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Välkommen till Norrbottens
första queera filmfestival!
Helgen den 25 - 27 september i år startas Bodens egna queera
filmfestival. Helgen kommer att fyllas med intressanta och roliga
filmvisningar, panelsamtal, stand up och fest.
Syftet är att festivalen ska vara en plats där vi kan lyfta viktiga frågor som behandlar
hbtq och mångfald. Filmfestivalen är en viktig del i arbetet med att skapa en kommun
och ett län där alla känner sig hörda och sedda.
Under festivalen visas den prisbelönade filmen ’Nånting måste gå sönder’ där filmens
stjärna och guldbagge-belönade Saga Becker kommer att medverka. Vi kommer även
att samtala med manusförfattaren och regissören David Färdmar, som kommer att
visa sin prisbelönta kortfilm ’Ett sista farväl’. Utöver dessa så kommer vi även att bjuda
på den omtalade svenska dokumentären ’Raskortet’ där filmens regissör och
producent Osmond Karim och Malin Holmberg-Karim kommer att medverka i samtal.
Vi kommer även att bjuda på ett spännande panelsamtal där Josefine Tengblad,
dramachef för TV4 och producenten bakom filmen ’Kyss mig’ kommer att medverka.
Under lördagskvällen bjuds det in till fest där vi kommer att bjuda på bland annat
filmquiz tillsammans med svenska filminstitutet. Föreningen Ordanvind presenterar
några av Sveriges bästa estradpoeter, där vi på scen bland annat kommer vi att få se
den svenske mästaren Tswi Hlakotsa och queer-poeten Mio Schörling. Norrbottenbandet Vikta fåglar kommer och bjuder på musik.
För att festivalen ska vara tillgänglig för alla så kommer denna att vara gratis, med
undantaget för ett inträdde till festen under lördagskvällen. Festivalen kommer att äga
rum på Folkets hus i Boden. Huvudarrangören bakom eventet är RFSL Luleå och norra
Norrbottens län.
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