksom film om opplevelsen av å befinne seg midt mellom barndommens ubekymrede lek og voksenverdenens tyngende ansvar.

! Jon Haukland, regissør, dramaturg og
journalist vil presentere filmen. Han har bl.a.
laget de kritikerroste filmene Før bombene falt
(1999), Reunion – ti år etter krigen (2011) og Mannen som
elsket Haugesund (2003).

60 jenter konkurrerer om en plass i Norges eneste spesialstyrke
for kvinner. Men bare et fåtall klarer opptakskravene. Elitesoldater fra Forsvarets spesialkommando trener jente-troppen i å
overleve, håndtere dødelige våpen og hoppe i fallskjerm for å bli
godkjente jegere. Jentene skal bli like tøffe som gutta.
Etter et tøft halvår er det kun 11 jenter igjen som får fortsette
opptreningen. Jentene øver på nærkamp, de blir vekket midt på
natta, og de skal på en lang og tung vinterøvelse. I tillegg må
alle bestå det tøffe pakningsløpet. Vi følger forsvarets nyopprettede jentetropp gjennom hele opptreningsåret.
Målgruppa for denne visingen er ungdommer på videregående
skole. De må snart ta stilling til om de vil inn i Forsvaret eller
ikke!
Etter visningen av «Jenter for Norge» samler vi derfor troppen
til debatt om den allmenne verneplikten. I panelet sitter Tom
Haakenstad, journalist i NRK, Kari Nes fra Internasjonal kvinneliga for fred og frihet og Rine NN, løytnant, troppsjef i Jegertroppen Forsvarets spesialkommando.

! Debatten ledes av Gunnar Østmo, samfunnsredaktør i Øst
lendingen
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HACKSAW RIDGE
Førepremiere

JAKTEN PÅ ADOLF EICHMANN

Andre verdenskrig

Andre verdenskrig

Sjanger Biografi, Drama, Krig
Nasjonalitet USA
Produksjon Summit Entertainment, 2016
Spilletid 131 minutter
Språk Engelsk (Norsk undertekst)
Regi Mel Gibson
Med Teresa Palmer, Andrew Garfield, Vince Vaughn, Sam
Worthington, Luke Bracey, Hugo Weaving og Rachel Griffiths
Desmond Doss nektet å bære våpen under 2. verdenskrig, men
ble likevel en av Amerikas største krigshelter. Hacksaw Ridge er
den sanne historien om militærnekteren som mottok «Medal of
Honor» for sin livreddende innsats.
Medisinstudenten Desmond T. Doss (Andrew Garfield) reddet 75 medsoldater på den japanske øya Okinawa i mai 1945.
Som den eneste amerikanske soldaten i frontlinjen uten våpen
mente han krigen var berettiget, men overbevist om at det å
drepe var feil.
Selv om dette er en film om en mann som nektet å drepe får
vi servert episk spektakulære og brutale slagscener på høyde
med slagscener fra Gibsons tidligere film Braveheart, scener
som er blitt fremhevet som en av de best regisserte slagscener i
filmhistorien. I Hacksaw Ridge viser Gibson enda en gang sitt
uovertrufne regi-talent idet han sidestiller rå og blodig villskap
med verkende ømhet. Filmen er allerede blitt omtalt som Gibsons comeback.
Hacksaw Ridge er en film om famile, tro, kjærlighet og tilgivelse alt satt på prøve i en voldelig konfliktsituasjon – en film
som rører ved en rå nerve, en film du ikke vil gå glipp av!

Sjanger Drama
Nasjonalitet Tyskland
Produksjon 2015 Alameda, Zero One Film, Terz Film,
WDR, HR, Arte, Film- and Medienstiftung NRW, FFA, Film
foerderung Hamburg Schleswig-Holstein, Hessischer Film
foerderung, DFFB
Spilletid 105 min
Språk Tysk med norske undertekster
Regi Lars Kraume
Med Burghart Klaußner, Michael Schenk,
Ronald Zehrfeld,Sebastian Blomberg
Medrivende historisk thriller som skildrer den tyske stats
advokaten Fritz Bauers enorme innsats for å bringe nazioffiser
og krigsforbryter Adolf Eichmann for retten på slutten av
50-tallet.
Fritz Bauer vier all sin tid og energi på å bringe gjenlevende fra
Det tredje riket for retten og har i årevis jaktet på de som flyktet fra landet mot krigens slutt. En dag mottar han et brev fra
Argentina fra en mann som mener at han vet hvor Adolf Eichmann befinner seg. Opphisset av denne lovende informasjonen
og mistenksom mot et korrupt rettsvesen som verner nazistene,
reiser Bauer til Jerusalem og søker allianse med Mossad, den
israelske etterretningstjenesten. Å gjøre det er å begå forræderi
- men også den eneste måten Bauer kan tjene sitt land.
Filmen gjorde nesten rent bord under tyskernes Lola-seremoni
(Tysklands svar på Oscar) i mai 2016 og fikk priser som Beste
film, beste manus, beste regissør, Beste mannlige birolle, beste
produksjonsdesign og beste kostymedesign!

! Førpremiere! Mel Gibsons store comeback.

PROGRAMRÅDET
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MONA
PEDERSEN

INGRID
DOKKA

DAG
HOEL

TORUNN
NYEN

Leder MoW og Avdelingsdirektør Anno
Museum Kongsvinger

Nordnorsk filmsenter
(permisjon)

Filmprodusent og
forfatter

Kortfilmfestivalen
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DISSE MØTER DU

–under Movies on War 2016

HILDE
F. JOHNSON

ØYSTEIN
BOGEN

ANE TUSVIK
BONDE

LARS ROWE

ANDREI
NEKRASOV

STIG
ANDERSEN

SIGRUN
SLAPGARD

Tidl. utviklingsminister og spesialutsending
for FN, forfatter

Journalist, utenriksreporter og dokumentarfilmskaper

Regionalleder for ØstEuropa og Kaukasus i
Human Rights House
Network

Seniorforsker ved
Fridtjof Nansens
Institutt

Filmskaper,
teaterinstruktør og
journalist

Produsent, regissør
og tidligere konsulent
for Norsk filminstitutt

Programsekretær i
NRK

ROLF
WERENSKJOLD

KJELL BILLING

JAN TRYGVE
RØYNELAND

ARNE EGIL
TØNSET

FINN
SKÅRDERUD

GERALD
HERMAN

THORVALD
STOLTENBERG

Dr.philos og
førsteamanuensis ved
Høgskolen i Volda

Filmhistoriker og
regissør

Manusforfatter og
regiassistent Kongens
nei

Frilanse journalist med
Russland som fagfelt

Psykiater, forfatter,
professor, kritiker

Leder av Cinemateket
i Hanoi, filmskaper

Tidligere utenriks
minister

ELSA KVAMME

JAN ERIK
VOLD

JÓN BALDVIN
HANNIBALSSON

JON
HAUKLAND

TOM
HAAKENSTAD

KARI NES

RINE NN

Journalist i NRK

Internasjonal
kvinneliga for fred og
frihet

Løytnant, troppsjef
i Jegertroppen
Forsvarets spesialkommando

KNUT HENRIK
AAS

ARNGRIM
YTTERHUS

ANNE VIGDIS
ELLINGSEN

Leder - MoW og
Daglig leder ERNU
AS

Filmprodusent og
tidl. leder av Østnorsk
filmsenter

KATRINE P.
FOSSUM

JON ANDREAS
SANNE

Skuespiller, filmskaper

Forfatter

Tidligere utenriks
minister, Island

Filmskaper

STYRET

GUNNAR
ØSTMO

Samfunnsredaktør i
Østlendingen

HENRIK M.
DAHLSBAKKEN

Regissør, produsent
og manusforfatter

MONA
STEFFENSEN

Produsent

Marked og administrasjon

STAB

METTE
KYNSVEEN

JAN ERIK
HOLST

Elverum Kulturhus

Freelance redaktør og
kritiker

EIVIND
HØIMYR

Design og PR, nett og
magasin

Redaksjonelt innhold

Filmbooking

INGER BERGER
BJØRNEBY

Marked og administrasjon
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PUBLIKUMSPRIS
til festivalens beste film
Du kan være med å si din mening om filmene på årets festival,
Movies on War lanserer nemlig i år publikumsprisen til beste
film!
Alle filmene i årets program er med i konkurransen om Movies
on War Audience Award.
Du kan stemme på den filmen du likte best på nettsidene
våre - moviesonwar.no/publikumsprisen - eller ved å legge
kinobilletten i postkassen i vestibylen i Elverum kulturhus.
Du må gjerne skrive på billetten hvorfor nettopp din utvalgte
film fortjener prisen!
Prisen består av et grafisk trykk samt et diplom.

! Vi setter opp vinnerfilmen på en

spesialvisning søndag 20. november
kl 19.00 i Veslestua.
Stem på moviesonwar.no/publikumsprisen

DISSE FILMENE ER MED I
KONKURRANSEN:
Agnus Dei
Show of Shows
Barneraneren
Jenter for Norge
Those Who Dare
Ein Deutches Leben
The Magnitsky Act - Behind The Scenes
Snowden
Under the Sun
Censored Voices
Klokkene ringer for deg
Å dø i Madrid
De forviste
Den lille jenta fra Hanoi
Fiolinene i My Lai
Lawrence of Arabia
Theeb
Kongens nei
Jakten på Adolf Eichmann
Hacksaw Ridge

FILMBUTIKK
Programrådets Jan Erik Holst ankommer Elverum i år som
i fjor medbrakt sin egen lille filmbutikk. Han selger bøker
og dvd-er, postkort og filmplakater fra kinokafeen i Elverum
kulturhus. Benytt sjansen til å gjøre et kupp!
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FINN FREM på Movies on War
Kafe Øst

Elverum Kulturhus

First hotel Central

Matglede
Kafe Øst
Skysstasjon/jernbane

Elverum Kulturhus

Rica Elgstua

Matglede
First hotel Central
Glomdalsmuseet

MOVIES ON WAR 2016 TAKKER
følgende institusjoner og personer for støtte og godt samarbeid:

Fritt ord
Norsk Filminstitutt
Elverum kommune
Sparebanken Hedmark
ERNU AS
Filminvest 3
Østnorsk filmsenter

Kortfilmfestivalen
Elverum kulturhus
Elverum folkehøgskole
Glomdalsmuseet - Anno museum
Kafe ØST
Matglede
Sør Østerdal Media AS

Visit Elverum-Regionen
Østlendingen
Joker Event
Bo Grønt plantesenter
Hedmark fylkeskommune

En stor takk til alle distributører, produsenter og regissører for tilgang til filmene vi viser under festivalen!
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PROGRAM
ONSDAG 16. NOVEMBER

LØRDAG 19. NOVEMBER

09.00 Jenter for Norge | 69 min | 9 år

09.00 Snowden | 134 min | 6 år

Storstua, Elverum kulturhus

Storstua, Elverum kulturhus

12.00 Barneraneren | 100 min | A

11.00 Å dø i Madrid | 70 min | 9 år

20.00 Festivalforspill: Kongens nei | A

11.45 Hacksaw Ridge | 131 min | 12 år

Storstua, Elverum kulturhus
Glomdalsmuseet

Veslestua, Elverum kulturhus
Storstua, Elverum kulturhus

12.30 Tre norske om den spanske borgerkrigen | 91 min | 9 år

Festsalen, Elverum kulturhus

TORSDAG 17. NOVEMBER
09.00 Barneraneren | 100 min | A

Storstua, Elverum kulturhus

12.00 Pitchekonkurranse | A

Veslestua, Elverum kulturhus

12.30 A German Life | 113 min | 12 år

Veslestua, Elverum kulturhus

15.00 Theeb - Ulven | 100 min | 12 år

Veslestua, Elverum kulturhus

15.15 FOREDRAG: Om nordmenns deltakelse i den spanske

borgerkrigen | A
Festsalen, Elverum kulturhus

16.00 Ventefilm: Censored Voices | 84 min | 15 år

17.00 De forviste | 86 min | 12 år

19.00 Åpningsfilm: AGNUS DEI | 115 min | 12 år

17.00 SOVJETS FALL: film/samtale: Those Who Dare | 52 min | A

Veslestua, Elverum kulturhus

Åpning ved HILDE FRAFJORD JOHNSON
Storstua, Elverum kulturhus

21.20 Mottakelse i Rådhusfoajeen

Åpen for alle

Veslestua, Elverum kulturhus
Storstua, Elverum kulturhus

20.00 Samtale: Ruth Maiers dagbøker – litteratur og film | A

Festsalen, Elverum kulturhus

21.30 Jakten på Adolf Eichmann | 105 min | 6 år

Storstua, Elverum kulturhus

21.30 KLASSIKER: Klokkene ringer for deg | 165 min | 12 år

FREDAG 18. NOVEMBER
10.00 Jakten på Adolf Eichmann | 105 min | 6 år

Veslestua, Elverum kulturhus

10.00 Under the Sun | 106 min | 12 år

Storstua, Elverum kulturhus

12.00 De forviste | 86 min | 12 år

Veslestua, Elverum kulturhus

12.00 Censored Voices | 84 min | 15 år

Storstua, Elverum kulturhus

14.00 FOREDRAG: Vietnam vs America | A

Med Gerry Herman
Festsalen, Elverum kulturhus

15.00 DOBBELVISNING:

Den lille jenta fra Hanoi | 73 min | 12 år
Fiolinen i My Lai | 32 min | 12 år
Veslestua, Elverum kulturhus

15.30 The Magnistsky Act – Behind the Scenes | 153 min | 9 år

Storstua, Elverum kulturhus

Veslestua, Elverum kulturhus

SØNDAG 20. NOVEMBER
10.00 Kongens nei | 133 min | 9 år

Veslestua, Elverum kulturhus

11.00 Snowden | 134 min | 6 år

Storstua, Elverum kulturhus

13.00 OMVISNING: Utstillingen Kongens nei | A

Glomdalsmuseet

14.30 AVSLUTNING: The Show of shows | 76 min | 9 år

Filmen innledes med foredrag av Finn Skårderud
Storstua, Elverum kulturhus

19.00 Vinner av publikumsprisen

Veslestua, Elverum kulturhus
Med forbehold om endringer.

19.00 DEBATT: Propagandakrigen – hvem skal vi stole på? | A

Festsalen, Elverum kulturhus

20.00 KLASSIKER: Apokalypse nå! | 153 min | 15 år

Veslestua, Elverum kulturhus

20.00 KLASSIKER: Lawrence of Arabia | 222 min | 15 år

Storstua, Elverum kulturhus

Redaksjon Mona Pedersen og Katrine Petra Fossum
Layout Ida Johansen, Alexander Nøkleby og Eivind
Høimyr

www.moviesonwar.no
facebook.com/moviesonwar
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