
Världspremiär och retrospektiv på Cnema
Den 20 november har Cnema världspremiär för filmen Malum, en kort och svart film om fjortonåriga Emilia som råkat riktigt illa
ut. Det är en subtil film om ett svårt ämne. En film om vad som kan ske bakom en normal fasad och stängda dörrar. Alen
Muhic har regisserat och inspelningen skedde i somras. Under hösten har filmen klippts och efterarbetats.

Dessutom visas sex korta filmer, en från varje år som talangutvecklingsprojektet funnits. Under åren har det producerats
många timmars film och detta smakprov hamnar på 1 timme och 34 minuter och är gratis att komma och titta på. Det är en
härlig blandning av genrer som från den realistiska Sista utposten före Nordkorea av Henrik Pekkari och Hilowle Salad, till
ungdomsfilmen Klasskampen som gjordes i samband med ett läger för tjejer 2011. Regisserade gjorde Lina Karlsson och
manuset skrevs av Mathilda von Shantz. Filmens berättelse valdes tillsammans av deltagarna på filmlägret. Från och med nästa
år blir projektet permanent och i retrospektiven uppmärksammas bredden och höjden i projektet.

Filmvisningen äger rum i Huvudrollen på Cnema kl 19.00 fredagen den 20 nov.

FÖR INFO OM MALUM: SE SEPARAT FAKTABLAD.

MALUM, 12.30 min

Övriga filmer:

1. Sista utposten före Nordkorea, 25 min

2. Hela Havet Stormar 15 min

3. Klasskampen 8 min 30 sek

4. Första Strulet 12, min

5. Tanten i Kalashuset 15 min

6. Gatans Final 15 min

Totallängd program cirka 1 h 46 min

För pressrelaterade frågor kontakta:

Boel Zetterman, projektledare för Östgötska Eastwood
Mobil:  073-719 04 09
Email: boel.zetterman@cnema.se

Eastwood är ett talangutvecklingsprojekt med syfte att lyfta fram och utveckla lovande filmare i regionen. Eastwood är en del av
Cnema, Norrköpings kommunala biograf och mediepedagogiska verksamhet, på Visualiseringscenter C. Cnema hör till Kultur- och
fritidskontoret i Norrköping, vars uppdrag är att verkar för ett rikare liv för människor i alla åldrar. Cnema erbjuder aktiviteter inom film- och
medier som sprider energi och väcker människors lust att skapa, glädjas och leva aktivt i Norrköping. Med tre salonger och integrerat film-
och medielabb är Cnema en Sverigeunik verksamhet.


