
Franska Filmfestivalen till Norrköping
För sjunde året i rad arrangeras Franska Filmfestivalen på biografen Cnema i Norrköping. På duken syns några av
Frankrikes främsta aktörer i totalt sex olika filmer. Festivalen invigs den 4 april med mingel i foajén och en visning av
dramakomedin Gaspard at the Wedding.

Frankofiler och alla andra filmälskare kan glädja sig åt att Franska Filmfestivalen återigen gästar Norrköping och biografen
Cnema. Årets festival bjuder på mysteriedokumentär, dramathriller, en episk äventyrsfilm och en omtalad regidebut om manlig
prostitution.

Dramakomedin Gaspard at the wedding inviger festivalen. Vad som på ytan kan verka vara en romantisk komedi utvecklas till ett
mångbottnat drama om en son som vänder hem till sin excentriska familj när fadern ska gifta om sig.

I familjedramat När livet vänder gör Olivier sitt bästa för att bekämpa orättvisa på jobbet, som tar stor del av hans tid från familjen.
Men från en dag till en annan när hans fru Laura  överger familjen och deras gemensamma hem, blir han ensam kvar att jonglera mellan
barnens behov, vardagens sysslor och hans jobb. Han blir tvungen att möta ett nytt ansvar och får kämpa för att hitta balansen i sitt
nya liv. För Laura verkar inte komma tillbaka.

En av de mest omtalade franska långfilmsdebuterna från förra årets galasäsong i Frankrike var Sauvage. I regissören Camille Vidal-
Naquets drama-thriller möter vi Leo, 22 år som säljer sin kropp för pengar. Männen kommer och går, men han är kvar, och längtar efter
kärlek. Filmen fick 18-års gräns i Frankrike på grund av de starka bilderna.

Det är Föreningen Franska Filmfestivalen, som sprider franska filmer och filmer från den franskspråkiga världen i Sverige, som
tillsammans med Cnema arrangerar festivalen. Lokal samarbetspartner är föreningen Alliance Française Norrköping.

När: Festivalen pågår 4-6 april. Mingel 4 april från 17:30. 
Var: Biografen Cnema, Kungsgatan 56
Pris: Ordinarie 80 kr / 3 filmer 220 kr / 5 filmer 350 kr
Hela festivalprogrammet: http://cnema.se/artikel/franska-filmfestivalen-2019

För pressrelaterade frågor kontakta:

Elin Bennett
Program & Kommunikation
Mail: elin.bennett@cnema.se
Telefon: 011-15 24 63

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.


