
KORTFILMER OCH SAMTAL INFÖR VALET PÅ CNEMA
Den 6 september visas kortfilmer med efterföljande samtal kring demokrati och samhällsengagemang på Cnema.
En av gästerna är konstnären Jessica Hallbäck, känd för sina feministiska budskap i Stockohlms tunnelbana. Salad
Hilowle, regissör som studerat i Norrköping och Bilan Osman, journalist från Linköping, är också på plats för
diskutera vilken roll vi spelar i vår demokrati.

Programmet består av åtta filmer producerade med stöd av Folkets Bio, SVT och Svenska Filminstitutet, under namnet RÖST. Genom
att lyfta unga och nya röster, bakom och framför kameran, vill initiativet RÖST inspirera till samhällsengagemang. Filmerna är under fem
minuter långa och behandlar alltifrån fördomar och utanförskap till samhällsengagemang och kärlek. 6 september erbjuds två
skolbiovisningar dagtid för förstagångsväljare och en öppen visning för allmänheten kvällstid med fri entré, och alla med efterföljande
samtal.

- Vi vill gärna att Cnema ska vara en plats för möten och samtal, därför kändes RÖST som en perfekt satsning att haka på! Vi tror att
många har ett behov av att diskutera viktiga frågor och känslor inför valet, säger Simona Macuh, programansvarig på Cnema.

En av filmerna, ”Waryaa”, har regisserats av Salad Hilowle och är delvis inspelad i Norrköping, med stöd från Norrköpings Filmfond.
Filmens producent är Norrköpings-baserade Henrik Pekkari.

Hundratals liknande visningar med samtal anordnas runt om i landet och i Norrköping arrangeras evenemanget i samarbete med
Sensus. Filmerna i projektet är Grannar, Nickname Szanto, Noratanten, Centrum, Waryaa, Stamnätet, Aktivisterna och En
plats i Europa.

GÄSTER

Konstnären Jessica Hallbäck har länge arbetat med text, illustrationer och gatukonst. Runt 2011 började hon göra det som kallas
adbusts, när man snor någons reklam och gör om den. Hon har blivit känd för sina slagkraftiga feministiska budskap i Stockholms
tunnelbana och har över 30 tusen följare på instagram.

Regissören Salad Hilowle har studerat Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Hans film
Waryaa, som utmanar bilder av somaliska män, har delvis spelats in i Norrköping och producerats med stöd av Norrköpings filmfond.

Journalisten Bilan Osman arbetar på Stifltensen Expo och har belönats för sin konsekventa antirasistiska opinionsbildning. Hon skriver
just nu för Svenska Dagbladet.

MODERATORER

Varje samtal modereras av lokala aktörer; Therese Ståhl, konstnären Cerefie Byrge samt grundarna av föreningen Jämlika Karoline
Montero Araya och Nasrin Mohamoud. 

TIDER

9:00 Skolbio
13:00 Skolbio
18:00 Öppen visning

 

För pressrelaterade frågor kontakta:

Simona Macuh
Program & Kommunikation
Mail: simona.macuh@cnema.se
Telefon: 011-15 24 52

Cnema är Norrköpings kommuns filmverksamhet. Cnema hör till Kultur- och fritidsnämnden i Norrköping och finns i
området kring Norrköpings Visualiseringcenter C och Linköpings Universitet. Cnema erbjuder aktiviteter som stimulerar och
berikar film- och mediekulturen i Norrköping och Östergötland. Med Norrköpings filmfond, filmutbildningen Nya Perspektiv,
tre biosalonger och integrerat film- och medielabb är Cnema en Sverigeunik verksamhet.


