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Det är ett annat sorts år nu. 
Ett år när Sverigedemokraterna fick nästan 13 % av rösterna i det svenska valet. Ett år då 
det överallt i Europa växer upp främlingsfientliga och nationalistiska partier. Och ett år där 
den offentliga retoriken förråas och våldet kommer allt närmare oss. Det är på många sätt 
en skrämmande utveckling. 
  Det är också ett år då allt det som utgör det svenska måste ta plats. För att visa hur 
vitt skilda kulturella uttryck kan existera sida vid sida, korsbefrukta och berika varandra. 
Framåtskridande och utveckling har alltid inneburit möten mellan kulturer och religioner, 
möten mellan det etablerade och det nya, möten mellan människor. Utan dessa möten och 
berikande utbyten skulle vi förtvina. Och bli som den sverigedemokratiska lokalpolitikern 
som i en TV-sänd intervju på frågan vad han närmast tänkte på när han ville värna den 
svenska kulturen, bara kunde komma på ett enda svar: Öööh… fornminnen. Det låter en 
smula fattigt. Och onekligen urtrist. 
 Det svenska är förstås oändligt mycket rikare och mer levande än så. För många år sedan 
besökte jag Nationalmuseums stora utställning Solen och Nordstjärnan, en praktfull exposé 
över svenskt-franskt samarbete på 1700-talet. Det var inte mycket vi klarat utan alla dessa 
fantastiska franska vagnmakare, silversmeder, juvelerare och sömmerskor. Så gudskelov 
att vi visade ett nyfiket intresse för dessa utländska influenser. 
  Den judiska kulturen har ju ofta levt omgiven av en majoritetskultur, ibland lite mer åtskilt, 
ibland mycket integrerat med det omgivande samhället. Den judiska kulturen har därför 
både berikat och berikats av andra värderingar, uttryck och strömningar.
   Stockholms Judiska Filmfestival visar delar av denna mångfald. Och har så gjort genom 
åren. I över 350 filmer från världens alla hörn har vår publik fått se ett axplock av judiskt liv 
och kultur. I år visar vi flera filmer från Israel, något som blivit ett allt mer betydande inslag 
på festivalen. Det beror självklart på att den djupa konflikten mellan Israel och Palestina 
starkt präglat den samtida israeliska filmen. Och sedan i somras sätter konflikten i Gaza 
också tonen för hur den judiska gruppen upplevs i Sverige. Det är också djupt oroande. 
Både Betlehem, som är festivalens öppningsfilm, och The Attack skildrar hur otroligt kom-
plex, djupgående och fruktansvärt sorglig konflikten är. 
   Vi återvänder också till Claude Lanzmann vars monumentala Shoah vi visat vid ett flertal 
tillfällen, och visar både The Karski Report och The Last of the Unjust. Och så glömmer vi 
inte förstås inte heller festivalens feministiska perspektiv genom Regarding Susan Sontag. 
   Så att svenskt kulturliv kan bli något mer än …..öööh fornminnen.  
         
VÄLKOMNA!

Christina Gamstorp

Biljettbeställning
Biljettbeställningar kan göras fr om 10 oktober på tfn 08-23 20 20 kl. 16-20.45 eller direkt i 
kassan kl. 16-20.45 på Biograf Zita, Birger Jarlsgatan 37. Biljetter kan också bokas/köpas 
på www.zita.se 

Biljettpris: 60 kr Medlemskort: 50 kr (obligatoriskt och ska visas vid varje föreställning). 
Beställda biljetter hämtas senast dagen före föreställningen.

Hämta gärna biljetterna i god tid fr om 10 oktober då det alltid blir mycket folk och trängsel 
vid kassan i samband med föreställningarna. 

Biljettkassan har öppet alla dagar 16-20.45 eller en timme före dagens första föreställning. 

Festivalbiograf
Zita Folkets Bio, Birger Jarlsgatan 37

www.stockholmjff.org
Missa inte vår hemsida www.stockholmjff.org Där finns all den senaste informationen om 
årets filmer och evenemang, nedladdningsbara bilder och mycket annat. Och allt från 
tidigare år för er som är nostalgiska!

Tack! 
Stockholms Stads Kulturförvaltning, Eduard och Sophie Heckschers stiftelse och Statens 
Kulturråd. Ett jättestort tack till er alla som stöder festivalen genom Jack Weils idoga insam-
lingsarbete! 

Arrangör
Föreningen Stockholms Judiska Filmfestival  Box 19001, 104 32 Stockholm 
Stockholms Judiska Filmfestivals styrelse:  Christina Gamstorp, Marjut Ervasti, 
Dan Grandér, Rebecka Heyman. Insamlingsansvarig: Jack Weil.
Email: info@stockholmjff.org Hemsida: www.stockholmjff.org  Bankgiro 5873-4963 



Måndag 20/10
Salong 1     Salong 2

18.15 The Voice of Peace  18.00 The Karski Report
Face to face: Eric Friedler –Möt människan bakom filmen.
     
     19.15 The Last of the Unjust

21.00 The Attack

Tisdag 21/10
Salong 1     Salong 2

18.15 The Attack   18.00 Four Years of Night
     
     19.15 Ida

20.30 24 Days   21.00 The Manor

Lördag 18/10
Salong 1     Salong 2

18.30 INVIGNING   

18.45 Betlehem –FESTIVALENS ÖPPNINGSFILM

     19.00 Regarding Susan Sontag

21.15 Life Sentences  21.15 Four Years of Night

Söndag 19/10
Salong 1     Salong 2

12.00 Ida    12.30 The Last of the Unjust

13.45 Life Sentences  16.45 The Karski Report

15.45 The Voice of Peace   
Face to face: Eric Friedler –Möt människan bakom filmen.

18.15 Betlehem   18.30 The Manor

21.15 24 Days   20.30 Regarding Susan Sontag



Betlehem                    Festivalens öppningsFilm            
Regi: Yuval adler
israel 2013
99 min                

Betlehem berättar storyn om den komplexa relationen mellan den israeliske 
officeren inom säkerhetstjänsten, Razi, och Razis palestinske tjallare sanfur. 
sanfur är yngre bror till en militant palestinsk aktivist. Razi rekryterade sanfur 
när han bara var 15 år gammal och de har utvecklat nästan familjenära band 

till varandra. Sanfur är nu 17 år och försöker navigera mellan Razis krav och 
tidigt som han försöker hantera lojaliteten till sin militante bror. Han börjar leva 
ett dubbelliv och ljuger för både Razi och brodern. När den israeliske säker-
hetstjänsten upptäcker hur involverad Sanfur är i sin brors aktiviteter ställs Razi 
inför ett omöjligt dilemma. Filmmanuset skrevs gemensamt av regissören Yuval 
Adler och den arabiske journalisten Ali Waked som bodde på Västbanken och 
ägnade många år åt efterforskningar om livet där. Ett tätt drama som pendlar 
mellan olika perspektiv på konflikter som speglar samhällens problem att över-
vinna moraliska och politiska dilemman och hur livet för unga kan vara idag.  



Ida               
Regi: Pawel Pawlikowski
Danmark/Polen 2013
80 min

Efter att ha förlorat sina föräldrar under andra världskriget, växer Anna upp i 
ett kloster på landsbygden i det tidiga 1960-talets Polen. Hon förbereder sig 
för ett liv som nunna. Abbedissan insisterar på att Anna tar kontakt med sin 
enda levande släkting. Anna lär på så sätt känna Wanda, en frigjord intellek-
tuell som arbetar som domare och i hemlighet försöker utplåna smärtsamma 
minnen med hjälp av sprit och sex. Tillsammans utforskar de sitt gemensamma 
och för Anna okända förflutna. Mångfaldigt prisbelönad, ett oerhört välspelat 
drama med utsökt foto. 



24 Days
Regi: Alexandre Arcady
Frankrike 2013
110 min

En mycket gripande och noggrant iscensatt thriller om kidnappningen av Ilan 
Halimi i en av Paris förorter. Den unge Ilan kidnappas av ett gäng som förvän-
tar sig en enorm lösensumma eftersom de antar att alla judar har hur mycket 
pengar som helst. Den drabbade familjen lever under en fruktansvärd press 
att eventuellt förlora sin son samtidigt som polisen försöker vara ett steg före 
kidnapparna hela tiden. Baserad på en autentisk händelse (l’affaire du gang 
des barbares) som väckte stor avsky i hela Frankrike pga. av sina antisemi-
tiska förtecken.

Four Years of Night
Regi: Itamar Alcalay
Israel 2013
53 min

Den uppburne fotografen Esaias Baitel, vars kortfilmer festivalen tidigare vi-
sat, växte upp i Skåne som barn till överlevare från Förintelsen. I slutet av 
sjuttiotalet spenderade han fyra år i Paris, där han hängde med, och fotogra-
ferade ett gäng unga nynazister utan att berätta om sin egen bakgrund. Nu 
trettio år senare tar den unga filmaren Itamar Alcalay Esaias Baitel tillbaks 
till den tiden i en vacker och finstämd film som väcker frågor kring tolerans, 
intolerans, konst och moral.    
 



The Manor
Regi: Shawney Cohen & Mike Gallay
Kanada 2013
78  min

36-årige Shawney Cohen drömmer om att bli filmregissör men jobbar fort-
farande kvar på strippklubben The Manor, som familjen har drivit i 30 år i en 
förort utanför Toronto. Som barn ville han ha hockeyhandskar i Bar Mitzva-
present men fick i stället en lapdance. Den överviktige pappan Roger styr 
strippklubben och familjen efter eget huvud. Han ska genomgå en operation 
för att minska magmåttet, samtidigt som mamman Brenda förnekar sina pro-
blem med anorexi. Inte blir det bättre i familjen när parets yngste son blir ihop 
med en icke-judisk strippa. 
   Ett närgånget familjeporträtt av föräldrar, syskon och en näringsverksamhet 
som håller ihop familjen. 

The Voice of Peace 
Regi: Eric Friedler
Tyskland, 2014
90 min    

Den charmerande och legendariske Abie Nathan, drömde om en fredligare 
värld och inte minst ett fredligare Mellanöstern. Han kom att driva the Voice 
of Peace, Israels första offshore-radiostation, ankrad utanför Tel Avivs kust. 
Under 70-talet hade radiostationen mer än 20 miljoner entusiastiska lyssnare 
över hela Mellanöstern. Stationen stöddes av otaliga internationella berömd-
heter som John Lennon och The Carpenters som via stationen skickade ut ett 
budskap om fred. I november 1993 beslöt Nathan att sänka fartyget på inter-
nationells vatten efter att Osloavtalet skrivits under, ett avtal som för Nathan 
uppfyllde Voice of Peace önskan om fred. 
   En fascinerande och välgjord dokumentär om ett betydande fredsarbete 
som idag känns mycket avlägset. 

FACE TO FACE: Eric Friedler –Möt människan bakom filmen.



Life Sentences
Regi: Nurit Kedar & Yaron Shani
Israel, 2013
94 min

I Mellanöstern delas livet alltmer upp efter etniska linjer. Verkligheten är dock 
inte alltid så enkel. I sextiotalets Israel gifter sig en judisk kvinna med en ara-
bisk man. Deras lugna familjeliv rasar när det visar sig att mannen ligger bak-
om ett antal attacker som skakade dåtidens Israel. I efterförloppet beslutar 
kvinnan att flytta med parets två barn till ett ortodoxt judiskt område i Toronto 
där ingen känner till deras bakgrund. Det är dock inte enkelt att fly från sin 
egen historia, och barnen kommer att som vuxna ta väldigt olika vägar. Filmen 
är en inkännande skildring av sonen Mommys kamp för att få ihop sina olika 
identiteter, och blir på så sätt också en berättelse om den såriga och kom-
plexa konflikten mellan judar och palestinier. 

Regarding Susan Sontag
Regi: Nancy Kates
USA, 2014
101 min

Susan Sontag, en av 1900-talets inflytelserika tänkare, var något av en re-
nässansmänniska. Nyfiken och intresserad av det mesta, kom hon att verka 
som författare, filmregissör, debattör och mycket mera. Under sin levnad kom 
Sontag också att engagera sig i och kommentera ett brett register av viktiga 
företeelser och samhällsfrågor alltifrån sjukdom, fotografi, terrorism, krig till 
hbtq-frågor. 
    Genom arkivmaterial, intervjuer med vänner, familjemedlemmar, kollegor och 
älskare, får vi ett nyanserat och välgjort porträtt av denna feministiska ikon.  



The Attack
Regi: Ziad Doueiri
Libanon/Frankrike 2012 
102 min

Dr. Amin Jaafari (spelad av Ali Suleiman), israelisk arab, arbetar som kirurg 
och lever ett gott och välintegrerat liv med sin hustru Siham i hjärtat av Tel 
Aviv. Men allting ställs på ändå när hans fru Siham dör i en självmordattack 
och sedan anklagas för att ha genomfört självmordsbombningen. Först är det 
omöjligt för Amin att acceptera. Sakta men säkert smyger sig dock insikten 
på att det faktiskt är sant, och Amin reser ut på Västbanken i ett försök att 
förstå hustruns val.   
   En film om hur lite vi egentligen vet om varandra och hur otroligt komplicerad 
Israel-Palestinakonflikten är. Flerfaldigt prisbelönad.



The Karski Report
Regi: Claude Lanzmann
Frankrike 2010
49 min

I slutscenerna i Lanzmanns film Shoah från 1985 figurerar kort den polske 
motståndsmannen och diplomaten Jan Karski. Karski skaffade sig under kri-
get detaljerade förstahandsuppgifter kring Förintelsen i Polen. Han fick i upp-
drag att förmedla dessa till toppolitiker som president Roosevelt och judiska 
organisationer i väst i hopp om åtgärder för att förhindra mördandet. 
  Filmen, en längre intervju med Karski, där han drygt trettio år senare berät-
tar detaljerat om och reflekterar kring sina upplevelser, inklusive det mycket 
skeptiska mottagande han fick hos dem han mötte.

                                                              Visas i samarbete med:

The Last of the Unjust
Regi: Claude Lanzmann
Frankrike/Österrike 2013
 219 min

1985 gjorde Claude Lanzmann sin nio och en halvtimme långa Shoah. Nästan 
30 år senare reser han tillbaka i tiden, via sitt gamla oanvända material från 
1975 och landar i en intervju med Benjamin Murmelstein. Murmelstein var en 
kontroversiell rabbin som efter att ha samarbetat med Eichmann blev äldste i 
gettot i Theresienstadt, och efter kriget blev betraktad som kollaboratör. Un-
der nästan fyra timmar får vi följa ett vitalt och ofta motsägelsefullt samtal 
mellan två starka personligheter. Lanzmann kompletterar sitt gamla intervju-
material med besök i Polen, Tjeckien, Israel och Österrike och påminner oss 
om historia som aldrig får glömmas.



Avsändare: Föreningen Stockholms Judiska Filmfestival Box 19001 SE-104 32 Stockholm                            
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