UTVID HORISONTEN!

13. – 20. SEPTEMBER
w w w. s k e i v e f i l m e r. n o

F I L M F E S T I V A L

23. SKEIVE FILMER INFO
SØNDAG 18.09 KL. 15:00

NB! BILLETTER KAN NÅ KJØPES PÅ NETT!
ADRESSE:
CINEMATEKET, FILMENS HUS
DRONNINGENS GATE 16
0152 OSLO

TICKETS & INFORMATION:
TICKETS: NOK 95,FESTIVAL PASS: NOK 380,(Five tickets for the price of four)

BILLETTER:
BILLETTPRIS KR. 95,-

NOTE: FESTIVAL PASS ONLY AVAILABLE AT
CINEMATEKET’S BOX OFFICE

*FESTIVALPASS KR. 380,(SE 5 FILMER, BETAL FOR 4)
NB! FESTIVALPASS MÅ KJØPES
PÅ CINEMATEKET
ELLER PÅ SKEIVEFILMER.NO

ADVANCE TICKET SALES:
skeivefilmer.no / cinemateket.no / filmweb.no

BILLETTSALG NETT:
skeivefilmer.no / cinemateket.no / filmweb.no
FORHÅNDSSALG CINEMATEKET:
MAN: 10.00 – 17.00
TIR – FRE: 10.00 – 21.00
LØR: 12.00 – 17.00
SØN: 13.00 – 21.00
UNDER FESTIVALEN:
UKEDAGER: 10.00 – 22.00
HELG: 12.00 – 22.00
KJØPTE EL.TAPTE FESTIVALPASS / BILLETTER REFUNDERES IKKE.
INGEN MODERASJONER / GRUPPERABATT.
CINEMATEKETS ELLER ANDRE MEDLEMSKORT GJELDER IKKE.
18-ÅRS ALDERSGRENSE.

VENUE & BOX OFFICE HOURS:
CINEMATEKET, FILMENS HUS
DRONNINGENS GATE 16
MON: 10AM – 5PM
TUE – FRI: 10AM – 9PM
SAT: 12PM – 5PM
SUN: 1PM – 9PM
DURING THE FESTIVAL:
WEEKDAYS: 10AM – 10PM
WEEKEND: 12PM – 10PM
NO REFUNDS, DISCOUNTS OR CONCESSIONS.
CINEMATEKET’S OR ANY OTHER MEMBERSHIP CARDS ARE NON-VALID.
18 AND OVER ONLY.
MED FORBEHOLD OM ENDRINGER OG TRYKKFEIL.

FOR 18. GANG SPONSER BLIKK PUBLIKUMSPRISEN:

STEM FREM DINE FAVORITTFILMER OG VINN ETT ÅRS ABONNEMENT!

DEL DINE BESTE FESTIVALOPPLEVELSER!
Bli med i vår konkurranse om dagens beste bilde!

Last opp bilde med hashtag #skeivefilmer og #oglff
- vi trekker en vinner hver dag!
INSTAGRAM: @skeivefilmer TWITTER: @oglff.org
facebook.com/skeivefilmer
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SKEIVE FILMERS FESTIVALPASS

Se 5 filmer, betal for 4!

Kr 380,-

Billetter må løses i billettluken, ingen nettbestilling!

SKEIVE FILMER 2013
Bård Ydén
Festivalleder & programansvarlig
Festival & Programming Director
Tel: +47 47282893 / E-mail: bard@oglff.org
Heidi Christensen Gaukås
Styremedlem / Board member
E-mail: heidicg@oglff.org
Hans-Petter Rode
Styremedlem / Board member
E-mail: hans-petter@oglff.org

Oslo Skeive Filmer Film Festival
Dronningens gate 16
Po.box 954, Sentrum
N-0104 Oslo
Norway
E-mail: oglff@oglff.org
www.skeivefilmer.no / www.oglff.org
Skeive Filmer på Vimeo: vimeo.com/skeivefilmer

TAKK/THANK YOU:
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FESTER
OFFISIELL ÅPNINGSFEST:
SKEIVE FILMER & INDIESEKSUELL

PARTIES

PRESENTERER

THE BURGER GIRL
Vi feirer åpningen av vår 23. festival OG Indieseksuells tre-årsjubileum med en kveld du vil huske lenge!
Mye på grunn av at vår posterboy og gjest Benjamin Dukhan AKA The Burger Girl skal holde konsert.
Dette blir en spektakulær opplevelse du ikke vil gå glipp av!

Fredag 13. september kl. 22.00 på Revolver, Møllergata 32

CC: kr. 50,- m/ billett eller festivalpass (Ordinær pris kr. 100,-)

OPENING NIGHT PARTY:
SKEIVE FILMER & INDIESEKSUELL
PRESENTS

THE BURGER GIRL
Join us in celebration of our 23. edition AND Indieseksuell’s third anniversary with a night to remember!
Our posterboy and guest Benjamin Dukhan AKA The Burger Girl will perform live - this will be a
spectacular performance you do not wanna miss!
Friday Sept. 13th, 10pm at Revolver, Møllergata 32
CC: NOK 50,- with ticket stub or festival pass (Regular price: NOK 100,-)

OFFISIELL AVSLUTNINGSFEST:
AQUAVITAE & ICEBAR OSLO
Etter åtte dager med filmer fra alle verdenshjørner runder vi av årets festival på AquaVitae Cocktail Bar
hvor vi byr på litt i glasset og noe å tygge på, skeive priser på skeive drinker og en ekspedisjon til Oslos
polarstrøk IceBar!

Fredag 20. sept. kl. 21.00 på AquaVitae Cocktail Bar, Kristian IVs gate 12
CLOSING NIGHT PARTY:
AQUAVITAE & ICEBAR OSLO
FOTO: PHILIPPE SAVOIR

After eight days of movies from every corner of our world we head up to
AquaVitae Cocktail Bar where we’ll have a few drinks and bites, queer
cocktails at queer prices, and an expedtion to our polar district, IceBar Oslo!
Friday Sept. 20th, 9pm at AquaVitae Cocktail Bar, Kristian IVs gate 12
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VELKOMMEN TIL DE 23. SKEIVE FILMER
2013 har vært et travelt år for Skeive Filmer. Vi har utvidet festivalen med to dager, og aldri har flere filmskapere fra hele
verden ville vise filmene sine her i Oslo. Det er åpenbart at vår lille festival blir lagt godt merke til i utlandet, og i tiden
fremover vil vi samarbeide med flere andre internasjonale festivaler for å formidle skeiv film til et større publikum.
Her hjemme er dessverre utsikten for festivalen dyster. Film & Kino kutter festivalstøtten med 50% i 2014, og dette
får alvorlige følger for festivalen. Vi står uten sponsorer og har nådd bristepunktet, men har sørget for at den største utgaven av
Skeive Filmer gjennom tidene vil bli en svært opplevelsesrik uke! Så tross dystre utsikter lar vi 2014 ligge og gjør den
23. festivalen til en real fest.
Over 8 dager skal vi vise rundt 80 filmer fra 23 land. Med filmer fra bl.a. Cuba, Guyana, Kambodsja, Nepal, Russland og
Tyrkia er det duket for mange spennende opplevelser. Vi får besøk av organisatorer fra både Ankaras Pink Life QueerFest og
høyaktuelle St. Petersburgs internasjonale LHBT filmfestival, Side By Side.
De kommer for å vise utvalgte kortfilmer og for å snakke med publikum, så vi håper på full sal. Vi har også verdenspremiere
på Mr. Propaganda, dokumentaren om den russiske LGBT-aktivisten Nikolai Alekseev, og også her får vi besøk.
Vi håper dere benytter disse anledningene til å få inngående kjennskap til hva som foregår i Russland og Tyrkia i dag.
Svært mange vil besøke Skeive Filmer, og i år kommer det flere gjester enn tidligere. Buck Angel kommer med sin Sexing The
Transman og Manuela Kay kommer tilbake for å snakke om Alt Porn. Dere kan ikke unngå å se at det er mye sex på plakaten
i år, men vi håper dere legger bluferdigheten hjemme og oppdager nye filmer og gamle perler. Sørg for å benytte denne unike
anledningen til å oppdage Wakefield Pooles klassikere!
Og det er jo ikke lenger Skeive Filmer uten Guinevere Turner...hun kommer med regissør Anna Margarita Albelo, og sammen
skal de presentere en av årets store festivalsuksesser, Who’s Afraid of Vagina Wolf?.
Flere gjester har i skrivende stund meldt sin interesse, så vi vil løpende oppdatere dere via facebook, twitter og instagram.
Husk at dersom dere kjøper Skeive Filmers Festivalpass er hver 5. billett gratis!
Vi håper dere vil like årets program - ha en riktig god festival!
Bård Ydén
Festivalleder

11. & 12. SEPTEMBER KL 19.00

BENJAMIN DUKHAN(FR)
«HOW BEAUTIFUL»
5
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ÅPNINGSFILM / OPENING NIGHT FILM

FREDAG 13.09 KL. 19.00

I AM DIVINE

I am Divine følger Glenn Harris Milstead fra en oppvekst i beskjedne kår, en barne- og ungdomstid i Baltimore preget av
overvekt og mobbing, og gjennom karrieren som den internasjonalt anerkjente kultfiguren og drag superstjernen vi kjenner
som Divine – mye takket være sitt nære vennskap og lange samarbeid med filmskaperen John Waters.
Divine var den ultimate outsider som ble kronet til undergrunnens dronning gjennom å gi finger’n til samfunnets idealer
når det gjaldt skjønnhet, kropp, seksualitet og kjønnsidentitet. I prosessen visket han ut skillet mellom artist og personlighet
og revolusjonerte popkulturen.
Regissør Schwarz (Vito, Skeive Filmer 2012) har med I am Divine laget nok et verdig portrett av en legendes emosjonelt
turbulente liv og ferd mot sin status som beryktet ikon, før han til slutt skulle få allmen aksept.
I am Divine is the story of Divine, AKA Harris Glenn Milstead, from his humble beginnings as an overweight, bullied Baltimore
youth to internationally recognized drag superstar through his collaboration with filmmaker John Waters. Spitting in the face of
the status quos of body image, gender identity, sexuality, and preconceived notions of beauty, Divine was the ultimate outsider
turned underground royalty. With a completely committed in-your-face style, he blurred the line between performer and personality, and revolutionized pop culture. I am Divine is a definitive biographical portrait that charts the legendary icon’s emotional
complexities while depicting his rise to infamy and finally mainstream acceptance.
USA 2013, 86 min
Regi/Dir: Jeffrey Schwarz
Med/Cast: John Waters, Mink Stole, Ricki Lake, Holly Woodlawn, Tab Hunter, Edith Massey, m.fl.
Engelsk tale, utekstet / In English
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AVSLUTNINGSFILM / CLOSING NIGHT FILM

FREDAG 20.09 KL. 19.00
EUROPAPREMIERE/EUROPEAN PREMIERE

G.B.F

Kampen om dominans mellom skolens tre mest populære jenter tar en uventet vending når Tanner ufrivillig blir skolens
første åpne homofile.
Jentene vet at sesongens store motetrend er en G.B.F, “Gay Best Friend”, og Tanner som aldri har vært særlig populær, er
plutselig midtpunktet i en skitten kamp mellom jentene om å vinne hans gunst. Han er på toppen av skolens hierarki, men er
det en posisjon verdt å ofre gamle vennskap for?
Regissør Stein (Jawbreaker) har laget nok en skarp film med munnrapp dialog og hysterisk morsomme rolletolkninger fra
bl.a Megan Mullally (Will & Grace) og Natasha Lyonne (But I’m a Cheerleader og Orange is the New Black). En morsom og
treffsikker kommentar til skolens popularitetstyranni og en film om hvor viktig det er å være tro mot seg selv.
The fight for supremacy between a school’s most popular girls takes an unexpected turn when Tanner becomes its first openly gay
student. As they race to bag the big trend in fashion accessories, the Gay Best Friend, Tanner, must choose between skyrocketing
popularity and the friends he is leaving behind.
Directort Stein (Jawbreaker) returns with another comic send-up of high school clique culture, referencing the classic teen movies.
Cleverly written, with possibly more quotable one-liners since Mean Girls, including hilarious performances by Megan Mullally
and Natasha Lyonne.
USA 2013, 98 min
Regi/Dir: Darren Stein
Med/Cast: Michael J. Willett, Sasha Pieterse, Xosha Roquemore, Andrea Bowen, Paul Iacamo, Megan Mullally, Natasha Lyonne, Rebecca Gayheart
Engelsk tale, utekstet / In English
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PÅ KINO 11. OKTOBER

SPILLEFILMER/FEATURES

LØRDAG 14. 09 KL. 17.00
FREDAG 20.09 KL. 18.00

ANIMALS

Her er en overraskende og oppfinnsom
filmperle fra regidebutant Marçal
Forés. Linjene mellom fantasi og
virkelighet viskes ut i den underfundige historien om tenåringen Pol, en
innesluttet musikkfan som fortsatt
har samtaler med sin usynlige venn
Deerhof. En dag finner Pol ut at han
har vokst fra Deerhof, som har form
som en levende teddybjørn, og kaster
ham i elven.
Pol må nå manøvrere seg gjennom
livet alene, i dagliglivet på skolen og i
forsøk på å forstå de gryende følelsene
overfor klassekameraten Ikari.
En smart, mørkt humoristisk og
ukonvensjonell tenåringsfilm som kan
minne om Donnie Darko og Elephant,
men som allikevel beholder sitt helt
egne særpreg og originalitet.
A surprising and inventive gem from
first time director Marçal Forés.
The lines between fantasy and reality
are blurred in this wonderfully peculiar
story about teenager Pol, an introvert
music lover who still have conversations
with his imaginary friend Deerhof.
One day Pol discovers that he has
outgrown Deerhof, who’s in the shape of
a ”living” teddybear, and tosses him in
the river. He’s now forced to manouver
through life on his own, dealing with
school and his burgeouning feelings
towards his classmate Ikari.
A clever, darkly funny and unconventional teen movie, reminiscent of Donnie Darko and Elephant, while keeping
it’s own distinct voice and originality.
SPANIA/SPAIN 2012, 91 min
Regi/Dir: Marçal Forés
Med/Cast: Oriol Pla, Augustus Prew, Martin Freeman
Spansk, engelsk tale, engelsk tekst
In Spanish and English w/ Eng. sub.

SØNDAG 15.09 KL. 14.00

ANNIE

Musikalen om Annie blir aldri gammel,
så la de yngste ta del i festivalgleden!
Annie bor på et barnehjem som
styres med jernhånd av den fæle Miss
Hannigan. Annies drøm om et bedre
liv blir oppfylt når hun blir adoptert
av den styrtrike forretningsmannen
Daddy Warbucks. Selv om hun er
glad, er hennes største ønske likevel
å finne igjen sine biologiske foreldre.
Daddy Warbucks utlover en dusør til
foreldrene hvis de melder seg. Når
Miss Hannigan hører om dette slår hun
seg sammen med skurkene Rooster og
Lily, og sammen gjør de alt for å få kloa
i pengene - og Annie!
This musical never gets old, so let the
young ones in on the festival fun!
Annie lives in an orphanage run by the
horrible Miss Hannigan. Annie’s dream
of a better life comes true when she’s
adopted by the incredibly wealthy Daddy Warbucks, but her biggest wish is to
find her real parents. Daddy Warbucks
offers a reward to the parents if they are
found, and when Miss Hannigan learns
about this, she joins forces with the
crooks Rooster and Lily. Together they
will stop at nothing to get their hands
on the money – and Annie!
NB! Redusert billettpris kr. 70,(inkluderer medlemskap i Barnas
Cinematek)
USA 1982, 126 min
Regi/Dir: John Huston
Med/Cast: Aileen Quinn, Albert Finney, Carol Burnett,
Ann Reinking, Bernadette Peters, Tim Curry
Engelsk tale, utekstet / In English

SØNDAG 15.09 KL. 17.00

BRUNO & EARLENE GO TO VEGAS

Earlene (Ashleigh Sumner, And Then
Came Lola) oppdager noe hun er helt uforberedt på. I ren impuls griper hun pistolen,
hiver seg i bilen og drar til Los Angeles.
På stranden i Venice Beach møter hun den
mystiske intersex-tenåringen Bruno, og
de to finner fort tonen. Når hun oppdager
flere av Brunos hemmeligheter, tar hun
ham under sin vinge og sammen kjører
de i inn i ørkenen. Underveis møter de
en seksuelt forvirret biltyv, to skotske
eks-strippere, en steppedansende drag
queen og deres likesinnede venner i det
fargerike hjemstedet de har skapt i en
avsideliggende landsby. Bruno vil bli
værende, men Earlenes hemmeligheter
gjør at hun kanskje må forbli på rømmen.
En sjarmerende roadmovie med referanser til Priscilla Ørkenens Dronning.
Earlene makes a discovery that she
is totally unprepared for. Acting on
impulses, she grabs her gun and heads
to LA. In Venice Beach she meets the
mysterious Bruno, a wandering intersex
teenager. The two loners become fast
friends, but when Earlene discovers
some of Bruno’s secrets, she takes him
under her wing and drives off into the
desert. Along the way they meet a sexually confused carjacker, a pair of Scottish ex-strippers, a tap-dancing drag
queen and their like-minded friends in
the vibrant home they have created in
a remote desert town. Bruno wants to
stay, but Earlene’s own secrets threaten
to keep her on the run.
A fun and charming roadmovie, with
references to Priscilla Queen of the Desert.
Regissør og manusforfatter Simon
Savory og skuespiller Antony
Cherrie vil være tilstede
Writer/Director Simon Savory and
actor Anton Cherrie will be present
USA/UK 2013, 97 min,
Regi/Dir: Simon Savory
Med/Cast: Ashleigh Sumner, Miles Szanto, Barrett
Crake, Phillip Evelyn, Janice Danielle, Cassandra
Peterson, Miss Barbie Q, Antony Cherrie
Engels tale, engelsk tekst / In English w/ Eng. sub

9

SPILLEFILMER

SØNDAG 15.09 KL. 18.00
ONSDAG 18.09 KL. 21.00

LØRDAG 14. 09 KL. 20.00
ONSDAG 18. 09 KL. 19.00

TIRSDAG 17. 09 KL. 19.00

DUAL

EVERYBODY´S GOT
SOMEBODY... NOT ME

Den klassiske historien om en ung
manns søken etter suksess og kjærlig
het i storbyen har i Five Dances fått en
moderne og ukonvensjonell vri.
Regissør Brown har med fem etablerte
dansere i rollene laget historien om
18-årige Chip fra Kansas som blir
medlem i et lite dansekompani i New
York.
Han innlemmes i livet som danser i
New York, hvor beinhard disiplin og
hardt arbeid, vennskap og konkurranse, frykten for å ikke være god nok,
og gleden ved å mestre bevegelsen
opptar hvert minutt, hver dag.
En intim og ektefølt film som fanger
energien, følelsene og dynamikken i et
dansekompani, forsterket med koreografi av den internasjonalt anerkjente
Jonah Boaker.

Slovenske Tina har en sommerjobb som bussjåfør på flyplassen i
Ljubljana.
Danske Iben er på vei til Hellas, men
grunnet tekniske problemer med flyet
må hun tilbringe natten i Ljubljana.
Tina nøler først når Iben ber henne
vise henne rundt i byen på natten, men
gjør til slutt som Iben ønsker. Begge
er mystiske på sitt vis - Iben er åpen
og uredd der Tina er stille og skeptisk,
men etterhvert som natt blir til dag
kommer de nærmere hverandre, og den
uventede tiltrekningen gjør at de begge
møter vendepunkt i livet.
En tander og innsiktsfull historie om
to mennesker som kanskje møtes på
feil tid, men som uansett ender opp litt
lykkeligere.
Tina has a summer job as a busdriver
at the Lubljana airport. Iben arrives
from Denmark on her way to Greece,
but due to technical problems with the
plane, she is forced to spend the night
in Ljubljana.
Tina is hesitant when Iben asks her to
show her the city, but she eventually
agrees. Both girls are mysterious in
their own way; Iben is outgoing and
fearless, Tina is quiet and sceptical.
As night becomes day, the two grow
closer and their unexpected attraction
brings them both to a turning point in
their lives.
A tender and perceptive story about
two people who may have met at the
wrong time, but nevertheless are a bit
happier they did.
SLOVENIA 2013, 102 min
Regi/Dir: Nejc Gazvoda
Med/Cast: Nina Racovec, Mia Jexen, Jure Henigmann, Matjaž Tribušon, Nataša Barbara Gracner
Slovensk, dansk, engelsk tale, engelsk tekst
In Slovenian, Danish, English w/ Eng. sub.
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En storslått visuelt drama om det
stormfulle forholdet mellom den nedlatende, intellektuelle Alejandra og den
yngre skoeleleven Maria, som fortsatt
utforsker sin ville side.
Når de først møtes tar lidenskapen
overhånd og aldersforskjellen virker
triviell, men etterhvert som Alejandra
forsøker å kontrollere Marias aktiviteter og interesser, fører det hele
forholdet ut mot kanten av stupet.
Raúl Fuentes’ spillefilmdebut er en
innovativ og seksuelt ladet film som
har satt ham på kartet som et friskt
og spennende pust innen meksikansk
film.
A stunningly visual drama about the
turbulent relationship between the
condescending intellectual Alejandra
and the young student Maria, who is
still exploring her wild side. When they
first meet, passion overshadows their
age difference, but as Alejandra tries to
control Maria’s activities and interests,
their relationship takes a turn and
heads towards the edge of a cliff.
Raúl Fuentes’ feature debut is an
innovative, sexually charged film,
marking him as an exciting new voice
and a breath of fresh air in Mexican
cinema.
TODO EL MUNDO TIENE A AGUIEN MENOS YO.
MEXICO 2012, 95 min
Regi/Dir: Raúl Fuentes
Med/Cast: Andrea Portal, Naian Daeva
Spansk tale, engelsk tekst / In Spanish w/ Eng. sub

FIVE DANCES

The classic tale of finding success
and romance in the big city is given
a contemporary and unconventional
spin. Writer-director Brown has with
a cast of five gifted dancers fashioned
a story about the talented 18 year-old
Chip, who joins a small modern dance
company in New York.
He is initiated into the rites of passage
of a New York dancer’s life, where
discipline and endless hard work,
camaraderie and competitiveness, the
fear of not being good enough, and the
joy of getting it just right, inform every
minute of every day.
An intimate and dynamic film which
captures the exhilaration and emotional
turmoil of a small dance company,
enhanced by the choreography of internationally renowned Jonah Boaker.
USA 2013, 83 min
Regi/Dir: Alan Brown
Med/Cast: Kimiye Corwin, Reed Luplau,
Catherine Miller, Luke Murphy, Ryan Steele
Engelsk tale, utekstet / In English

FEATURES

ONSDAG 18. 09 KL. 20.00
TORSDAG 19. 09 KL. 19.00

IT´S ALL SO QUIET

LØRDAG 14. 09 KL. 21.00

INTERIOR. LEATHER BAR

I Cruising (1980) spilte Al Pacino en politimann som var lokkedue i New Yorks
lærhomsemiljø i jakten på en sadistisk seriemorder.
Regissør Friedkins film ble møtt med voldsomme protester og 40 minutter med
eksplisitte sadomasochistiske scener måtte sensureres før den fikk premiere.
Disse scenene har aldri blitt vist offentlig.
James Franco og Travis Mathews har satt seg fore å gjendikte hvordan disse tapte
minuttene kan ha utspilt seg, i en film som oppleves som en blanding av teater.
dokumentar og spillefilm.
Interior. Leather Bar. er et portrett av filmskapernes trang til å utfordre begrepet normalitet, hvor resultatet er en film som utforsker seksuell og kreativ frihet, belyser
det radikale og overskridende i samfunnet, samtidig som den tar opp verdien i å
konfronteres med det man frykter.
The 1980 film Cruising was plagued with controversy, and director Friedkin was
forced to cut 40 minutes of sexually explicit material. Those minutes have never
been screened publicly. Filmmakers James Franco and Travis Mathews set out to
re-imagine what might have transpired in those lost scenes in this intriguing film
about the making of a film.
What emerges is a portrait of the filmmakers’ need to challenge normalcy, resulting in a provocative exploration of the importance of the radical and transgressive in
society, and the value of engaging with things that scare us.
USA 2012, 60 min
Regi/Dir: Travis Mathews, James Franco
Med/Cast: Val Lauren, James Franco, Travis Mathews
Engelsk tale, utekstet / In English

FORFILM/PRECEDED BY:

IN THEIR ROOM LONDON

Etter to episoder av In Their Room lagt til San Francisco og Berlin, hvor Mathews
møter homofile menn i deres respektive soverom, har han nå møtt menn i Englands
hovedstad. Mens de gjør seg klare for hver sin date, snakker de åpent om egne forventninger og deler sine innerste lyster og tanker rundt sex, romantikk og forhold.

På en isolert gård i Holland lever
Helmer et monotont liv preget av
daglige rutiner. I tillegg til gårdsdriften må han også ta vare på sin
pleietrengende far, og han har forlengst
akseptert at isolasjon og ensomhet er
uunngåelige aspekter i livet, men
bitterheten ulmer under overflaten.
Monotonien brytes når en ung gutt
kommer til gården for å søke jobb, og
for første gang på lenge vekkes følelser
til live som får Helmer til å revurdere
sin selvvalgte isolasjon.
Regissør Leopold har laget en
sober og kraftfull film, imponerende
fotografert og ytterligere forsterket av
Jeroen Willems’ emosjonelle og
hypnotiserende innsats som Helmer.
Helmer leads a monotonous life on an
isolated farm in Holland. As well as
taking care of the farm, he must care
for his ailing father, and he has long
since accepted isolation and loneliness
as inevitable aspects of his life, though
feelings of bitterness lie under the
surface. The monotony is disrupted
when a young man arrives looking
for work. Long lost feelings surface in
Helmer, forcing him to reconsider his
self-imposed isolation.
Director Leopold’s film is soberly powerful, impressively photographed, and
further enhanced by Jeroen Willem’s
emotionally mesmerizing performance
as Helmer.
BOVEN IS HET STIL
HOLLAND, TYSKLAND / HOLLAND,
GERMANY 2013, 94 min
Regi/Dir: Nanouk Leopold
Med/Cast: Jeroen Willems, Henri Garcin,
Wim Opbrouck, Martijn Lakemeier
Nederlandsk tale, engelsk tekst / In Dutch w/ Eng. sub

After the San Francisco and Berlin episodes of his In Their Room series about gay
men and their bedrooms, Travis Mathews, in this third installment, introduces a
handful of gay men living in London. As they are getting ready for a casual hookup, they open up about their expectations and share their innermost desires and
thoughts on sex, romance and relationships.
USA 2013, 34 min
Regi/Dir: Travis Mathews
Engelsk tale, engelsk tekst / In English w/ Eng. sub.

Inneholder eksplisitt seksuelt materiale
Contains sexually explicit material
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SPILLEFILMER

LØRDAG 14. 09 KL. 19.00
TIRSDAG 17. 09 KL. 22.00

TIRSDAG 17.09 KL. 21.00
FREDAG 20.09 KL. 21.00

THE LAST MATCH

REACHING FOR THE MOON

Reinier og Yosvani er to cubanske
unge menn på søken etter et bedre liv i
Havana. Tittelen ”La Partida” refererer
til fotball, men også til ”lekene” de må
spille i kampen for å overleve.
Reinier trener for å imponere spanske
fotballspeidere, men for å forsørge
kone og barn prostituerer han seg for
Havanas mannlige turister.
Bestevennen Yosvani er avhengig av
godviljen til kjærestens far, Silvano.
Etter en kveld på byen i ecstasyrus
kommer romantiske følelser til
overflaten, men den indre kampen,
kombinert med fattigdom og press fra
familie og kjærester er vanskeligere
å takle enn fotball, og forholdet får
dramatiske svingninger.
Et sterkt og troverdig portrett av unge
Cubanere (karismatiskt tolket av Diaz
og García) så desperate etter en vei ut
av elendigheten at kjærligheten alltid
kommer i andre rekke.
Reinier and Yosvani are two young Cuban
men trying to survive in Havana.
“La partida” refers to soccer, but also
to the more serious “games” they must
play in order to survive.
Reinier works hard to impress Spanish
soccer scouts, but in order to support his
wife and child he works as a hustler to
Havana’s male tourists. Yosvani is his best
friend, shyer than his pal and dependent
on his girlfriend’s father Silvano for the
roof over his head. Romantic feelings
between the two arise after they both take
ecstasy in a nightclub, but their internal
struggles, combined with poverty, the
pressures of family and girlfriends proves
much harder to master than soccer, and
their relationship suffers dramatic ups
and downs.
Director / co-writer Hens has created
a convincing portrait of young Cubans
(with charismatic performances by Diaz
and García) so desperate for a way out
that love will never be a priority.
LA PARTIDA
SPANIA, CUBA / SPAIN, CUBA 2013, 90 min
Regi/Dir: Antonio Hens
Med/Cast: Reinier Diaz, Milton García
Spansk tale, engelsk tekst / In Spanish w/ Eng. sub

SØNDAG 15. 09 KL. 19.00
ONSDAG 18. 09 KL 22.00

OUT IN THE DARK

Den palestinske studenten Nimer
drømmer om et bedre liv i utlandet.
En kveld etter å ha sneket seg inn til
Tel Aviv, møter han den israelske advokaten Roy på en klubb og tiltrekningen er umiddelbar. Nimer er en flittig
student og får en mulighet til å lovlig
studere i Tel Aviv, men blir ufrivillig
dratt inn i et spill som setter alt i fare.
Forholdet til Roy utvikler seg, men
Nimer blir konfrontert med den brutale
virkeligheten av et palestinsk samfunn
som fordømmer legningen hans og et
Israel som fordømmer ham på grunn
av nasjonalitet. Fanget i en situasjon
han ikke kan kontrollere må han velge
mellom det livet han drømte om og
kjærligheten til Roy.
Palestinian student Nimer is dreaming
of a better life abroad. One night after
sneaking into Tel Aviv, he meets the
Israeli lawyer Roy. The attraction is
immediate. Nimer is a hard-working
student and may get an opportunity to
study legally in Tel Aviv, but suddenly
he finds himself in a dangerous game
where everything is at risk. The love for
Roy deepens, but Nimer is confronted
with the harsh realities of a Palestinian
society that refuses to accept him for his
sexual identity, and an Israeli society
that rejects him for his nationality.
Trapped in a situation he cannot
control, he must choose between the life
he dreamed of and his love for Roy.
ISRAEL 2012, 96 min
Regi/Dir: Michael Mayer
Med/Cast: Nicholas Jacob, Michael Aloni, Jameel
Khouri, Alon Pdut
Hebraisk tale, engelsk tekst / In Hebrew w/ Eng. sub

En storslått film basert på Carmen
Olivieiras biografiske roman om den
Pulitzerprisvinnende amerikanske
poeten Elisabeth Bishop og hennes
forhold til arkitekten bak Rios berømte
Flamengo Park, Lota de Macedo
Soares.
På 1950-tallet opplever Bishop
(Miranda Otto) skrivesperre og
aksepterer venninnens invitasjon
til å bo en stund i Rio hos henne og
partneren Lota (Glória Pires). Hun
er først utilpass i de ekstravagante
omgivelsene, men blomstrer opp når
kjemien med Lota ikke lenger kan
holdes tilbake. Forholdet mellom
to sterke kunstnersjeler fra to ulike
kulturer er i utgangspunktet intenst,
men karrieresvingninger, alkoholisme
og militærkuppet i Brasil preger etter
hvert forholdet .
Et svært romantisk, men samtidig
stormfullt forhold mellom to sterke
og talentfulle kvinner. Barretos vakre
og engasjerende film fanger begge
kvinners personligheter og deres unike
perspektiv, godt hjulpet av kjemien
mellom Otto og Pires, som er nærmest
elektrisk!
A lavish film about Pulitzer Prize-winning
poet Elisabeth Bishop and her love
affair with the Brazilian architect
behind Rio’s Flamengo Park, Lota de
Macedo Soares. In the 1950’s, Bishop
struggles with a creative block and accepts a friend’s invitation to come to Rio
to stay with her and her partner on their
country estate.
Uncomfortable at first, but when her
chemistry with Lota no longer can be
ignored, she blossoms. The relationship
between two headstrong artists from
different cultures is intense, and with
career swings, alcoholism and Brazil’s
military coup d’état, their troubles
increase.
A very romantic, yet stormy relationship
between two strong and talented
women, where Barreto beautifully
captures both personalities and their
perspectives – not to mention the
chemistry between Otto and Pires is
simply electric!
BRASIL 2013, 118 min
Regi/Dir: Bruno Barreto
Med/Cast: Miranda Otto, Glória Pires, Tracy
Middendorf, Marcello Airoldi, Treat Williams
Engelsk tale, utekstet / In English
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MANDAG 16. 09 KL. 19.00
TORSDAG 19. 09 KL. 22.00

VIC & FLO SAW A BEAR

61-årige Victoria løslates etter endt
soning, men har intet ønske om å
integreres i samfunnet og late som om
hun kan leve et vanlig liv.
Hun vil ha fred, så hun flytter inn hos
sin stumme, slagrammede onkel, midt i
de kanadiske skoger.
Tilværelsens monotoni brytes når
hennes elskerinne Florence dukker
opp, og sammen nyter de hverandre og
naturen, utforsker omgivelsene og tar
hver dag som den kommer. Inntil fortiden uventet innhenter dem og filmen
sakte snur fra romanse til thriller.
Denis Côtés film minner om hans
kritikerroste dokumentar Bestiaire,
hvor dyr og mennesker nærmest står
på utstilling og gjensidig observerer
hverandre. Og med ren observasjon
fanger han filmens to hovedkarakterer
i en uforutsigbar, nyansert og mørkt
humoristisk fortelling.
61-year-old Victoria is released from
prison, with no desire to assimilate back
into society nor pretend to be capable of
living a regular life.
She wants peace and quiet, so she moves
in with her uncle, mute and paralyzed
after a stroke, deep in the Canadian
woods.
The everyday monotony is broken
when her lover Florence shows up.
Together they enjoy each other and
nature, exploring the surroundings and
taking each day as it comes.
Until the past unexpectedly catches up
with them and the story gradually shifts
from romance to thriller.
Denis Côté’s latest film can resemble
his critically acclaimed documentary
Bestiaire, where animals and humans
alike are put on display. By pure
observation he catches the two main
characters in an unpredictable, nuanced and darkly funny tale.
VIC ET FLO ONT VU UN OURS
CANADA 2013, 90 min
Regi/Dir: Denis Côté
Med/Cast: Pierrette Robitaille, Romane Bohringer,
Marc-André Grondin
Fransk tale, engelsk tekst / In French w/ Eng. sub.

SØNDAG 15. 09 KL. 21:00
MANDAG 16.09 KL. 22.00

WHO´S AFRAID OF VAGINA WOLF?

Ved fylte førti ser filmskaperen Anna (regissør Albelo) at listen over mål hun
ønsker å oppnå er konstant: Lage en film, få en kjæreste, gå ned 10 kilo. Dette er
året minst to av dem skal oppfylles! Hun starter arbeidet med en lesbisk versjon
av Who’s Afraid of Virginia Woolf?, skrevet for å forføre skuespilleren Katia (Janina
Gavankar, The L-Word), som selvsagt skal være hennes motspiller.
Med sine to beste venner Penelope (fjorårets jurymedlem Guinevere Turner) og Chloe
(Carrie Preston, True Blood) i de andre rollene er det meste klart. Uheldigvis går ikke
alt som planlagt når personligheter havner på kollisjonskurs og folk i staben begynner å ligge med hverandre. Produksjonen er i fare og det kan se ut til at Annas
mål for det nye året atter vil forbli kun tre linjer på et stykke papir...
As she turns forty, filmmaker Anna (director Albelo) returns to her never-changing
list of resolutions: make a film, get a girlfriend, lose twenty pounds.
This year, though,at least two of those resolutions will become reality, as she
begins writing a lesbian remake of Who’s Afraid of Virginia Woolf?, devised to win the
affections of the actor Katia (Janina Gavankar, The L-Word), who will be her co-star.
Casting her two best friends, Penelope (Guinevere Turner) and Chloe (Carrie Preston,
True Blood), in the other two roles, everything seems set. Unfortunately, things don’t
run smoothly, as egos begin to clash and crewmembers start sleeping with one
another. The production is in danger, and it may look as if Anna’s resolutions for the
new year may remain only three short lines on a piece of paper…
Anna Margarita Albelo og Guinevere Turner vil være tilstede
Anna Margarita Albelo and Guinevere Turner will be present
USA 2013, 83 min
Regi/Dir: Anna Margarita Albelo
Med/Cast: Anna Margarita Albelo, Guinever Turner, Janina Gavankar,
Agnes Olech, Carrie Preston, Celeste Pechous, Drew Droege
Engelsk tale, utekstet / In English
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SKEIVE FILMER PRESENTERER:

THE GODFATHER OF GAY PORN:

WAKEFIELD POOLE

Wakefield Poole (født 1936) er kanskje et ukjent navn for
mange, men han står bak banebrytende og visjonære pornofilmer som Boys in the Sand og Bijou, og startet trenden “porno
chic” ett år før Deep Throat ble lansert.
Han så på seg selv som en filmskaper som utnyttet sin
bakgrunn fra dans og teater for å skape vakre, erotiske kunstfilmer som utfordret folks sinn. Mange var enige, mens andre
kun så en pornograf.
En frittalende og artikulert kunstner i en turbulent tid, og
en til tider oversett pionér i både homofrigjøringskampen og
innen independent film.
Biografien hans, Dirty Poole, ble relansert i ny utgave i
2011.
The Godfather of Porn, Wakefield Poole (born 1936) is best
known for his visionary, hardcore gay erotic films Boys in the
Sand and Bijou, starting the “porno chic” trend a year before
the release of Deep Throat. He saw himself as a filmmaker
using his dance and theater background to create beautiful,
erotic art films that challenged the mind. Many agreed. To
others, though, Poole just made dirty movies.
A sometimes overlooked pioneer of independent filmmaking
and of the gay liberation movement, Poole was an outspoken,
out artistin a turbulent time.
His autobiography, Dirty Poole, was re-issued in a new
edition in 2011.

Vi er stolte av å presentere den ferske dokumentaren
om Wakefield Poole, samt et knippe av hans fantastiske filmer! God fornøyelse!
We are very proud to present the recently completed
documentary about Wakefield Poole, along with a
selection of his wonderful films. Enjoy!

I 1974 flyttet Poole til San Francisco hvor han ble deleier i
en butikk, men fortsatte å lage film. I 70-tallets San Francisco var “alt lov”, og Pooles økende dopmisbruk tok til slutt
overhånd. Etter et mislykket comeback på Broadway søkte
han hjelp, ble rusfri, og samme år som han fylte 50 fullførte
han utdannelsen ved The French Culinary institute.
I Always Said Yes… er en historie om kunstnerisk integritet
og skuffelse, selvdestruksjon, kjærlighet, sex og heltemot –
med en smak av musikalsk komedie.

MANDAG 16. 09 KL. 18.00

I ALWAYS SAID YES:
THE MANY LIVES OF WAKEFIELD POOLE

Wakefield Poole startet som danser i Ballet Russe de Monte
Carlo før han gjorde suksess som danser, koreograf og
regissør for tv, på Broadway og i Londons West End, hvor
han jobbet med Stephen Sondheim, Richard Rogers, Noel
Coward, med flere.
Poole undret seg over hvorfor alle pornofilmer var sleskete
og deprimerende, og i 1971 dro han og en gruppe venner til
Fire Island Pines hvor de filmet Boys in the Sand. Over natten
ble filmen en enorm suksess og Poole forlot teateret til fordel
for pornografien. Oppfølgeren Bijou var ambisiøs og teknisk
imponerende, ble hyllet av både publikum og kritikere. Høy
på suksessen satset han alt på å nå et bredere publikum
med Wakefield Poole’s Bible, men publikum sviktet og filmen
floppet,tross gode kritikker fra kritikere som faktisk så den.
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Wakefield Poole was a member of the corps de ballet in the
Ballet Russe de Monte Carlo, then found success as a dancer,
choreographer, and director on TV, Broadway, and the West
End, working with legends such as Stephen Sondheim,
Richard Rodgers, Noel Coward, and many more.
In 1971, Poole wondered why porn films always were sleazy
and depressing. Along with a group of friends, he shot Boys in
the Sand in the Fire Island Pines.
It was an overnight success, and Poole left the theater for porn.
He followed with the ambitious Bijou, also a big hit with
audiences and critics.
Giddy with success, Poole put all his money into his mainstream calling card, Wakefield Poole’s Bible, but it was rejected
by audiences and flopped.
In 1974, Poole left for San Francisco. He co-owned a retail
store, continued to make erotic films, but eventually drug
addiction got him. After a failed Broadway comeback, Poole
bottomed out, cleaned himself up and graduated from the
French Culinary Institute at age 50.
I Always Said Yes… is a story of artistic integrity and disappointment, self-destruction, love, sex, fortitude, and musical
comedy.
USA 2013, 90 min
Regi/Dir: Jim Tushinski
Engelsk tale, utekstet / In English

WAKEFIELD POOLE

MANDAG 16. 09 KL. 20:00

SØNDAG 15. 09 KL. 22.00

FREDAG 13. 09 KL. 22.00

Pooles andre film er intet mindre enn
en visuell odyssé som tar pusten fra
tilskueren. Med nyskapende visuell
stil, smeltende farger og diffus logikk
kan Bijou sammenliknes med den
psykedeliske pornoklassikeren Behind
the Green Door eller David Lynchs
arbeider.
I sentrum er en straight bygningsarbeider som finner en billett til
den hemmelige klubben Bijou, hvor
seksuelle fantasier blir virkelighet –
som et Eventyrland fylt av mannlige
erotiske lyster.
Stjernen Bill Harrison ble umiddelbart (av naturlige årsaker) en
kjendis i homomiljøet, mens filmen red
på bølgen av 70-tallets porno chic og
ble en enorm publikumssuksess, blant
heterofile som homofile

Take One er en intim pornografisk
dokumentarfantasi som utforsker de
personlige sexfantasiene til åtte menn i
70-tallets San Francisco.
Alle mennene, inkludert datidens
pornofavoritt Richard Locke, blir intervjuet før og etter de har levd ut sine
fantasier foran kamera, hvor strukturen
blir som en film i en film. Dette er
Wakefield Pooles mest seksuelt ladete
film og den fikk også god kritikk, men
forsvant fort da kinoene måtte vike for
hjemmevideospillere.
Poole var aldri fornøyd med 1977versjonen, men har nå fått sin
“director’scut” som vi presenterer her.
Take One er en unik og spennende
mulighet til å oppleve 70-tallets frihet
og homofile menns seksualitet mot
slutten av en epoke.

Pooles tredje film er en heteroseksuell
(dog svært homoerotisk) mykporno,
en sanselig episodefilm med bibelske
historier sett fra kvinnenes ståsted.
Med sitt vakre scenografiske uttrykk
og foto, og med kjente klassiske
musikkstykker fremfor dialog, var dette
ulikt alt annet filmpublikummet på
70-tallet hadde sett tidligere.
Filmen ble en flopp blant både hetero
og homofile, men ble godt mottatt av de
få kritikerne som så den.
Wakefield Poole’s Bible er et visuelt
sukkertøy av en film det er på tide å
gjenoppdage!

BIJOU

Bijou is a visually breathtaking odyssey,
comparable to the psychedelic strangeness of Behind the Green Door, or the
works of David Lynch in its innovative
visual style, melting colours and
shadowy logic. It centers on a straight
construction worker who finds a ticket to
a secret club named Bijou, where sexual
fantasies are made realities – like a
Wonderland of erotic male desire. Star
Harrison became an instant gay celebrity (for obvious reasons) and Bijou rode
the wave of early 1970’s porno chic to
become an enormous crossover success.
USA 1972, 75 min
Regi/Dir: Wakefield Poole
Engelsk tale, utekstet / In English

TAKE ONE

An intimate, sexually explicit “docu
fantasy” that explores the real fantasies
of eight San Francisco gay men,
including 70s porn favorite Richard
Locke. Structured as a freewheeling
film within a film, including interviews
with the men before and after they enact
those fantasies for the camera, Take One
is Wakefield Poole’s most elaborate and
sexually charged film.
It received great reviews but quickly
disappeared as gay theaters gave way
to the VCR. Poole was never satisfied
with the 1977 cut, but he supervised a
new cut that offers a unique and thrilling time capsule of freedom and male
sexuality at the end of an era.

WAKEFIELD POOLE´S BIBLE

Poole’s third film is a straight (yet very
homo-erotic), sensual softcore film,
where four well-known biblical stories
are told from the women’s point of view.
With Poole’s elaborate set designs,
beautiful photography and a soundtrack of famous pieces in classical music instead of dialogue, this was unlike
anything the audience had ever seen.
The film flopped, though it was well
received by the few critics who saw it.
Wakefield Poole’s Bible is a piece of
visual candy it’s time to rediscover.
USA 1974, 76 min
Regi/Dir: Wakefield Poole
Uten tale / No dialogue

USA 1977, 87 min
Regi/Dir: Wakefield Poole
Engelsk tale, utekstet / In English

Alle filmene inneholder eksplisitt seksuelt materiale
All films contain sexually explicit material
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SKEIVE FILMER PRESENTERER:

BUCK ANGEL

Det gleder oss å ønske Buck Angel
velkommen til Skeive Filmer!
Om du så ”Mr. Angel” under Skeiv
Weekend i år, er denne historien kjent:
Buck Angel ble født biologisk kvinne,
men fra tidlig alder var det ingen tvil om
at han var født i feil kropp.
På 1980-tallet hadde han en god
karriere som kvinnelig fotomodell og
åpnet dører for androgyne modeller i
motebransjen. Populariteten som kvinne
var vanskelig å takle, og et eskalerende
dop- og alkoholmisbruk kulminerte i
hjemløshet og flere selvmordsforsøk.
Terapi viste seg nytteløst, men etter å
ha sett en dokumentar om en transkjønnet mann endret livet hans seg. Han
fant en terapeut som forsto ham, startet
hormonbehandling og etter overgangen
fra kvinne til mann kunne han endelig
leve komfortabelt i sin egen kropp, og
fant styrke og veien til selvaksept.
We are delighted to welcome
Buck Angel to Skeive Filmer!
Buck Angel was born biological female,
but from an early age it was clear he was
born in the wrong body.
In the 1980’s he was a successful female
modell, opening doors for androgyny
in the fashion industry. Success as a
woman was rough to handle, and drug
and alcohol abuse culminated in several
suicide attempts.
Therapy was futile, but after seeing a
documentary about a transman, his life
changed. He found a therapist who understood him, began hormone treatment and
finally, after transitioning, he was able to
live comfortably in his own body and finally
found empowerment and self acceptance.
Buck Angel er en travel og
anerkjent aktivist for trans- og
LHBT-rettigheter, foredragsholder
og pornoskuespiller, og vi gleder oss
til hans møte med publikum etter
visningen av Sexing The Transman! www.buckangelentertainment.com

TAKK TIL:

LØRDAG 14. 09 KL. 15.00

BUCK ANGEL & SEXING THE TRANSMAN

Endelig en film som bryter gjennom mytene som omgir transmenn og deres seksualitet. Buck Angel, verdens første FTM
pornostjerne, møter andre transmenn og deres partnere i intime intervjuer om hvordan prosessen med kjønnskorrigering har
påvirket deres kropper, seksualitet og identitet.
Dokumentaren blander intervjuer med erotiske eksplisitte scener og er en fascinerende film for alle kjønnsidentiteter.
En film som viser hvordan kjønnsovergangen kan gi en større følelse av frihet, lyst og villighet til å utforske nye former for
nytelse. En fascinerende film om alle aspekter ved kjønnsroller, sex og seksuell identitet.
Finally, a film that breaks through the mystique of transmen and their sexuality. Buck Angel, the world’s first ever FTM pornstar
elicits intimate interviews with transmen and their partners about how different aspects of transitioning have affected their bodies,
sexualities and identities. Interwoven with erotic XXX scenes, this is a fascinating film for audiences of all genders.
The film highlights how transitioning can open up a greater sense of freedom, desire, and willingness to explore new types of
pleasure.
USA 2012, 60 min
Regi/Dir: Buck Angel
Engelsk tale, utekstet / In English

Inneholder eksplisitt seksuelt materiale
Contains sexually explicit material
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DOKUMENTARER

ONSDAG 18. 09 KL. 18.00

SØNDAG 15. 09 KL. 16.30

BORN THIS WAY

INTERSEXION

Som i alle andre land søker homofile og
lesbiske i Kamerun tilflukt i storbyen.
I Kamerun er homoseksuelle
relasjoner straffbart med inntil 5 års
fengsel, og det er nærmest umulig for
LHBT-personer å komme ut til sin
nærmeste familie.
Denne filmen beskriver det umulige
så vel som det mulige. Filmskapernes
nære relasjon til filmens protagonister har åpnet for samtaler hvor de
diskuterer savnet etter kjærligheten de
nektes å oppleve.
Men, takket være innsatsen til advokat
og menneskerettighetsaktivist Alice
Nkom, øynes et stille håp om noe som
likner et liv som ikke er basert på
fornektelse.
Born This Way er enda et tydelig
eksempel på hvor mye arbeid som
gjenstår i den globale kampen for rettigheter og toleranse.
www.bornthiswaydocumentary.com
Like everywhere else in the world, gays
and lesbians in Cameroon seek refuge
in the city.
In their country, homosexual relations
are subject to punishment of up to five
years in prison, and it is almost impossible to come out to your own family.
This film describes both the impossible
and the possible. The filmmakers’ closeness to their protagonists has yielded
conversations where they discuss their
longing for a love life they are forbidden to have.
Alice Nkom is a lawyer and human rights
activist fighting to protect the rights of
gays and lesbians. Thanks to her, there is
quiet hope for something akin to a life not
based upon self-denial.
Born This Way makes it clear - again
- that the worldwide struggle for
tolerance and equality still has a long
way to go.
USA 2013, 82 min
Regi/Dir: Shaun Kadlec, Deb Tullmann
Engelsk/fransk tale, engelsk tekst
In English and French w/ Eng. sub
INTRODUKSJON VED LEDER I SKEIV VERDEN,
SUSANNE DEMOU ØVERGAARD

TIRSDAG 17. 09 KL. 18.00

I AM A WOMAN NOW

Et portrett av fem eldre kvinner som
alle ble født biologiske menn. I voksen
alder gjennomgikk de fleste illegalt
kjønnsskifte hos den samme ”mirakeldoktoren” Georges Burou. På hans
klinikk i Casablanca ble ingen krav
eller spørsmål stilt så lenge man kunne
betale for seg. Føler disse pionerene
seg nå som fullverdige kvinner, og ble
livet slik de forventet?
I Am A Woman Now er en film om jakten på en nesten uoppnåelig drøm og
den harde hverdagen som noen ganger
følger drømmen. Vel så mye en film om
alderdom som kjønnskorrigering, med
stolte karakterer det er umulig å ikke
bli glad i.
A portrait of five women in their golden
years, who have one thing in common:
They were all born biological males.
As adults, most of these women went
through illegal gender corrective
surgery at ‘miracle doctor’, Georges
Burou’s clinic. As long as they had the
money, there were no questions asked at
his clinic in Casablanca.
Do these pioneers feel complete as
women and did it give them the fulfillment in life they expected?
I Am a Woman Now is a film about
the pursuit of an almost unattainable dream and the hard reality that
sometimes follow. A film that is as much
about aging as it is about correcting
genders, with triumphant g characters
you can’t help but adore.
HOLLAND 2011, 80 min
Regi/Dir: Michiel van Erp
Nederlandsk og fransk tale, engelsk tekst
In Dutch and French w/ Eng. subtitles
TAKK TIL:

”Er det en gutt eller en jente?” Det er
noe av det første man spør om når et barn
blir født. Men hva skjer når legene ikke
kan svare på det spørsmålet?
Ett av 2000 barn fødes med så uklare genitalier at det er umulig å fastslå
om barnet er gutt eller jente.
Dr. John Money, en av USAs mest
anerkjente medisinske eksperter,
mente at kjønn var et produkt av miljø,
ikke arv. Hans studier av intersexpersoner førte til at mange ble operert
som babyer. Løsningen med kirurgi så
tidlig som mulig skulle gjøre at barna
ville vokse opp som sunne, lykkelige
kvinner og menn.
Kirurgiske inngrep og hemmelighold
ble dermed fasiten på denne medisinske
gåten, en praksis som skulle få store og
ødeleggende konsekvenser for mange.
I denne banebrytende dokumentaren møter vi intersex-individer som
har måttet navigere seg gjennom et
samfunn som baserer seg på at man er
enten mann eller kvinne. Men Intersexion viser at menneskelig seksuell
utvikling aldri er lineær.
“Is it a boy or a girl?”, is a common question. But what if the doctors can’t answer?
One in 2,000 babies is born with
genitalia so ambiguous that it is
impossible to tell if the child is male
or female.
Dr John Money, one of the most
renowned medical experts in the US,
believed that gender was the product of
“nurture not nature.” His studies into
intersex people led to a particular surgical
treatment model for babies born with
ambiguous genitalia – the idea being that
doctors could produce healthy and happy
men and women by intervening early in
an intersex child’s life.
In this groundbreaking documentary,
intersex individuals reveal the secrets of
their unconventional lives and how they
have navigated their way through this
strictly male/female world, when they fit
somewhere in between. But as the film
shows, human sexual development is
never that straight forward.
NEW ZEALAND/TYSKLAND/USA/SØR-AFRIKA/
AUSTRALIA 2012, 68 min
Regi/Dir: Grant Lahood
Engelsk tale, utekstet / In English
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DOKUMENTARER

SØNDAG 15. 09 KL. 13.00
TORSDAG 19. 09 KL. 18.00

LES INVISIBLES

Les Invisibles er en varm og sjarmerende
dokumentar om 11 lesbiske, homofile
og biseksuelle franskmenn som alle
har et langt liv å skue tilbake på.
Noen lever i parforhold, mens andre
er single av prinsipp eller fordi deres
partner har gått bort. Noen kom ut på
allerede på 60- og 70-tallet, mens andre
levde lenge i skjul eller giftet seg etter
press fra familie og samfunn. Noen
har levd det glade liv med dusinvis av
seksuelle eventyr, mens andre har levd
tiår med den samme partneren.
Regissør Lifshitz anerkjenner tidens
homofobi, men fokuset ligger på menneskers reise mot personlig frigjøring.
Bortsett fra alder og seksuell orientering har alle intervjuobjektene noe annet til felles: Åpenheten og ærligheten
i intervjuene reflekterer en avslappet
holdning og stor livsglede.
En fantastisk film hvor eldre kvinner
og menn deler sine personlige erindringer om all den lykke, kjærlighet og
sex de har opplevd i livet.
Vinner av den franske filmprisen
César for Beste Dokumentar 2013.
The Invisible Ones is a warm and charming documentary about 11 French gays,
lesbians and bisexuals, who all have long
lives to look back upon. Some couples,
some single on principle, and some left
behind after a partner’s passing.
Several came out in the 1960s and
’70s, but many gave in to society’s
expectations and family pressure to get
married. Some led hedonistic livestyles,
while others spent decades with the
same person.
Apart from age and sexual orientation,
the protagonists have something more in
common: their frank testimonies reflect a
relaxed outlook and a joy for life.
Lifshitz certainly acknowledges the homophobia of the time, but focuses on each
person’s journey to personal freedom.
A wonderful documentary centering on
the joyous recollections of men and women
concerning the happiness, love and sex
they have encountered in their lives.
Winner of César Award for Best
Documentary 2013.
FRANKRIKE/FRANCE 2012, 115 min
Regi/Dir: Sébastian Lifshitz
Fransk tale, engelsk tekst / In French w/ Eng. subtitles
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TORSDAG 19. 09 KL. 17.00
VERDENSPREMIERE/WORLDPREMIERE

MR. PROPAGANDA

I 8 år har det russiske LHBT-samfunnet forsøkt å arrangere Gay Pride parade i
Moskva, og hvert år har hvert eneste offentlige arrangement blitt bannlyst av myndighetene, til tross for at Den Europeiske Menneskerettsdomstol i 2010 erklærte
at et slikt forbud er ulovlig. I 2012 fattet Moskvas myndigheter et vedtak som
bannlyste prideparader i 100 år fremover.
Samme år ble det i St. Petersburg innført en antipropagandalov som forbyr ”propaganda for sodomi, lesbiskhet, biseksualitet, transkjønnethet og pedofili til mindreårige”, og som alle vet har denne loven blitt vedtatt på føderalt nivå.
Hvordan skaper man en homorevolusjon i Russland? Hvem står bak?
I denne filmen kommer vi tett på den russiske aktivisten Nikolai Alekseev, og følger
ham i arbeid og møter med aktivister og støttespillere, politi og myndigheter, samt deler
av de som støtter Putins klare brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
For 8 years the Russian LGBT community has made attempts to have a Gay Pride
parade in Moscow. Every year all public LGBT actions have been banned by the
authorities, despite the 2010 ruling by the European Court of Human Rights that
these bans are illegal. In 2012 Moscow authorities banned pride marches for the
next 100 years.
The same year, St. Petersburg authorities put into effect a law banning ”propaganda
promoting sodomy, lesbianism, bisexuality, transgender issues and paedophilia
towards minors”, a law that is now federal.
How do you make a gay revolution in Russia? Who is behind it?
In this documentary we get close to Russian activist Nikolay Alekseyev, in his work and
encounters with other activists and supporters, police and authorities, as well as those who
support President Putin’s clear violations of basic human rights.
Filmen inneholder voldsscener
This film contains scenes of violence
Gjester vil være tilstede.
Guests will be present.
RUSSLAND/RUSSIA 2013, 100 min
Regi/Dir: Vladimir Ivanov
Russisk tale, engelsk tekst / In Russian w/ Eng. sub.

DOCUMENTARIES

LØRDAG 14. 09 KL. 18.00

VALENTINE ROAD

12. februar 2008 skyter 15-årige Brandon McInerney medeleven Larry King to
ganger i bakhodet i skoletimen i Oxnard,
California.
Larry dør av skadene to dager senere,
og hele nasjonen rystes av det brutale
drapet.
Var dette hatkriminalitet utført av en
gryende nynazist? Hvis maskulinitet
ble truet av en som åpent uttrykte sin
seksuelle identitet? Eller lå det mer
bak avisoverskriftene?
Den sensasjonaliserte historien om en
ung mørkhudet LHBT-gutt som drev en
ung hvit suprematist til bristepunktet
ga mediene gode overskrifter. Samtidig
satte det fokus på amerikanske LHBTtenåringers kamp, i tillegg til å belyse et
overveldet utdannings- og strafferettssystem for ungdom.
Cunningham utforsker årsakene til
denne tragedien, og avdekker både
offerets og gjerningsmannens vonde
fortid. Hvordan kan vi hjelpe unge
som Brandon og Larry før tragedien
rammer?
En viktig dokumentar som både
informerer og sjokkerer.
In February 2008, a classroom shooting shattered the town of Oxnard,
California.
A 15-year-old died and his 14-year-old
killer awaited trial for murder. Was this
a hate crime, retaliation for unwanted
playground flirting or something more
complex?
The sensationalized tale of a young,
biracial LGBT teen pushing an emerging
young white supremacist to his breaking
point made for great headlines and drew
attention to the plight of American LGBT
teens, as well as the overwhelmed educational and juvenile justice systems.
Valentine Road delves deeper to explore
the entwined paths of victim Lawrence
“Larry” King and his killer, Brandon
McInerney.
Family, friends, teachers and classmates of the two, as well as their attorneys, law enforcement officials, jurors
discuss the aftermath of the deadly
incident, the trial and its impact on the
community.
USA 2012, 89 min
Regi/Dir: Marta Cunningham
Engelsk tale, utekstet / In English

FREDAG 13. 09 KL. 20.00
MANDAG 16. 09 KL. 21.00

ONE ZERO ONE:
THE STORY OF CYBERSISSY AND BABYJANE

33-årige Mourad er med sine 149cm ”verdens minste drag queen”. Han ble født
multi-handikappet og har tilbrakt halve livet på sykehus og i institusjoner. Tross alle
fysiske utfordringer har han overvunnet mange hindringer og er et fast innslag på Ibizas
klubbscener, hvor han setter andre go-go dansere med ”perfekte” kropper fullstendig
i skyggen.
Dette fordi han ble oppdaget av 48-årige Antoine, en kunstner med en mørk
familiehistorie og seriøse psykiske problemer. Han så Mourads talent som artist
og hjalp ham å utvikle alter-egoet BayBjane – en perfekt match til Antoines Cybersissy. Sammen har de tatt den internasjonale partyscenen med storm gjennom
grenseløs og spektakulær oppfinnsomhet.
Tim Lienhards ”doku-eventyr” er en feiring av et unikt vennskap mellom to
utenomjordiske sjeler og usannsynlige helter, om å omfavne annerledesheten og
triumferende stige ut av skyggen.
33-year-old Mourad is with his 149cm ”the world’s smallest drag queen”.
He was born multi-disabled and have spent half his life in hospitals and institutions.
But despite all the physical challenges he has overcome every obstacle and transformed
himself into a performer on Ibiza’s club scene where he outshines any perfectly built go-go
dancer.
All this because of 48-year-old Antoine, an academic artist burdened with a dark
family history and serious psychological problems of his own.
He saw Mourad’s talent, helped him develop his alter-ego BayBjane to match his
own Cybersissy, and through their boundless and spectacular creations they are a
huge hit on the international party scene.
Tim Lienhard’s ”docu-fantasy” is a celebration of a unique friendship between two
otherworldly and unlikely heroes, about embracing what makes you different and
triumphantly step out of the shadows.
Regissør Tim Lienhard vil være tilstede
Director Tim Lienhard will be present
TYSKLAND/GERMANY 2013, 90 min
Regi/Dir: Tim Lienhard
Tysk, engelsk tale, engelsk tekst
In German and English w/ Eng. sub
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MANUELA KAY & ALT PORN
PORNOGRAFI I ENDRING OG HVORFOR DEN ER VIKTIG

Under festivalen setter vi fokus på begrepet Alt Porn og bruk av sex i
film ved å invitere tilbake journalist, forlegger og en av organisatorene
bak PornFilmfestival Berlin, Manuela Kay.
Pornografi omtales ofte som noe skittent og i negativ sammenheng, tross det
faktum at media og reklame hyppig bruker sex som virkemiddel og bidrar til økt
seksualisering av dagens samfunn.
I dag er pornografiens formel i endring gjennom en stadig voksende og radikal
motbevegelse til den tradisjonelle, mainstream pornografien: Alt Porn - pornografi
som på politisk, autentisk og respektfullt vis fanger sexlivene til kvinner, menn,
transpersoner, queers og mennesker med andre kjønnsidentiteter. Pornografi laget
for at tilskuer og filmskaper skal inspireres og finne autoritet til å kreve retten til
egen seksualitet tilbake fra dagens standardiserte seksualkultur.
Alt Porn bryter med tradisjonelle stereotyper i pornoindustrien og setter en ny
standard for hva som generelt oppfattes som ”sexy” og hva som regnes som normalt. Denne formen for pornografi har blitt et kreativt verktøy, spesielt for kvinner,
som tar kontrollen, utforsker og definerer sine erotiske og seksuelle sider på egne
premisser.
I 2006 besøkte Manuela Kay både Skeive Filmer og Kortfilmfestivalen i
Grimstad med sitt foredrag How To Make Lesbian Porn. Dette fikk KrF til å rase, så
vi inviterte henne tilbake for å presentere et representativt kortfilmprogram og gi
publikum en innføring i Alt Porn og dets rom for åpenhet rundt positiv seksualitet
i ulike former.
ALT PORN: PORNOGRAPHY IN TRANSITION AND WHY IT IS IMPORTANT
Pornography is often publicly regarded as filth, despite the fact that media and advertising frequently uses sex as a tool,
contributing to the increasing sexualization of society. Today the porn formula is changing through a growing, radical
anti-movement to traditional, mainstream porn: AltPorn – politically and respectfully capturing the authentic sex lives of women,
men, transgenders, queers and other gender-identified people. Pornography made to empower and inspire both creators and
viewers to claim their sexuality against today’s sexualized culture. AltPorn is breaking the porn industry’s stereotypes by being a
creative way, especially for women, to take control, explore and define sexuality on their own terms. It’s setting a new standard
for what is generally considered ”sexy” and ”normal”. It’s uplifting and all-inclusive in regard to body size, gender, ethnic
background, personal style, sexuality and cultural differences, challenging the viewer to think outside the box and shedding light
on taboos surrounding sexuality.
We are very happy to have journalist, publisher and one of the organizers of Berlin PornFilmFestival,
Manuela Kay, return to Oslo to talk about AltPorn and its space for positive sexuality in various forms.
TAKK TIL:

PORN-O-RIFFIC!

INNEHOLDER SEKSUELT EKSPLISITT MATERIALE.
CONTAINS SEXUALLY EXPLICIT MATERIAL.

TORSDAG 19. 09 KL. 21.00

ICE CREAM

Et svært nært forhold mellom en kvinne og en pinneis.
A very special relationship between an woman and her popsicle.
RUSSLAND/RUSSIA 2012, 3 min
Regi/Dir: Alisa Goddess
Engelsk tale, utekstet / In English

TOM´S GIFT

Minner om cruisingopplevelser i Tom’s Gift, en butikk på landsbygda i USA.
Reminisces of cruising areas vanished, like ”Tom’s Gift” in rural America.
Charles Lum vil være tilstede
Charles Lum will be present
USA 2012, 7 min
Regi/Dir: Charles Lum & Todd Verow
Engelsk tale, utekstet / In English

L´AMOUR ET LA VIOLENCE

Kontrasten av to ulike scener med sterk intensitet: To kvinner har sex lyssatt kun
med et gammelt filmopptak av en boksekamp mellom to menn.
The contrast of two scenes of equal intensity: Two women having sex lit only by a
projection of a boxing match between two men.
SPANIA 2011, 6 min
Regi/Dir: ToyTool
Uten tale / No dialogue
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PORN-O-RIFFIC!
AMBER

En film om erotisk edge play, kjærlighetens brutalitet og hvordan intimitet er det
viktigste element innen BDSM.
A film about erotic edge play, the brutality of love and how intimacy is the life force of
BDSM.
AUSTRALIA 2012, 15 min
Regi/Dir: Gala Vanting
Engelsk tale, utekstet / In English

NORWEGIAN SALMON

En drømmeaktig Kenneth Anger/Jack Smith-inspirert film som utfordrer det
romantiske bildet av norske fiskere via en ensom midnattsorgasme.
A dreamlike Kenneth Anger/Jack Smith inspired film challenging the romantic
image of Norwegian fishermen through a lonely midnight orgasm.
NORGE/NORWAY 2012, 13 min
Regi/Dir: Vebjørn Guttormsgaard Møllberg
Uten tale / No dialogue

HOME

Minner om god sex kan skapes hvor som helst i huset.
Memories of great sex can be created anywhere in the house.
SPANIA/SPAIN 2012, 10 min
Regi/Dir: Toytool
Uten dialog / No dialogue

FLARE

Abbey ledes trygt inn og ut av et beryktet surrealistisk rom av elskerinnen Magnolia.
Abbey is skillfully led into and out of an infamously surreal space by his lover Magnolia.
AUSTRALIA 2012, 8 min
Regi/Dir: Gala Vanting
Uten tale / No dialogue

GINGERS

Rødtopper. Rødt hår der. Denne filmen samler deres tanker, hår, hud og sperm. Det handler om genetisk annerledeshet, om homofile rødhårede som dobbel minoritet, fra Israel
til Brasil. En hyllest til rødhårede og en gave til de som elsker dem.
Redhead. Firecrotch. This film collects samples of their testimonials and their body hair,
skin and sperm. It is about being different genetically, about gay gingers, doubly in a
minority, from Ireland to Israel to Brazil. A tribute to gingers and a gift for ginger lovers.
PORTUGAL/UK 2013, 14 min
Regi/Dir: Antonio Da Silva
Engelsk tale, utekstet / In English

BIODILDO

Et perfekt par i et perfekt hjem. Etter en perfekt middag,
perfekt sex! Men alt er ikke helt perfekt...
A perfect couple in a perfect home. After a perfect dinner,
perfect sex! But not everything is completely perfect...
TYSKLAND/GERMANY 2012, 10 min
Regi/Dir: Christian Slaughter
Engelsk tale, utekstet / In English

PETER AND THE WOLF

En sexy og voksen gjenfortelling av et
klassisk eventyr.
A sexy, adult retelling of the classic
fairytale.
USA 2012, 5 min
Regi/Dir: Wes Hurley
Uten tale / No dialogue
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FORFILMER
/ SHORTS PRECEDING FEATURES
SE skeivefilmer.no FOR DETALJER / SEE skeivefilmer.no FOR DETAILS
F TO 7TH – FAMILY

Ingrid får besøk av tanten Kate (Amy Sedaris), som har en tendens til å snakke rett fra
levra og er litt for engasjert i niesens sexliv...
Ingrid gets a surprise visit from her straight-talking aunt, Kate, who seems a little too
invested in Ingrid’s sex life.
USA 2013, 5 min
Regi: Ingrid Jungermann
Engelsk tale, utekstet / In English

F TO 7TH – STRAIGHT TALK

En lesbisk observasjon av heterokarer og deres forhold til hunder.
A lesbian observation of straight dudes and their snooty dog culture.
USA 2013, 4 min
Regi/Dir: Ingrid Jungermann
Engelsk tale, utekstet / In English

24 HITCHHIKERS

På 1960- og 70-tallet plukket en skjult
homofil vitenskapsmann opp haikere.
Mange ble hans venner og poserte for
kameraet hans, og bildene av dem er
nå en meditasjon rundt lengsel, forandring og flyktig intimitet mellom menn.
In the 1960s and ’70s, a closeted scientist befriended many hitchhikers.
Many of the men modelled for him,
and their images are now a meditation
on longing, transformation, and fleeting
intimacies between men.
USA 2013, 5 min
Regi/Dir: Paul Detwiler
Uten tale / No dialogue

BEAST

En sky, tilbaketrukket ung mann befinner seg plutselig i et lidenskapelig forhold og
frykter at hemmeligheten han bærer på betyr slutten for den nye elskeren.
When a shy loner starts a passionate affair, he fears that his deep secret
will destroy his new lover.
SVERIGE/SWEDEN 2011, 24 min
Regi/Dir: Valentina Chamorro
Svensk tale, engelsk tekst / In Swedish w/ Eng. sub.

FRESH FRUIT

Et innblikk i én kvinnes fantasier. Å dagdrømme gir henne mot til å endre situasjoner og få tilfredsstilt sine lyster på saftig vis.
One woman’s fantasies explored. By daydreaming she takes a risk and makes a change
to satisfy her desires in a sweet and juicy way.
TYSKLAND/GERMANY 2012, 10 min
Regi/Dir: Diane Busuttil
Uten tale / No dialogue

JULIAN

En road-trip og en sommerromanse. En poetisk fiksjonsfilm med virkelige
og personlige elementer, vakkert fotografert med Super 8 film.
A road-trip and a summer love story. A poetic narrative with factual and
personal elements, beautifully shot in Super 8 film.
BRASIL 2012, 10 MIN
Regi/Dir: Antonio Da Silva
Engelsk tale, utekstet / In English

THE FOREST

En turgåers tilfeldige møte med en ukjent i skogen tar en farlig vending.
In a forest, a hiker’s encounter with a stranger takes a dangerous turn.
USA 2012, 6 min
Regi/Dir: Frank Helmer
Uten tale / No dialogue
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LOVE AND (S)LAUGHTER

SØNDAG 15. 09 KL. 20.00
TORSDAG 19. 09 KL. 20.00

HOUSEBROKEN

En håpløs romantiker flytter til Los Angeles i håp om en ny start etter bruddet med
kjæresten. Mens han ser etter leilighet bor han hos et vennepar, som etter mange år
sammen fortsatt er som nyforelskede.
A hopeless romantic moves to LA after a break-up to start anew. While looking for an
apartment, he crashes with a long-term couple who seem to be as much in love as ever.
USA 2012, 15 min,
Regi/Dir: Wade Gasque
Engelsk tale, utekstet / In English

THE FIRST DATE

Amanda ser tilbake på en pinlig date med den vakre Kelly mens hun planlegger
hvordan hun skal be henne ut på en ny date.
Amanda recalls the embarrassing events from her first date with the beautiful Kelly as
she tries to figure out how to ask her out on a second date.
USA 2012, 8 min
Regi/Dir: Janella Lacson
Engelsk tale, utekstet / In English

DIK

En seks år gammel gutt kommer hjem fra skolen med en tegning som får foreldrene
til å sette spørsmålstegn ved hans seksuelle legning. Så sin egen.
A six year old boy brings home a piece of school work that makes his parents question
his sexual orientation. Then their own.
AUSTRALIA 2012, 9 min
Regi/Dir: Christopher Stollery
Engelsk tale, utekstet / In English

SPOONERS

Etter alt arbeid med å overbevise ektemannen om at det er på tide å pensjonere
madrassen, drar Nelson for å kjøpe ny seng. Og finner seg i en situasjon hvor han må
komme ut av skapet - på spektakulært vis.
After convincing his husband to retire their beloved futon, Nelson must come out in a
spectacular way while shopping for a new bed.
USA 2013, 14 min
Regi/Dir: Bryan Horch
Engelsk tale, engelsk tekst / In English w/Eng. sub

NEIGHBORS (VECINAS)

Mamen og Gloria tar forholdet et steg videre i ny leilighet. Når de flytter inn
møter de naboene Alicia og Paula. Alt er perfekt, men en overraskelse lurer...
Mamen and Gloria step up their relationship in a new apartment. As they move in, they
meet their neighbors Alicia and Paula. Everything is perfect, but there’s a surprise waiting...
SPANIA 2012, 15 min
Regi/Dir: Eli Navarro
Spansk tale, engelsk tekst / In Spanish w/ Eng. sub.

YEAH, KOWALSKI!

En prepubertal gutt går imponerende langt for å passe inn blant skolekameratene som
har kommet lenger i utviklingen.
A prepubescent boy goes to magnificent lengths to fit in with the more developed boys in school.
USA 2012, 10 min
Regi/Dir: Evan Roberts
Engelsk tale, utekstet / In English

CHAPÔ (HOODIE)
F TO 7TH – TWEENER

F TO 7TH – STRAIGHT TALK

USA 2013, 5 min
Regi/Dir: Ingrid Jungermann
Engelsk tale, utekstet / In English

USA 2013, 4 min
Regi/Dir: Ingrid Jungermann
Engelsk tale, utekstet / In English

En hysterisk morsom samtale mellom
to butcher under en softballkamp.
Hilarious banter between two butches
during a softball game.

En lesbisk observasjon av hetero
karer og deres forhold til hunder.
A lesbian observation of straight dudes
and their snooty dog culture.

Rødhette bor nå i Sao Paolos sentrum,
en skog med en delirisk fauna.
Little Red Riding Hood now lives in
Sao Paulo downtown,
a forest filled with a delirious fauna.
BRASIL 2013, 23 min
Regi/Dir: Jose Eduardo Oliva de Mattos
Portugisisk tale, engelsk tekst / In Portoguese w/
Eng. sub.
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... BUT SERIOUSLY

ONSDAG 18. 09 KL.17.00

THINGS ARE DIFFERENT NOW
Gripende refleksjoner rundt tap og
sorg i et tilbakeblikk på AIDSepidemien.
Poweful reflections on loss and grief
looking back on the AIDS epidemic.
CANADA/USA 2012, 4 min
Regi/Dir: Ryan Conrad
Engelsk tale, utekstet / In English

TA AV MIG

Mikaela treffer en fyr i en bar en sen kveld og han blir med henne hjem.
Før de går videre må Mikaela avsløre noe om seg selv.
En ektefølt og direkte film som utforsker vår oppfatning av kjønn.
Mikaela meets a guy in a bar and he comes back to her place. Before they move on,
Mikaela must reveal something about herself.
An honest and blunt film that examines our perceptions of gender.
Berlinale Teddy Award, Best Short Film 2013
SVERIGE/SWEDEN 2013, 15 min,
Regi/Dir: Victor Lindgren
Svensk tale, engelsk tekst / In Swedish w/ Eng. sub

A DEPORTED LIFE

En kvinne med et knust hjerte returnerer hjem til det vakre og melankolske franske
landskapet.
A beautiful melancholic journey home to the French countryside for a woman
with a broken heart.
UNE VIE DEPORTÉE
FRANKRIKE/FRANCE 2012, 25 min
Regi/Dir: Marie-Helene Roux
Fransk tale, engelsk tekst / In French w/ Eng. sub.

KEEP BREATHING

En ung manns sterke følelser for eksen utvikler seg til en besettelse.
A young man’s strong feelings for his ex turns into an obsession.
ISRAEL 2012, 14 min
Regi/Dir: Orr Sigoli
Hebraisk tale, engelsk tekst / In Hebrew w/ Eng. sub

ON SUFFOCATION

En sterk og virkningsfull film om den urett som finner sted når systemet er mer verdt
enn menneskeliv.
A powerful film about the injustice that occurs when systems are more valued than
human life.
SVERIGE/SWEDEN 2013, 7 min
Regi/Dir: Jenifer Malmqvist
Uten tale / No dialogue

SUMMER VACATION

En manns ferietur med familien tar en uventet vending når en tidligere elsker tilfeldigvis ferierer på samme sted.
A married man’s family vacation abruptly takes a turn when he bumps into his ex-lover.
ISRAEL 2012, 22 min
Regi/Dir: Sharon Maymon & Tal Granit
Hebraisk tale, engelsk tekst / In Hebrew w/ Eng. sub

WHAT I LOVE ABOUT BEEING QUEER

Et utvalg queers fra Canada deler sine tanker om
hva de elsker ved sin identitet.
A selection of Canadian queers share what they love
about their identity.
CANADA 2012, 19 min,
Regi/Dir: Vivek Shraya
Engelsk tale, utekstet / In English
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SKEIV UNGDOM/QUEER YOUTH

LØRDAG 14.09 KL. 16.00

THE BLUE DRESS

En forsagt kassadame finner inspirasjon til å lete etter den perfekte kjolen,
men havner hun i riktig butikk..?
A quiet supermarket cashier is inspired to go on a quest for the prefect dress,
but does she really end up in the right store..?
SPANIA/SPAIN 2013, 9 min
Regi/Dir: Lewis Martin
Uten tale / No dialogue

FIGHTING FOR AIR

Når KJ møter opp på skolen med blåmerker blir læreren hennes Amal mistenksom. Det
ingen vet er at KJ har en hemmelighet, og når hun blir avslørt av Amal må begge velge om
de skal ta imot hjelp av den andre eller gå hvert til sitt.
KJ arrives at school with bruises on her face which makes her teacher Amal suspicious.
Nobody knows KJ has a secret, and when Amal discovers the truth, both must decide
whether to accept the other’s help or walk away.
AUSTRALIA 2011, 9 min
Regi/Dir: Fatima Mawas
Engelsk tale, utekstet / In English

THE PACKAGE (O PACOTE)

Leandro begynner på ny skole og knytter umiddelbart et nært vennskap med Jefferson.
Etter hvert innser de begge at forholdet går dypere enn bare vennskap, men Jefferson
har noe på hjertet som han sliter med å få ut.
Leandro is the new kid in school, but when he meets Jefferson they form an instant attachment. They soon realize that their bond is deeper than just a friendship,
but Jefferson has something to say, he just doesn’t know how.
BRASIL 2012, 18 min
Regi/Dir: Rafael Aidar
Portugisisk tale, engelsk tekst / In Portuguese w/ Eng. sub.

CHANGE OVER TIME

En impresjonistisk, poetisk og personlig dagbok
om filmskaperens første år på testosteron.
An impressionistic, poetic and personal diary
that chronicles the filmmaker’s first year on testosterone.
USA 2013, 7 min
Regi/Dir: Ewan Duarte
Engelsk tale, utekstet / In English

ANNALYN

Agnes kjeder seg. Hun ønsker et annet liv, men lojaliteten til hennes ensomme far og
kjæreste veier for tungt. Men når faren introduserer sin nye kone forandres alt på en
måte ingen hadde forutsett.
Agnes is bored. She wants a different life, but the loyalty to her lonely father and
girlfriend is too heavy. Then, when her father introduces his new wife, everything
changes in a way no one saw coming.
SVERIGE/SWEDEN 2012, 32 min
Regi/Dir: Maria Eriksson
Svensk tale, engelsk tekst / In Swedish w/ Eng. sub

BOYGAME

To venner låner hverandre en hjelpende hånd for å komme over frykten for sine første
seksuelle opplevelser med det motsatte kjønn.
Two friends give each other a helping hand in overcoming the fears of their first sexual
encounters with the opposite sex.
Regissør Anna Österlund Nolskog vil være tilstede
Director Anna Österlund Nolskog will be present
SVERIGE/SWEDEN, 2012, 15 min
Regi/Dir: Anna Österlund Nolskog
Svensk tale, engelsk tekst / In Swedish w/ Eng. sub

BURGER

Et nattlig besøk på burgersjappa avslører et mikrokosmos for den spede
og skjøre balansen ved sosialisering.
A stop at a late night eatery reveals a microcosm for the tenuous and fragile
balance of social interaction.
Regissør Magnus Mork vil være tilstede
Director Magnus Mork will be present
NORGE, UK/NORWAY, UK 2013, 11 min
Regi/Dir: Magnus Mork
Engelsk tale / In English
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TIRSDAG 19. 09 KL. 17.00

STRAIGHT WITH YOU (NIET OP
MEISJES)

En dokumentar om 11-årige Melvin
som lever med en hemmelighet: Han
er homo. Familien vet det, men han er
litt redd for å si det på skolen. Så hva
skal han gjøre når bestevenninnen har
følelser for ham?
A documentary about 11-year-old
Melvin, who has a secret: He is gay.
His family knows, but he’s a little
afraid to come out in school. So what
should he do when his best girlfriend
reveals she’s got feelings for him?
HOLLAND 2012, 19 min
Regi/Dir: Daan Bol
Nederlandsk
tale,KL.
engelsk
SØNDAG
18.09
15:00tekst / In Dutch w/
Eng. sub

SØNDAG 18.09 KL. 15:00

SØNDAG 18.09 KL. 15:00

HAZEL

En ung gutts oppvekst, hans mildt sagt
eksentriske mor og muligens verdens
verste barnepsykolog...
A young boy’s coming of age, his very
eccentric mother, and possibly the world’s
worst child pshychiatrist...
SVEITS/SWITZERLAND 2012, 9 min
Regi/Dir: Tamer Ruggli
Fransk tale, engelsk tekst / In French w/ Eng. sub

BOMBSHELL

En ung tomboy henger med de tøffe gutta og viser
dem hvem som er sjefen.
A young tomboy hangs with a bunch of roughneck
boys and shows them who’s boss.
USA 2013, 14 min
Regi/Dir: Erin Sanger
Engelsk tale, utekstet / In English

WINI+GEORGE

George er en sky og ensom gutt. Han og moren flytter inn i et leilighetskompleks hvor den 75-årige
enstøingen Wini (Katharine Ross, The Graduate) også
bor. George er først redd henne, men det viser seg
at de har mer felles enn de noensinne forventet.
When shy outcast George moves into the same
apartment complex as 75-year-old recluse Wini, he
is immediately frightened by her. But soon enough,
these two realize that they have more in common
than they ever expected.
Best Short Film Award,Outfest 2013
USA 2013, 9 min
Regi/Dir: Benjamin Monie
Engelsk tale, utekstet / In English

SLASH

En sjenert ung forfatter av ”slash-litteratur”
tar seg vann over hodet, men ender på et eller
annet vis tørrskodd på land.
A shy tween slash writer finds himself in over
his head, but somehow manages to make it
work.
USA 2013, 15 min
Regi/Dir: Clay Liford
Engelsk tale, utekstet / In English
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GENDERFREAK

Rachel er den eneste streite i bandet hun spiller i.
Sammy er ny på skolen, genderqueer og havner straks i klinsj med Rachel.
Men Sammy kan spille gitar...
When Rachel, the token straight in her band, meets genderqueer Sammy,
she’s far from welcoming. But Sammy can play the guitar...
USA 2012, 19 min.
Regi/Dir: Rebecca Louisell
Engelsk tale, utekstet / In English

FIGHTING FOR AIR

Når KJ møter opp på skolen med blåmerker blir læreren hennes Amal mistenksom.
Det ingen vet er at KJ har en hemmelighet, og når hun blir avslørt av Amal må
begge velge om de skal ta imot hjelp av den andre eller gå hvert til sitt.
KJ arrives at school with bruises on her face which makes her teacher Amal suspicious. Nobody knows KJ has a secret, and when Amal discovers the truth, both
must decide whether to accept the other’s help or walk away.
AUSTRALIA 2011, 9 min
Regi/Dir: Fatima Mawas
Engelsk tale, utekstet / In English

HOLDEN

Den unge fotografen Holden har ikke korttidshukommelse. Han reiser til Paris for å
fotografere en berømt skuespiller som han umiddelbart tiltrekkes av.
De tilbringer natten sammen i Paris’ gater, vel vitende om at dette
sannsynligvis er deres første og siste møte.
Young photographer Holden suffer from short-term memory loss. He travels to Paris for a
photo shoot with a famous French actor, to whom he’s instantly attracted. They spend the
night walking the streets, knowing it’s probably the only night they will have together.

QUEER
LISBOA 17 /
INTERNATIONAL
QUEER
FILM
FESTIVAL
20 - 28 September 2013

FRANKRIKE, SPANIA / FRANCE, SPAIN 2012, 19 min
Regi/Dir: Roque Madrid & Juan Arcones
Spansk tale, engelsk tekst / In Spanish w/ Eng. sub.
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MANDAG 16. 09 KL. 17.00

TWO GIRLS AGAINST THE RAIN

En fengslende, modig og rørende film om et lesbisk par i Kambodsja. Kvinnene har
kjent og elsket hverandre siden før Røde Khmer tok makten og deretter skilte dem
ved makt. Det sterke båndet mellom dem har gitt dem styrke til å gjennomgå all
motstand, inkludert fra sine egne familier.
A captivatingly courageous and touching film about a lesbian couple in Cambodia.
The two women have known and loved each other since before the Khmer Rouge gained
power and then separated them. Their deep bond and their strength have helped them
overcome all kinds of resistance, including that of their families.
www.sopheaksao.com
KAMBODSJA/CAMBODIA 2012, 11 min
Regi/Dir: Sopheak Sao
Khmer tale, engelsk tekst / In Khmer w/ Eng. sub

MY WARDROBE, MY RIGHT

I Guyana er det kriminelt for menn å kle seg i kvinneklær, og omvendt. I 2009
utførte politiet et raid og arresterte bl.a Peaches og Gulliver. Vi møter dem,
representanter for Guyanas Society Against Sexual Orientation Discrimination
(SOSAD), samt menneskerettighetsadvokat Gino Persaud som bistår gruppen i
rettsaken mot staten for å avskaffe en lov som henger igjen fra kolonitiden.
In Guyana, cross-dressing is a criminal act. In 2009, the police enforced a crackdown
and two of the victims, Peaches and Gulliver, share their stories. Sharing their views are
representatives of SASOD and the human rights attorney, Gino Persaud, who represents
the litigants in the constitutional suit against Guyana’s law, which dates back to
colonial times.
www.sasod.org.gy
GUYANA 2011, 20 min
Regi/Dir: Neil Marks / SASOD
Engelsk tale, utekstet / In English

OTHER NATURE

Nepal skal lage en ny grunnlov. Landet med over 600
politiske partier, skal etter 240 års monarki omstilles til
republikk, og som det første land i verden innføres det en
lov som garanterer rettigheter for mennesker av “det tredje
kjønn”.
Det tredje kjønn refererer til tilstedeværelsen av andre
identiteter som utfordrer ideen om at kjønn kun er delt i to:
maskulint og feminint, et hinduistisk konsept kalt Tritiya
Prakriti.
Filmen følger en gruppe tredjekjønnsaktivister på pilgrimreisen til Himalayas Muktinah-tempel for å be for kjønnslike
stilling, og gir et dypt innblikk i de nepalske LHBT-aktivistenes personlige historier. I tillegg snakker sør-asiatiske
kunstnere, politikere, advokater og religiøse ledere om politikk og etikk forbundet med kjønnsnøytralt ekteskap og det tredje
kjønn.
Other Nature chronicles Nepal’s passage of the first law guaranteeing third gender rights in the world, as the country transitions to
a republic after 240 years of monarchy. Nepal is in the midst of building a constitution, with more than 600 political parties.
Third gender refers to the presence of identities that challenge binary divisions of gender, a Hindu concept known as Tritiya
Prakriti.
Other Nature documents the pilgrimage of third gender activists to Muktinath temple in the Himalayas, to pray for gender equality.
The film gives us an in-depth look into the personal stories of Nepali LGBT human rights activists, as well as reflections from South
Asian artists, politicians, lawyers and religious figures on the politics and ethics of same-sex marriage and the third gender.
www.othernaturefilm.com

USA 2012, 56 min
Regi/Dir: Nani Sahra Walker
Nepali tale, eng. tekst. In Nepali w./Eng. sub

ON SUFFOCATION

En sterk og virkningsfull film om den urett som finner sted når systemet
er mer verdt enn menneskeliv.
A powerful film about the injustice that occurs when systems are more
valued than human life.
TAKK TIL:

SVERIGE/SWEDEN 2013, 7 min
Regi/Dir: Jenifer Malmqvist
Uten tale / No dialogue

Introduseres av leder i Skeiv Verden, Susanne Demou Øvergaard
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SEX, LOVE & VIDEOTAPE

TIRSDAG 17.09 KL 20.00

Et kortfilmprogram med 18 musikkvideoer som fokuserer på
representasjoner av intimitet, kjærlighet, lyster, og kroppslig
glede og smerte.
Med bl.a The Klaxons, The Burger Girl, Devendra Banhart
og Nine Inch Nails.
TYSKLAND 2012, 80 MIN
Kurator/Curator: Evan Romero

«Am I I gay? Am I straight?
And I realized ... I’m just slutty.
Where’s my parade?»

A selection of 18 music videos focused on representations of
intimacy, affection, desire, and bodily pain and pleasure.
Inneholder eksplisitt seksuelt materiale og sterke scener
Contains sexually explicit material and scenes some
may find disturbing

LØRDAG 14. 09 KL. 22.00

CHO DEPENDENT
Margaret Cho besøker Oslo 15. desember med sitt ferske show ”Mother”, så
vi viser hennes forrige stand-up show
Cho Dependent.
Cho har siden sin debut vunnet flere
priser, deriblant American Comedy
Awards Best Female Comedian – og
det høyst fortjent. Hun har gjort mye
tv og mange husker hennes fantastiske
tolkning av Nord-Koreas diktator Kim
Jong-Il i tv-serien 30 Rock, en rolle hun
i år ble Emmy-nominert for.
Hun er en frittalende, uredd forkjemper for LHBT- og kvinnerettigheter,
svært opptatt av sosiale og politiske
temaer og samtidig sjokkerende
morsom.
The New York Times kalte henne
den morsomste kvinnelige komiker
noensinne, så kjenner du ikke Cho fra
før er det på høy tid!

Since Margaret Cho brings her latest
show ”Mother” to Oslo this December
we wanted to include her previous show
for you to get to know her better.
Cho started winning awards immediately after her debut, including The
American Comedy Awards Best Female
Comedian. She’s done a lot of TV and
many will remember her spot-on impersonation of North-Korean dictator Kim
Jong-Il on 30 Rock, for which she got
an Emmy nomination this year.
Always uncencored and outspoken,
critical of social and political problems
pertaining to race and sexuality, and
always shockingly funny. The New York
Times called her the funniest female
comedian ever. With good reason!
Margareth Cho “Mother”:
15. des. 2013 på Latter
www.margaretcho.com
USA 2011, 86 min
Regi/Dir: Lorene Machado
Engelsk tale, utekstet / In English
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DIFFERENT LOVE – EQUAL RIGHTS

SØNDAG 15. 09 KL. 15.00

SIDE BY SIDE: RUSSLANDS ENESTE LHBT FILMFESTIVAL
ble grunnlagt i 2007 i St. Petersburg, Russland.
Året etter gjorde de et historisk forsøk på å arrangere Russlands første LHBT
filmfestival: et banebrytende arrangement med mål om å direkte utfordre den
utbredte intoleransen, fordommene og vold rettet mot seksuelle minoriteter, som
så ofte og åpenlyst uttrykkes i det russiske samfunn.
Festivalen møtte sterk motstand og arrangementene måtte flyttes til et hemmelig sted. Andre forsøk i 2009 ble en suksess, med rundt 2000 besøkende fra
både LHBT-miljøet og det ordinære publikum.
Side By Side engasjerer seg stadig i menneskerettighetssaker og arbeider for et
tolerant samfunn hvor seksuelle minoriteter, individets rett til frihet og å ta sine
egne valg blir respektert og beskyttet. Deres ønske er et samfunn hvor alle lever
fritt og uten frykt, et samfunn som i alle ledd fremmer menneskerettigheter og
aksepterer og respekterer mangfoldet av menneskers seksualitet og kjønnsidentitet.MANNY DE GUERRE AND GULYA SULTANOVA
Vi er svært glade for at kreftene bak Russlands eneste skeive filmfestival,
Manny de Guerre og Gulya Sultanova, kommer til Oslo og Skeive Filmer!
De vil snakke om arbeidet og situasjonen i Russland, og vise et knippe russiske kortfilmer.
DIFFERENT LOVE – EQUAL RIGHTS:
SIDE BY SIDE: RUSSIA’S ONLY LGBT FILM FESTIVAL
Side by Side LGBT International Film Festival was founded in 2007 in Saint Petersburg, Russia.
In 2008 Side by Side made the historic attempt to hold Russia’s first LGBT film festival; a groundbreaking event aimed to
challenge head on the widespread intolerance, prejudice and violence directed at sexual minority groups, commonly and openly
expressed within Russian society. The festival was disrupted and forced to conduct festival proceedings at a secret location.
The second attempt in 2009 was successful, and around 2000 visitors from both the LGBT community and the general public attended.
Side by Side remains committed to human rights advocacy, the propagation of a tolerant society where sexual minority groups
and individual freedom and choice are both respected and protected.
Their vision is a society in which all people can live freely without fear; a society which, through all of its segments, improves human rights and accepts and respects diversities of human sexuality and gender identity.
We are very happy that the driving forces behind Russia’s only LGBT film
festival, Manny de Guerre and Gulya Sultanova, could join us in Oslo! They
will talk about their work and the current situation in Russia, and present a
selection of Russian short films.
www.bok-o-bok.ru

GOOD

LOOKING
LOCATION
PRICE

Comfort Hotel Børsparken er
i år samarbeidspartner med
Skeive Filmer 2013. Du kan
sikre deg rom til best mulig
pris ved å reservere på
www.choice.no
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LØRDAG 14. 09 KL. 14.00

PINK LIFE QUEER FEST ANKARA
BLI KJENT MED TYRKIA OG
PINK LIFE QUEERFEST!
Pink Life QueerFest er Tyrkias første
og eneste filmfestival med LHBTfokus. Den ble startet i 2012 av Pink
Life Lesbian, Gay, Bisexual, and
Trans Solidarity Association for å rette
søkelys på diskriminering og vold
rettet mot LHBT-personer, samt for å
skape et rom hvor Queer Theory kunne
diskuteres.
Festivalen er en arena hvor film,
litteratur, kunst og musikk samler
skeive kunstnere og filminteresserte
fra hele verden.
Vi er svært glade for at Pink Life
QueerFests leder Bilge Tas og
hennes festivalkoordinator Gizem
Bayıksel kan komme til Oslo og
Skeive Filmer!

BILGE TAS

GIZEM BAYIKSEL

De vil presentere festivalen og hva
arbeidet de gjør i Tyrkia betyr for landet og
dets skeive befolkning, og de vil også vise et utvalg tyrkiske kortfilmer.

GET TO KNOW TURKEY AND PINK LIFE QUEERFEST!
Ankara’s Pink Life QueerFest is Turkey’s first and only LGBT film festival, founded in 2012 by Pink
Life LGBT Solidarity Association to shed a light on discrimination and violence towards LGBT people
and to create a space for Queer Theory discussion. It is a platform where film, literature, art and
music unite queer artists and film lovers from all over the world.
We are very happy to welcome Pink Life QueerFest Festival Director Bilge Tas and
Festival Coordinator Gizem Bayıksel to Oslo and Skeive Filmer! They will introduce
their festival and the impact of their work in Turkish society and what it means for its
LGBT people. They will also present a selection of short films.
www.festival.pembehayat.org

IRIS PRIZE Festival

9-13 October 2013
irisprize.org
@irisprize
/IrisPrizeFestival
4
4

4

irisprize.org

irisprize.org
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SPONSORS / NODDWYR
Principal funder / Prif Arianwr
4

Principal funder / Prif Arianwr

Principal funder / Prif Arianwr

irisprize.org

SPONSORS / NODDWYR

Funders and Sponsors / Arianwyr a Noddwyr

Funders and Sponsors / Arianwyr

Principal funder / Prif Arianwr

Funders and Sponsors / Arianwyr a Noddwyr
Produced by:

Principal funder:

Media partner:

Funders and sponsors:

Funders and Sponsors / Arianwyr a Noddwyr

31

FOTO: SHAHAB SALEHI

MØT JURYEN

KIM YUTANI programmerer for
Sundance Film Festival, med fokus på
amerikanske og internasjonale spillefilmer. Hun er også ansvarlig for og har
programmert kortfilmer siden 2006.
Hun er også kunstnerisk leder for
Outfest Los Angeles, en av verdens
ledende LHBT filmfestivaler.
Fra 2007 til 2012 var hun programdirektør i Outfest med ansvar for en
filmfestival, Outfest Fusion og Outfest
Screenwriting Lab.
Hun har programmert for RAW CUT
Filmfest, en hardcore/punkrockinspirert filmfestival i Warsawa, lest for
Creative Capital og sittet i nominasjonskomiteen for dokumentarprisen
Cinema Eye Honors.
Før arbeidet med filmfestivaler var
hun filmkritiker og frilansjournalist,
med særskilt fokus på indiefilm.
KIM YUTANI is a programmer for the
Sundance Film Festival, focusing on US
and World Cinema dramatic features. She
also oversees short film programming and
has been a shorts programmer since 2006.
She is alsothe Artistic Director for Outfest
Los Angeles, one of the world’s leading
international LGBT film festivals.
From 2007 to 2012, she was Outfest’s Director of Programming where she oversaw
Outfest Film Festival, Outfest Fusion and
the Outfest Screenwriting Lab. She also
programmed for RAW CUT Filmfest,
a hardcore/punk rock-inspired film
festival in Warsaw. She has been a
reader for Creative Capital and on the
nominating committee for Cinema Eye
Honors.
Prior to her film festival work, Kim
was a film critic and freelance journalist, focusing on independent film.
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JOSEFINE TENGBLAD er en allsidig svensk produsent og skuespiller.
Hun har jobbet på Lars von Triers
Dogville og Manderlay, og produsert og
spilt i flere teateroppsetninger. Fra
2004 til 2010 jobbet hun i Yellow Bird,
produksjonsselskapet som står bak 23
filmer om Wallander. I 2010 startet hun
produksjonsselskapet Lebox, og produserte og spilte i Kyss Mig, en lesbisk
kjærlighetshistorie delvis basert på
egne erfaringer. For denne filmen mottok hun The Lorens Award for Beste
Produsent under Göteborg Int. Film
Festival 2011. Filmen ble en stor internasjonal suksess, spesielt i USA.
Josefine er nå produsent for drama og
tv i Sveriges TV4, og utvikler sin neste
spillefilm med den svenske legenden
Harriet Andersson i hovedrollen.
JOSEFINE TENGBLAD is a
versatile producer and actress who has
worked with Lars von Trier’s “Dogville”
and “Manderlay” as well as producing
and acting in several theatre productions.
From 2004-2010 she worked at the
production company Yellow Bird with
23 feature films about Swedish detective
“Wallander”, based on Henning Mankell’s best selling books.
In 2010 she founded Lebox, her own
production company. She produced and
acted in Kiss Me, a lesbian love story
partially based on her own experiences.
For Kiss Me she received The Lorens
Award for Best Producer at Gothenburg
International Film Festival 2011. The
film became a huge international hit,
especially in the US.
Josefine is currently executive producer for
film and drama at Sweden’s largest commercial broadcaster, TV4, and is developing her next feature, starring the great
Swedish legend Harriet Andersson.

EMMA SMART er biblioteks
ansvarlig og filmprogrammerer for
The British Film Institute i London.
Hun er en av de programansvarlige
for BFI London Lesbian & Gay Film
Festival, nå inne i sitt 27. år, og hun
programmerer jevnlig for Southbank
Strands Out at the Pictures med fokus
på LHBT film og TV.
Hun holder forelesninger om skeiv
filmhistorie og skeive ikoner, nå sist
om ikonene Dusty Springfield og Judy
Garland og hvorfor de appellerer til det
lesbiske publikum.
Emma har en Bachelorgrad i kommunikasjon fra universitetet i Sunderland og en Mastergrad i filmhistorie og
visuelle medier fra Birkbeck College
i London.
EMMA SMART is library manager
and film programmer for the BFI.
She co-programmes the annual BFI
London Lesbian & Gay Film Festival
, now in it’s 27th year, year, as well as
programming regularly for the BFI
Southbank Strand Out at the Pictures
showcasing LGBT film and television.
She has given several illustrated
lectures about the history of queer
cinema and queer icons, most recently
examining gay icons Dusty Springfield
and Judy Garland and their appeal to
a lesbian audience.
Emma Smart gained her BA in Communication Studies at the University
of Sunderland and her MA in History
of Film and Visual Media at Birkbeck
College, London.

MEET THE JURY

DREW DROEGE er mest kjent for
sine online-parodier av Chloe Sevigny,
og har vært omtalt i The Advocate,
Entertainment Weekly og The New York
Times, som omtalte podcasten hans,
Glitter In The Garbage som ”lavmål og
briljant”. Han har vært på OUT Magazines ”Out 100”-liste og mottok Outfest
Los Angeles’ Special Programming
Award for Emerging Talent. Han har
spilt i en lang rekke filmer og stjeler hver
eneste scene han er med i. Han har også
en rolle i Who’s Afraid of Vagina Wolf? som
Skeive Filmer viser i år.
På TV har han spilt i bl.a. Happy Endings, Burning Love, House Of Lies, Up All
Night, Hot In Cleveland, New Girl, og How
I Met Your Mother.
Han er medlem av The Groundlings Theater hvor han nå underviser
improvisasjon.
DREW DROEGE is best known for
his online impressions of Chloe Sevigny,
which have been featured in The
Advocate, Entertainment Weekly and
The New York Times – who deemed his
podcast, Glitter In The Garbage “lowbrow
and brilliant”. He was one of OUT
Magazine’s Out 100 and recipient of
Outfest’s Special Programming Award
for Emerging Talent. He’s appeared
in numerous features and is known for
stealing every scene he is in. He also
appears in this year’s Who’s Afraid Of
Vagina Wolf?. TV credits include Happy
Endings, Burning Love, House Of Lies, Up
All Night, Hot In Cleveland, New Girl, and
How I Met Your Mother. He’s an alum
of The Groundlings Theatre, where he
currently teaches improvisation.

KC PRICE har siden 2008 vært direktør for Frameline og San Francisco
Internasjonale LHBT filmfestival,
verdens eldste skeive filmfestival.
Han programmerer også for festivalen
og leder Framelines seks kultur- og
mediaprogrammer for et lokalt, nasjonalt
og internasjonalt publikum.
Før Frameline var han direktør for
Ninth Street Independent Film Center,
et kunst- og mediasenter Frameline
eier sammen med the Center for Asian
American Media og San Franciscos
Jødiske Filmfestival.
I over 14 år har han jobbet for interesseorganisasjoner i kunst- og mediasektoren, sittet i tildelingskomiteer og i
filmfestivaljuryer, og vært konsulent for
andre organisasjoner.
Han har undervist ved universitetet i
San Francisco og har en Master of Arts
fra George Washington University i
Washington, D.C.
KC PRICE is since 2008 the
Executive Director of Frameline and
the San Francisco International LGBT
Film Festival, the world’s longest running queer film festival. He also works
on programming for the festival, and
leads Frameline’s six other media arts
programs serving local, national, and
international audiences.
Prior to Frameline, K.C. was the
Managing Director of the Ninth
Street Independent Film Center, a media arts facility in San Francisco that
is co-owned by Frameline, the Center
for Asian American Media, and the
San Francisco Jewish Film Festival.
He has worked in the nonprofit media
arts sector for over 14 years and served
on grant award panels and film festival
juries, consulted for media arts organizations, and taught at San Francisco
State University. K.C. holds a Master
of Arts degree from George Washington
University in Washington, D.C.

TRON HIRSTI er daglig leder og
art director i Blikk, der han også har
ansvaret for film- & tv-spalten. Fra
1992 til 2005 var han styremedlem og
programmerer i Skeive filmer, der han
også hadde vervet som festivalleder
gjennom flere år. I 2002 satt han i
juryen for Copenhagen Gay & Lesbian
Festival (nå MIX Copenhagen), og på
vegne av Blikk deler han ut hvert år
«Publikumsprisen» til filmene som
Skeive Filmer-publikummet kårer til
sine favoritter.
TRON HIRSTI is the Managing
Director and Art Director of BLIKK
magazine, also responsible for film and
television news. From 1992 to 2005 he
was a boardmember and programmer
for Skeive Filmer, and for several years,
the Festival Director. In 2002 he was
a juror at Copenhagen Gay & Lesbian
Film Festival (now MIX Copenhagen),
and on behalf of BLIKK magazine he
hands out Skeive Filmer’s annual
Audience Award.
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HØSTEN 2013
DE UTVALGTE (N0) FIKSDAL/LANGÅRD/BECKER (N0)
IVO DIMCHEV (BUL)
BENJAMIN DUKHAN(FR) BRIGITTE & PAULA BAND (N0)
KIM HIORTHØY/LISA ÖSTBERG (N0)
BERSTAD/HELGEBOSTAD/WIGDEL (N0)
KLASSIKERE FOR KIDS (N0)
JAKOB & PIETER AMPE (BE)
ØYSTEIN JOHANSEN (N0)
OSSAVY/KOLBENSTVEDT (NO)
HELLE SILJEHOLM (NO) TALKING TIMBER (NO)
ZACHARY OBERZAN (US)
IVAR FURRE AAM (NO)

6. & 7. SEPTEMBER KL 19.00

IVO DIMCHEV(BUL)
«X-ON»
Forestillingen er laget i samarbeid med Franz West
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WWW.BLACKBOX.NO

MØT SKEIV UNGDOMS JURY

MEET THE QUEER YOUTH JURY

Skeiv Ungdom arbeider for at alle skal få frihet til å være seg selv, og at ingen skal få privilegier på bakgrunn av seksuell
orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Vi i Skeiv Ungdom er glade for at vi i år har muligheten til å dele ut Skeive
Filmers Ungdomspris for fjerde gang.
Skeive Filmer er et viktig arrangement fordi det er med på å løfte fram det mangfoldet som finnes blant mennesker og setter
fokus på viktige temaer. Det å ha muligheten til å se en film med en karakter i hovedrollen som du kan kjenne deg igjen i er
viktig for mange ungdommer, og vi er derfor veldig glade for at Skeive Filmer fortsetter sitt fokus på ungdom ved å ha en egen
ungdomsjury.
Tidligere år har det vært vist mange morsomme, interessante og viktige filmer under festivalen. Vi venter i spenning på å se
de som er med i årets program.
The Queer Youth organization works toward everyone’s right to be themselves, regardless of sexual orientation, gender identity or gender expression. We are very happy for the opportunity to hand out Skeive Filmer’s 4th Queer Youth Award.
Skeive Filmer is an important event as it shines a light on human diversity and important issues. To see a character you can
relate to onscreen is crucial for many youths, so we appreciate our collaboration on this award.
In previous editions many funny, interesting and important films have been screened, and we’re excited to see what’s in store for
this year.
Line Halvorsrud
Leder, Skeiv Ungdom
Director, Queer Youth

SKEIV UNGDOMS JURY:

LUCA DALEN ESPSETH
arbeider i Transpolitisk utvalg
i Skeiv Ungdom og var med å
starte opp en sommerleir for
personer med trans- og/eller
kjønnsidentitetstematikk.
Luca er activist og tidligere
sentralstyremedlem i Skeiv
Ungdom. Dette er andre
gang han sitter i Skeive
Filmers Ungdomsjury.
bestmedbart.no
Luca Dalen Espseth is an
activist and a former boardmember of Queer Youth, and
is now focusing on trans rights
on the organization’s political
platform.
In 2013 he helped organize
a summer camp for trans
people and people with other
gender identities. This is his
second time on the Queer
Youth jury.

HANS MARTIN LYCHE
sitter i Skeiv Ungdoms
sentralstyre, men har
erfaring fra to perioder i
ungdomsfestivalen Jafnadhrs
festivalutvalg, som henholdsvis økonomiansvarlig og
nestleder.
Hans-Martin Lyche is a Queer
Youth boardmember. He has
also served on the board of the
LGBT youth festival Jafnadhr
as Second Chair, responsible
for finances.

CATHRINE-MARIE
NORDGAARD er
opprinnelig fra Halden, men
er nå bosatt i Oslo. Hun kom
til Skeiv Ungdom med solid
erfaring fra Elevorganisa
sjonen hvor hun har sittet
både i fylkesslag og i
sentralstyret.
Cathrine-Marie Nordgaard
arrived with a solid background from the Student
Council, with experience from
regional fractions as well as
from the national board.

LINE HALVORSRUD
har god erfaring fra Skeiv
Ungdom som politisk
nestleder og er nyvalgt leder
i Skeiv Ungdom. Line har
også tidligere vært medlem av
Skeive Filmers Ungdomsjury.
Line Halvorsrud has gained
a lot of experience as political
Second Chair in Queer Youth,
and this year she was elected
president of the organization.
This is also her second time
serving on the festival jury.
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GULLPALMEN
CANNES FILMFESTIVAL

Adèle Exarchopoulos
Léa Seydoux
En film av Abdellatif Kechiche

BLÅ ER DEN
VARMESTE
FARGEN
[La vie d'Adele – Chapitres 1 et 2]

Gled deg til årets store
hyllest til kjærligheten
KOMMER PÅ KINO I NOVEMBER
www.arthaus.no
www.facebook.com/arthaus.no
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TAKK TIL:
Camilla Dingsøyr / grafisk design
Trude Christensen Gaukås / web
Elise Nyborg Eriksen
Tron Hirsti / BLIKK
Reidar Engesbak / BLIKK
Øyvind Rones / Indieseksuell
Liv C. Røisland / AquaVitae
Åshild Marie Vige / Skeiv Ungdom
Line Halvorsrud / Skeiv Ungdom
Susanne Demou Øvergaard / Skeiv Verden
Jon Refsdal Moe / Black Box Teater
Hedda Abildsnes / Black Box Teater
Sara Wegge / Black Box Teater
Linda Johansen / Norwegian Skincare
Helene Torp-Holte / Heartbeat
Vibeke Hellesjø / AS Solis
Knut Erik Evensen
Jan Langlo / Cinemateket
Stig Andresen / Barnas Cinematek
Hege Jaer / Cinemateket
Nikolai Fuglerud / Cinemateket
Kjell Runar Jensen / Cinemateket
Cinematekets maskinister
Trond Erik Solstad-Nilsen / Comfort Hotell Børsparken
Kirsti Tveter/ Nilz & Otto Grafisk AS
Anniken K.E. Kjeserud
Lya Guerra
Erik Richter Strand
Hilde Drange / Oslo Kulturnatt
Øistein Refseth / Arthaus
Marie-Louise Alvær / SF Norge AS
Jarle Namtvedt / Norsk Filmdistribusjon
Lars Longva / Norsk Filmdistribusjon
Shai Tayeb / CIDCOM Productions
Margaret Cho
Benjamin Dukhan
Philippe Savoir
Jon Martin Larsen
Manuela Kay / PornFilmfestival Berlin
Kim Yutani / Sundance Film Festival & Outfest
KC Price / Frameline
Emma Smart / British Film Institute
Rose Troche
Josefine Tengblad
Drew Droege
Jeffrey Winter / The Film Collaborative
Lucas Casanova / LesGaiCineMad
Joao Ferreira / Queer Lisboa
Ana David / Queer Lisboa
Manny DeGuerre / Side By Side St. Petersburg
Gulya Sultanova / Side By Side St. Petersburg
Bilge Ta / Pink Life QueerFest
Gizem Bayiksel / Pink Life QueerFest
Ania Trzebiatowska / OFF Plus CAMERA Int’l Festival of
Independent Cinema
Berwyn Rowlands / Iris Prize
Wieland Speck / Berlinale Panorama & Teddy Award
Mel Pritchard / Busk Films
Knut Olav Åmås / Aftenposten
Martine Hammervold-Austinatt
Miriam Jødal
Anette Mandt
Frode Ullebust

Vegard Bye
Helene C. Jenssen
Torill Frøise / Skråblikk
Glenn Gaylord
Jason Plourde / ThreeDollarBillCinema
Keith Bacon / ThreeDollarBillCinema
Michael Stütz
Guinevere Turner
Gerald McCullouch
David Mahon
Andrea Kraussinthehouse
Hilse Lise Berglund
Karianne Rønning / laid.no
Frivillige
All the filmmakers who submitted their work!
VIGNETT / TRAILER 2013:
Bak kamera:
Pål Laukli / Tinagent.no
Magnus Evensen / klipp
Musikk:
Sufjan Stevens ”Too Much” / Asthmatic Kitty Records
Foran kamera:
John Aurtande
Daniel Carlsen
Diarmuid Cleary
Reidar Engesbak
Kaja Glenne Lund
Martine Hammervold-Austinatt
Dag Horntvedt
Ellen Koyote
Anette Mandt
Anita Skrautvol
Frode Ullebust
Kia Vejrup
QUIM
Heidi Christensen Gaukås
Hans-Petter Rode
Member of The European Queer Film and Arts
Festival Alliance
www.queerfilmfestivals.org

37

NYHET!
blikk.no/ipad
Ett års abonnement: Kr 590,–
6 mnd abonnement: Kr 340,–
Magasin + iPad, ett års abonnement: Kr 750,–
Magasin + iPad, 6 mnd abonnement: Kr 430,–
Allerede Blikk-abonnent og ønsker iPad-utgaven i tillegg: Kr 60,–
Gå til blikk.no/ipad, kjøp ønsket abonnement og du får tildelt brukernavn og passord.
Last ned appen «Blikk Magasin» (gratis) i App Store og logg inn.
Bestiller du Magasin + iPad, får du magasinet tilsendt i posten.
Ved spørsmål: post@blikk.no eller 22 33 44 55 (hvd 10–16)
38
Ingen er som alle andre

PROGRAM
FREDAG 13. SEPTEMBER

TIRSDAG 17. SEPTEMBER

LØRDAG 14. SEPTEMBER:

ONSDAG 18. SEPTEMBER:

19.00: ÅPNINGSFILM: I AM DIVINE s. 6
20.00: ONE ZERO ONE: THE STORY OF
CYBERSISSY & BAYBJANE s. 19
22.00: WAKEFIELD POOLE’S BIBLE s. 15
22.00: TROLL I ESKE
– GRATISVISNING OSLO KULTURNATT
14.00: PINK LIFE QUEERFEST ANKARA* s. 31
15.00: BUCK ANGEL & SEXING
THE TRANSMAN* s. 16
16.00: SKEIV UNGDOM/QUEER YOUTH* s. 25
17.00: ANIMALS s. 9
18.00: VALENTINE ROAD s. 19
19.00: THE LAST MATCH s. 12
20.00: EVERYBODY’S GOT SOMEBODY...NOT ME s. 10
21.00: INTERIOR. LEATHER BAR s. 11
22.00: MARGARET CHO: CHO DEPENDENT s. 29

SØNDAG 15. SEPTEMBER:

13.00: LES INVISIBLES s. 18
14.00: ANNIE s. 9
15.00: SIDE BY SIDE FILM FESTIVAL
ST. PETERSBURG* s. 30
16.30: INTERSEXION s. 17
17.00: BRUNO & EARLENE GO TO VEGAS* s. 9
18.00: DUAL s. 10
19.00: OUT IN THE DARK s. 12
20.00: LOVE & (S)LAUGHTER s. 23
21.00: WHO’S AFRAID OF VAGINA WOLF?* s. 13
22.00: WAKEFIELD POOLE: TAKE ONE s. 15

MANDAG 16. SEPTEMBER:

17.00: THE KIDS ARE ALL RIGHT s. 26
18.00: I AM A WOMAN NOW s. 17
19.00: FIVE DANCES s. 10
20.00: SEX, LOVE & VIDEOTAPE s. 29
21.00: REACHING FOR THE MOON s. 12
22.00: THE LAST MATCH s. 12
17.00: ...BUT SERIOUSLY s. 24
18.00: BORN THIS WAY s. 17
19.00: EVERYBODY’S GOT SOMEBODY...NOT ME s. 10
20.00: IT’S ALL SO QUIET s. 11
21.00: DUAL s. 10
22.00: OUT IN THE DARK s. 12

TORSDAG 19. SEPTEMBER

17.00: MR. PROPAGANDA* s. 18
18.00: LES INVISIBLES s. 18
19.00: IT’S ALL SO QUIET s. 11
20.00: LOVE & (S)LAUGHTER s. 23
21.00: MANUELA KAY & PORN-O-RIFFIC!* s.20
22.00: VIC + FLO SAW A BEAR s. 13

FREDAG 20. SEPTEMBER

17.00: REPRISEVISNING / TBA
18.00: ANIMALS s. 9
19:00: AVSLUTNINGSFILM: G.B.F. s. 7
20.00: REPRISEVISNING / TBA
21.00: REACHING FOR THE MOON s. 12
22.00: REPRISEVISNING / TBA
* = GJESTER TILSTEDE

17.00: SKEIV VERDEN/QUEER WORLD s. 28
18.00: I ALWAYS SAID YES: THE MANY LIVES
OF WAKEFIELD POOLE s. 14
19.00: VIC + FLO SAW A BEAR s. 13
20.00: WAKEFIELD POOLE: BIJOU s. 15
21.00: ONE ZERO ONE: THE STORY OF
CYBERSISSY & BAYBJANE* s. 19
22.00: WHO’S AFRAID OF VAGINA WOLF?* s. 13
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UTVID HORISONTEN!

13. – 20. SEPTEMBER
W W W. S K E I V E F I L M E R . N O

F I L M F E S T I V A L

