
Tierps filmfest
9-14 oktober, Tierps kommun

@kulturfritidtierp koftierpBiblioteken i Tierps kommun



Program
Under vecka 41 ger vi plats för filmkonst! Under hela veckan visas Her Self – a portrait i Utställnings-
hallen på Tierps bibliotek, en 13 minuter lång konstfilm som har bland annat visats på Cannes Film 
Festival. Den 9 oktober bjuder vi kommunens personal in till en workshop ”Film i skola” med Helena 
Spännar från Internationella Gymnasiet i Uppsala. För anmälan kontakta Michael Sjöberg:
michael.sjoberg@tierp.se eller 0293-21 84 91.
 
Passa på att testa dina kunskaper i en tipspromenad på biblioteken i Tierps kommun och vinn biobil-
jetter! Och glöm inte att besöka Filmbordet på biblioteken med film tips och med
spännande korta filmer gjorda av ungdomar från Tierps kommun.

Måndag • 9 oktober 

Aspenaulan/Tierps bio • kl. 9.30 • Filmvisning för skolor • 75 min

Uppsala Kortfilmfestival UNG - 7-9 år
Filmer från olika länder som har visats i Kortfilmfestivalen UNG vid Upp-
sala Internationella Kortfilmfestival. Efter filmerna arrangeras ett samtal 
med eleverna och Louise Bown, filmkonsulent från Region Uppsala. 
Turnén genomförs med stöd från Kulturenheten i Region Uppsala och 
Kulturnämnden i Uppsala kommun.

Karlholms bibliotek • kl. 16.30 • Filmvisning • 98 min

Den gröna cykeln - visning och samtal
Tioåriga Wadjda drömmer om en underbar grön cykel, men i Saudiara-
bien är det inte tillåtet för flickor att cykla. Wadjda passar på att försöka 
skaffa pengar så att köpa cykeln själv. I skolan är hon känd som en 
bråkmakare så när anmäler sig till en tävling i Koranrecitation där priset 
är en summa pengar blir hennes lärare ganska förvånade. Det är den 
första långfilmen som filmats i sin helhet i Saudiarabien och av en 
kvinnlig saudiarabisk regissör. 
Den gröna cykeln (Wadjda), reg. Haifaa Al Mansour, 
Saudiarabien 2012. På arabiska med undertext på svenska.

Arr. Tierps kommun i samarbete med Studiefrämjandet

Tisdag • 10 oktober

Aspenaulan • kl. 10.00 • Filmvisning (från 15 år) • 109 min

Dheepan 
Dheepan är en före detta soldat i de Tamilska tigrarna. När han flyr 
från Sri Lanka tar han med sig två främlingar, en ung kvinna och en 
liten flicka. De utger sig för att vara en familj och beslutar sig för att 
bygga ett nytt liv tillsammans. De flyttar till förort till Paris. Våldet och 
fördomarna som möter dem väcker obehagliga minnen från hem-
landet. Vinnare av Guldpalmen i Cannes 2015. Filmen visas också för 
skolelever den 11 och 12 oktober samma tid. Lärare kan anmäla klas-
ser till Michael Sjöberg: michael.sjoberg@tierp.se eller 0293-21 84 91. 
Övrig personal är välkommen att anmäla sig. Begränsat antal plaster. 

Dheepan, reg. Jacques Audiard, Frankrike 2015.

Örbyhus bibliotek • kl. 16.30 • Filmvisning • 98 min

Skärplinge  bibliotek • kl. 16.30 • Filmvisning • 98 min

Den gröna cykeln - visning och samtal
Arr. Tierps kommun i samarbete med Studiefrämjandet



Onsdag • 11 oktober

Tierps bibliotek • kl. 13.00 • Föreläsning 

Her Self - a portait: samtal med Martin Lima de Faria

Under filmveckan (9-13 oktober) visas konstfilmen Her Self i Ust-
tällningshallen på Tierps bibliotek. Martin Lima och Maud Karlsson 
kommer att samtala om sitt verk.

Kvinnan i porträttet upptäcker att hon är betraktad. Först blir hon 
smickrad, men sedan förlorar hon sig själv i processen. Den 13 mi-
nuter långa konstfilmen belyser komplexiteten av att vara sedd eller 
betraktad. Verket har bland annat visats på bl a Cannes Film Festival. 
Skolklasser bokar plats: 0293-21 82 60.
Her Self-a portait, performer: Maud Karlsson, reg. Martin Lima de 
Faria & Judy Lieff, foto: Jesper Klevenås, Sverige 2016.

Tierps bibliotek • kl. 16.30 • Filmvinsnig (från 7 år) • 80 min

Taikon - visning och samtal
Genom unikt arkivmaterial och möten med familj och vänner tecknar 
filmen Taikon ett porträtt av en av svensk mest älskade barnboksför-
fattare, men också av en karismatisk människorättskämpe. Baserad 
på Mohtadis prisbelönta biografi om Katarina Taikon ”Den dag jag 
blir fri”. Efter visningen bjuder vi in till ett samtal med Diana Nyman, 
ordförande för Romska rådet i Göteborg, som har varit ledamot i 
Kommissionen mot antiziganism. 
Taikon, reg. Gellert Tamas och Lawen Mohtadi, Sverige 2015.

Wesslandia, Karlholmsbruk • kl. 13.30 • Filmvinsnig • 45 min

Bondepoeten
I denna dokumentärfilm berättar den 94-åriga Bondepoeten Ner-
gårds-Sven om sin livshistoria. Han växte upp i Jumkil socken utanför 
Uppsala och arbetade sedan som statare på Kiplingebergs herrgård. 
Kärleken till naturen växte sig stark och Sven fortsatte jobba som 
småbrukare och ekobonde. Vid sidan av jordbruket är Sven diktare, 
poet, och kulturprofil i sin hembygd kring Bälinge. Idag brukar han 
benämnas som den sista stataren och den första ekobonden.
Bondepoeten, reg. Roland Persson, Sverige 2016.

Söderfors bibliotek • kl. 16.30 • Filmvisning • 98 min

Den gröna cykeln - visning och samtal
Arr. Tierps kommun i samarbete med NBV

Torsdag • 12 oktober

Tierps bibliotek • kl. 17.00 • 60 min

Mahbouba Ibrahimi - filmvisning och 
samtal
Mahbouba Ibrahimi är lärare, filmregissör och Tierpsbo. Hon kommer 
från Afghanistan och gjorde flera korta dokumentära filmer både i Af-
ghanistan och i Sverige i vilka fokuserar hon ofta på barn och kvinnor. 
Under kvällen visas tre av hennes filmer (”I dimman”, ”Permission to 
drive” och ”Phantom of the zoo”). Louise Bown, filmkonsulent från 
Region Uppsala samtalar med Mahbouba Ibrahimi efter visningen. 



Kultur och fritid
Grevegatan 19-21, Tierp

0293-21 80 00 (växel) 
kultur-fritid@tierp.se

tierp.se

Fredag • 13 oktober

Aspenaulan/Tierps bio • kl. 9.30 • Filmvisning för skolor • 90 min

Uppsala Kortfilmfestival UNG - 10-12 år
Filmer från olika länder som har visats i Kortfilmfestivalen UNG vid Uppsala 
Internationella Kortfilmfestival. Efter filmerna arrangeras ett samtal med 
eleverna med filmkonsulent. 
Aspenaulan/Tierps bio • kl. 17.00 • Filmvisning • 90 min

Uppsala Internationella Kortfilmfestival: årets bästa 
filmer!
Mellan den 23-29 oktober kommer den 36:e Uppsala Internationella Kort-
filmsfestival. Passa på att redan nu se smakprov på ett urval av de bästa 
korta filmer från årets festival!

Fritidsgård, Tierp • kl. 19.00 • Filmvisning (från 11 år) • 123 min

Skicka vidare
Historieläraren Eugene Simenot ger sina elever samma hemuppgift år efter 
år - att komma på en idé som kan förändra världen och göra den bättre. 
Eugene är helt oförberedd när elvaårige Trevor McKinney kommer med ett 
fenomenalt förslag. Ingen föranmälan behövs. Fika, läsk och godis finns till 
försäljning.

Lördag • 14 oktober

Aspenaulan/Tierps bio • kl. 15.00 • Filmvisning (från 15 år) • 90 min

Slöjdbio: Bland män och får
I en avlägsen isländsk jordbruksdal lever två bröder som grannar och 
bittra fiender. Bägge är fårbönder och varje år tävlar de mot varandra 
om att vinna det ärofulla priset för bästa bagge. I över 40 år har de 
vägrat att tala med varandra. När ett får misstänks ha drabbats av en 
fruktad fårsjukdom tvingas bröderna att börja samarbeta för att rädda 
sina hem och djur. De är helt överens om vad som måste göras, även 
om det innebär att bryta mot lagen. 
 
Visningen börjar mes slöjdcafé. Sticker eller broderar du, eller kanske 
täljar? Ta gärna med ditt handarbete och prova nya tekniker tillsam-
mans med hemslöjdskonsulent från Upplandsmuseet! 

Bland män och får (Hrútar), reg. Grímur Hákonarson, 
Island 2015. 

Lila filmhuset, Tingshusvägen 3, Örbyhus • kl. 10.00 • Filmvisning 

Filmlördag för hela familjen!
Örbyhus filmförening bjuder in till en filmsöndag för hela familjen. 
Visningen börjar med en roliga korta animerade filmer som barn från 
Tierps kommun gjorde under sommar workshop. Sedan fortsätter den 
med ”Zootropolis”. Vilka filmcitaten hittar du i filmen om en väldigt
speciell stad? Delta i en quiz och vinna en godispåse och gratis
medlemskort för hela familjen!

Arr. Örbyhus filmförening


