
 



Hur orkar vi?
20 år. Det är en hisnande tanke. Att vi åstadkommit så mycket. Att vi visat så mycket film. 
Och lite skrämmande. Att det gått så många år. Att festivalstaben bara blir äldre och äldre. 
     I början av festivalens historia fick vi ofta frågan varför vi ordnade en judisk 
filmfestival. Vadå, är det bara judiska regissörer, vadå, vad är judisk film, vadå, varför 
behövs det. Och vi förklarade och förklarade och förklarade. Om ditten och datten, 
om Förintelsen, om förlusten av den judiska kulturen, om det mångkulturella samhäl-
let. 20 år senare tänker vi att det enda rimliga svaret är; Tja, varför inte? Stockholms 
Judiska Filmfestival finns för att den finns, för att den fyller ett behov hos våra många 
besökare, för att den är ett lika naturligt inslag som Dramatens Bergmanfestival. 
För att människor vill förundras, beröras, och utmanas av de frågor som ryms i den 
judiska kultursfären. Svårare än så är det inte. 
     Dagarna före vårt 20-årsjubileum ligger de arabiska filmdagarna. Det gläder oss 
också, som en viktig fingervisning om att kanske har filmfestivalen även banat väg 
för andra. Det hade varit roligt att visa Kaddish for a Friend, om vänskapen mellan en 
arab och en jude tillsammans. Under året som gått har jag följt Lars Vilks framfart, 
både vad han gjort och det mediautrymme han fått. Från rondellhundar med ett dun-
kelt budskap till nu senast hans stöd till Sion, den uppenbart antimuslimska organi-
sationen som säger sig försvara västerländska värderingar. Han blir konstnären som 
gömmer sig bakom sin konstnärliga frihet för att ge sig på en hel grupp människor. 
Ena stunden Lars Hillersberg, nästa Lars Vilks. Olika grupper men budskapet är det 
samma.  Lika förfärande och farligt. 
     Skriv inget gnälligt nu, sa vår stränga formgivare. Inget om att vi inte har några 
pengar, inget om antisemitismen, inget om Israelkonflikten. Jag antog utmaningen. Vi 
är här, vi gör en festival som rymmer alldeles underbara filmupplevelser, fantastiska 
historier och gripande dramatik. Och ni är där, ivrigt väntande vid brevlådan på att 
festivalkatalogen ska dimpa ner, och tålmodigt väntande i kö till biljetter. Gott nog!
     Festivalen bjuder som vanligt på en färgstark blandning av film från världens alla 
hörn. Från den israeliska storfilmen Footnote, om ett komplicerat far-och- sonförhål-
lande till Agneizska Hollands In Darkness som skildrar dem som hjälpte några av de 
få judar som lyckades undslippa nazisternas folkmord. I år är det ju Raoul Wallen-
bergåret, vi minns Wallenberg för hans enastående mod men det fanns också andra. 
Leopold Socha var en av dem. En annan höjdpunkt är den korta stumfilmen A Child 
in the Ghetto, som fått musik av Alexander Freudenthal och Hans Nyman och får sin 
världspremiär på festivalen.  Och så har vi förstås en rad gäster och andra som spri-
der sin strålglans på festivalen. Så till rubriken; hur orkar vi. Och sanningen är att det 
gör vi förstås inte. Så när ni festivalvimlar ligger vi hemma och sover. Ni kan ju ringa 
om ni såg nåt bra! Välkomna!
Christina Gamstorp



Biljettbeställning
Biljettbeställningar kan göras fr om 3 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:-. Medlemskort: 50:- (obligatoriskt och ska visas vid varje föreställning). 
Biljettpris: Galakväll Opening Night 13 oktober 100:-. 
Beställda biljetter hämtas senast 60 minuter före föreställningens början.
Hämta gärna biljetterna i god tid före festivalen fr om 3/10 då det alltid
blir mycket folk och trängsel i kassan i samband med föreställningarna.
Biljettkassan har öppet alla dagar 16-20.45 eller en timme före första föreställning. 
 
Biljetter till filmen Petterson och Bendel köps på Cinematekets hemsida 
www. sfi.se, eller i kassan på filmhuset, Borgvägen 1, som har öppet en timme 
innan filmen börjar. Vårt medlemskort gäller och biljetterna kostar 45:-.

Festivalbiografer
Park, Sturegatan 18 , Opening Night 13 okt 
Zita Folkets Bio, Birger Jarlsgatan 37, 14-16 okt
Bio Mauritz, Filmhuset, Borgvägen 1, 17 okt

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

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

Tack! 
Stockholms Stads Kulturförvaltning, Warburgs donationsfond, Helge Ax:son John-
sons stiftelse, Eduard & Sophie Heckschers stiftelse, Ettlingers Fond, Statens Kultur-
råd, Judiska Församlingen, Polska Institutet och Svenska Filministutet. Jättestort tack 
till er alla som stöder festivalen genom Jack Weils idoga insamlingsarbete! 



LördAG 13/10 PArK

18.30 GalaminGel 
Freudenthal Klezmer Band 

tal, pompa och ståt
FesTivALens öPPninGsFiLm 

FOOTNOTE 

vÄrLdsPremiÄr 
A CHILD OF THE GHETTO

Face to Face: Joseph Cedar

söndAG 14/10 ZiTA

salong 1              salong 2
 
12.30 Kol Nidre        13.00 My Australia
öppet Forum: Lisa rivo       Förfilm: Don’t Tell Santa You´re Jewish 

15.15 A Child of the Ghetto       15.00 In Heaven Underground: 
Face to Face: Alexander Freudenthal          The Weissensee Jewish Cemetery 
                      med musiker

16.00 Kaddish for a Friend       17.00 Tonia and Her Children
Förfilm: Don’t Tell Santa Your Jewish      Förfilm: Yizkor 

18.00 In Darkness                                       19.00 The Flat
Förfilm: I Was a Child of Holocaust Survivors
Face to Face: Agneiszka Holland  

21.00 Let My People Go       21.15 The Queen Has No Crown
         Förfilm: Peacemaker Mac



måndAG 15/10 ZiTA

salong 1         salong 2
 
16.30 Best of 20 Years: Europa, Europa        17.00 Tonia and Her Children
                                              Förfilm: Yizkor 

19.00 Footnote                                        18.45 Kol Nidre 
Face to Face: Joseph Cedar                        öppet forum: Lisa rivo
Förfilm: Peacemaker Mac

21.15 The Flat        21.00 Kaddish for a Friend
Förfilm: I Was a Child of Holocaust Survivors

TisdAG 16/10 ZiTA 
   
salong 1         salong 2

16.30 Best of 20 Years:       17.00 Let My People Go
Auf Wiedersehen America

18.30 My Australia       19.15 The Queen Has No Crown
Don’t Tell Santa You´re Jewish           Förfilm: Peacemaker Mac

20.30 In Darkness       21.00 In Heaven Underground: 
Face to Face: Agneiszka Holland       The Weissensee Jewish Cemetery

OnsdAG 17/10 FiLmHUseT

OBs! Bio mauritz på Filmhuset, Borgvägen 1

18.00 Pettersson och Bendel 

Före visningen läser skådespelaren Basia Frydman ur protokollet från
riksdagsdebatten 1939  om ”judefrågan”.



öppet Forum Tema jiddishfilm

Lisa Rivo från National Centre for Jewish Film 
på Brandeis University berättar om jiddishfilmen 
och arbetet med att bevara denna kulturskatt för 
framtiden. 

Face to Face 
Joseph Cedar  – mannen bakom den hyllade och 
flerfaldigt prisbelönade öppningsfilmen Footnote. 
Strålglans och glamour. Röda mattan rullas ut. 

Agnieszka Holland – regissören bakom In Darkness 
och Europa Europa. Holland har tidigare gjort Angry 
Harvest och skrivit manus till Andrezj Wajdas film om 
Janusz Korczak, som visats på tidigare festivaler. 

nyfiken på ...
Oriel Danielsson som gjort SJFF:s vinjettfilm till 
20-årsjubileet. ”När jag kom till Sverige blev jag 
positivt överraskad över att det fanns en judisk 
filmfestival. Jag är uppvuxen med israelisk kultur, 
som ju också är judisk men på ett helt annat sätt.”



Anita                            

Blood Relation                            

Protektor                            

Berlin ’36                            

La Fille du RER                            

Fröken Märkvärdig och Karriären                            

Will Eisner: Portrait of a 

Sequential Artist                            

Budrus

Stalin Thought of You

Intimate Grammar

Me and the Jewish Thing                         

15-40                      

The Tailor

Mary & Max

The Gift to Stalin

Harlan – In the shadow of the 

Jud Süss

Jaffa

Filmed by Yitzhak

Yes, miss Commander!

The Wedding Song

The Loners

Toyland

At home in Utopia

Noodle

The Heart of Jenin

Jerusalem is Proud to Present

2 or 3 Things I Know About Him

Waves of Freedom

Two lifes plus one

My Father My Lord

The Escape from Norway

Outside Love

Menachem & Fred

Mr. Klein

The Jester

And Thou Shalt Love

Pickle Season

Syncopation

Beaufort

The Bubble

Jellyfish

A Slim Peace

Seven Jews from My Class

To Die in Jerusalem

Nina’s Home

Children of the Sun

The Year My Parents Went 

on Vacation

Making Trouble

His Wife’s Lover

Flipping out

A Kiss is a Kiss is a Kiss

Kredens

Three mothers

The Cantor’s Son

Can You Hear Me?

A Hebrew Lesson

Marock

A Love to Hide

Things Behind the Sun

51 Birch Street

I Only Wanted to Live

Be Fruitful And Multiply

Grundfeld: Opphav Ukjent

Min pappas palestinska slav

A Brievle der Mamen

Awake Zion

Divan

Everything is Illuminated

Jai

Jericho´s Echo

Jewboy

Keep Not Silent

Only Human

Only Human

Protocals of Zion

The syrian Bride

Ushpizin

Walk on Water

West Bank Story

Zero Degrees of Separation

Or

Lost Embrace El Abrazo Partido

Go For Zucker! An Unorthodox 

Comedy

Arye

Watermarks

On The Objection Front Ratziti 

lihiyot gibor

Abjad

Metallic Blues

Hiding And Seeking: Faith Aand 

Tolerance After The Holocaust

Our Children Unzere Kinder

The Last Days

Don Quixote In Jerusalem

One Day Crossing

Backseat Bingo

The Hebrew Hammer

Mannen som älskade 

Haugesund

Yossi and Jagger

Forget Bahgdad - Jews and 

Arabs: the Iraqi Connection

Wondrous Obliovion

Gebürtig

The Vilna Legend

Channels of Rage

Fiender, en kärlekshistoria

Sinnenas estrad - Isaac 

Bashevis Singer och Anthony 

Burgess

Galoot

My Architect

Secret Lives: Hidden Children 

and Their Rescuers During WWII

Ford Transit

Esters bok

Zonen

 Ruthie and Connie: Every room 

in the house

Strange Fruit

Sudostpassage

The Wow

A trumpet in the Wadi

Delta Jews. Jews in the land 

of the blues

Sexan

Late Marriage

 Unfair competition

Aimeé and Jaguar

American Masters. On Cukor

Circumcision

Der Führer schenkt den juden 

eine stadt

My War years: Arnold 

Schönberg

Into the arms of strangers; 

Stories of the kindertransport

It´s about time

Step by step

Minus plus

Old love

Pantlånaren

Promises

The Revolt of Job

Bye Bye America

Shoah

The Dybbuk

Trembling Before G-d

Treyf

Waiting for the messiah

Weiser

Livet i 8 bitar

Divided We Fall

One day in September

How I learned to overcome my 

fear and love Arik Sharon

After the end of the world

The life and times of Hank 

Greenberg

13 någonting

The investigation must go on

The jazzman from the Gulag

Fighter

The sweetest sound

Mormor, Hitler och jag

Romance of a Jewess

Almonds and wine

The bent tree

Nothing Else

Geographie

Jonah

Pleasures of an urban decay

 Comedian Harmonists

Yana’s friends

Jews and Buddhism

After all, you are just a guest

god@heaven

The Maelstrom - a Family 

Chronicle

The Personals

Getting a ticket

The Cowboy

Borders

Village of Idiots

The Street

The Metamorphosis och 

Mr Samsa

Laundry Blues

The Crunch Bird

A Life Apart

Kadosh

Uncle Moses

Operator Kaufman

Jew Boy Levi

Voyages (Tracks)

The Roth Explosion

Leonard Bernstein - Reaching 

for the Note

Kurt Gerrons Karussell

Hitler Schenkt der Juden 

eine Stadt

 The 92 minutes of Mr Baum

A fish in the bathtub

Afula Express

Chronicle of love

Hollywoodism: Jews, movies 

and the american dream

The port of last resort

Best man

Mah-Jong: The tiles that bind

Olga - en liten film 

om ensamhet

The Turkey

Hitchhikers

Shuli’s Fiance

Natt och dimma

Ön i fågelgatan

Yiddle mit the fiddle

Mamele

East and west

Soleil

Mendel

The Assistant

The Miniskirted Dynamo

Out for Love … be back 

shortly

Kosky in Paradise

Silence

The Last Transfer

Chester Jones and I

Chants of Sand and Stars

Intimate Stranger

Nobody’s business

Daavid

Sabbath in Paradise

Overture to Glory

 Three Days in April

Never, Again, Forever - The 

Jewish Defense League

Second Watch

My own Golani

A Tickle in the Heart

White Night

Deborah

Long is der Weg

The Party Favor

 Sh’chur

Mutters Courage

Café au lait

Korczak

A Womans pale blue 

handwriting

Tsahal

Shoah

Fausto

March Caresses

A kiss to this land

The Apprenticeship of 

Duddy Kravitz

The Yellow Ticket 

(der gelbe schein)

The Real Schlemiel

In the name of love

Hidden children

The Colours of my Father

Madame Jaques sur la Croisett

Mett me in Miami Beach

Complaints of a dutifyl daughter

Matzo Balls & black-eyed peas

The Shidduch

 The Distance

Coffee with lemon

The Flying Camel

Elysium

38

The evacuees (the home front)

Pimpf war jeder

Sofie

A Saucer of water for the birds

the Unkindest cut

The Gypsy Princess

Kalamazoo

Chicks in white satin

Sallah Shabbati

Auf Wiedersehen Amerika

 Jag Ivan Du Abraham

Death of the beautiful Roebucks

Europa Europa

The book of Esther

Leon the Pigfarmer

Bar Mitzvah Boy

Polonaise

St Jean

66’ was a good year for tourism

The Shvitz

Birthplace

Återkomster

Neues Deutchland/Utan mig

Let’s fall in love

Ingen som du

Jerusalem - rhytms of a 

distant city

The Bent Tree

Hot bagels

 The last marranos

Zebrahead

The revolt of Job

Cup Final

Sandwich years

Songfilled tomorrows

Quarrel

Ladies´ taylor

Harry flyttar hemifrån

Kommissarien

Gefilte Fish

Här är alla filmer vi visat under åren. 20 års 
filmfestivaler, kilometervis med film. minns ni?



Footnote
Israel 2011                       Festivalens öppningsFilm
Regi: Joseph Cedar
hebreiskt tal, engelsk text
103 min      

Oscarsnominerad 2011 för bästa utländska film. 
Pris för bästa manus på filmfestivalen i Cannes 2011.

Ett starkt berörande drama om en komplicerad far-sonrelation. Eliezer Shkolnik är 
professor i talmudiska studier på Hebrew University. Det är också hans mycket fram-
stående son och de två har ett minst sagt ansträngt förhållande, präglat av bitterhet 
och rivalitet. Fadern upplever sig, trots en omfattande forskargärning, som en fotnot i 
historien. Sonen, däremot, skördar stora framgångar. 
   En kväll får Eliezer ett telefonsamtal att han tilldelats årets Israel Prize, landets 
förnämsta forskarpris. Så småningom framgår dock att ett misstag begått, det var 
egentligen var menat för sonen och inte för honom. Att ge Eliezer det beskedet 
skulle krossa honom. Men ska den som priset inte var ämnat för, ändå ta emot det?  
   Joseph Cedar, som bla gjort den mycket omtalade Beaufort (SJFF 2008), ger oss 
en ömsint, men också brutalt ärlig film om hur en far-och sonrelation, där gemen-
samma intressen och överlappande sfärer, kan sätta ens lojalitet och kärlek på hårda 
prov. Visningen görs i samarbete med TriArt.





my Australia  
Israel 2012
Regi: Ami Drozd
96 min
hebreiskt och polskt tal, engelsk text

I 60-talets Polen växer den 10-åriga bus-
pojken Tadek upp med sin bror Andrzej 
och deras ensamstående mor Halina. 
Tadek tror att judar är avskyvärda varelser, 
och hamnar i finkan för att ha slagit ner ett 
gäng judiska skolbarn. Hans värld skakas 
i sina grundvalar när hans mamma känner 
sig tvingad att berätta att hon faktiskt är 
judinna och överlevande från Förintelsen. 
Ännu större blir chocken när det visar 
sig att familjens båtresa till Australien 
egentligen tar dem till ett nytt liv i Israel. 
Väl framme i det nya landet har bröderna 
mycket olika strategier för att tackla de 
nya utmaningarna. Denna både charmiga 
och allvarliga film, med lysande skåde-
speleri av de båda barnskådespelarna, har 
vunnit flera festivalpriser.   



The Flat 
Israel 2011
Regi: Arnon Goldfinger
97 min
hebreiskt, engelskt, tyskt tal, engelsk text

När regissören Arnon Goldfinger tvingas röja i sin döda mormors lägenhet i Tel Aviv 
dyker ledtrådar upp från morföräldrarnas, Gerda och Kurt Tuchler, historia som ingen 
tidigare talat öppet om. Den gamla funkislägenheten med sina tunga europeiska 
möbler och tysk litteratur andas centraleuropeisk kultur, men bär också spår av en 
smärtsam historia. 
   Det som börjar med röjning av ett dödsbo, utvecklar sig till ett äventyr och ett 
sökande efter det förgångnas hemligheter. Denna uppmärksammade och känsliga 
dokumentär väcker viktiga frågor om identitet, vänskap och minne. 



in Heaven Underground:
The Weissensee Jewish Cemetery 
Tyskland 2011
Regi: Britta Wauer
tyskt tal, engelsk text
90 min

Av livets stora ämnen är kanske döden det största, men knappast det mest dryftade. 
En dokumentärfilm om den stora, 130 år gamla judiska begravningsplatsen Weissen-
see i Berlin, kanske inte låter så spännande. Britta Wauer har dock på ett gripande 
sätt lyckats skildra detta vackra dödens rike, och framförallt dess invånare; rabbinen 
Wollff, dödgrävarna, de sörjande, säkerhetsvakterna, trädgårdsmästarna, studiebe-
sökarna, fågelskådarna. Berättelsen om begravningsplatsen och dess invånare ger i 
kondenserad form också Berlins och berlinjudarnas historia. 



Let my People Go
Frankrike 2011
Regi: Michael Buch
fransk och finskt tal, engelsk text
96 min

Under festivalens tjugoåriga historia har komedierna konstigt nog ofta lyst med sin 
frånvaro. I år bjuder vi dock äntligen på en härligt skruvad romantisk komedi om den 
franske brevbäraren Reuben som lever lyckligt med sin stilige pojkvän Teemu på 
den finska landsbygden. Några dagar för pesach levererar Reuben ett paket, vilket 
får ödesdigra konsekvenser. Han flyr tillbaks till sin hysteriska Almodovar-liknande 
judiska familj i Paris för att fundera på hur han skall komma ur knipan.



A Child of the Ghetto
 
USA 1910                                          vÄRlDspRemiÄR
Regi: D.W Griffith
15 min    

Klassisk stumfilm om den stackars flickan vars mor dör. Hon hamnar omedelbart i 
klammeri med med rättvisan och flyr oskyldigt anklagad ut på den ”trygga” ameri-
kanska landsbygden. Men så enkelt kommer hon inte undan, rättvisan är henne hack 
i häl. Nyskriven musik av Alexander Freudenthal och Hans Nyman.

”För ungefär ett år sedan frågade Hans Nyman mig om jag ville samarbeta med ho-
nom i ett stumfilmsmusikprojekt. Jag fick via Dan Grandér tag i Lisa Rivo på 
”The National Center for Jewish Film” och hon sände mig en hel hög med stumfilmer 
med judiska teman.  Hans och jag fastnade för D.W. Griffiths ”A Child of the Ghetto” 
från 1910. Anledningarna härtill var många; den spännande intrigen, miljöerna från 
Lower East Side i New York och de många scenbytena. Vårt mål med filmmusiken har 
varit att blanda genomkomponerade partier 
med improvisationer enligt givna ramar. 
Musiken är så att säga både förutbestämd 
och samtidigt skapad i detta nu” 
Musiken till ”A Child of the Ghetto” framförs 
av: Emma Lindhamre - Cello Alexander Freu-
denthal – klarinetter Hans Nyman – baryton-
gitarr och cittra Pär Jaktelius - trummor



in darkness
Polen 2011
Regi: Agnieszka Holland
145 min 
polskt, tyskt tal, engelsk text

Världen har hört talas om Schindlers judar som räddades undan Förintelsen. Leo-
pold Sochas judar är inte lika uppmärksammade. Socha, också kallad Poldek, och 
hans kriminella sidekick Szczepek använde Lvovs kloaker för att gömma tjuvgods. 
När gettot i Lvov förstörs 1943 får de nya möjligheter att göra affärer. I kloakernas 
mörker upptäcker de en grupp judar som gömmer sig undan de tyska ockupanterna 
och ukrainska soldaterna i nazisternas tjänst. Socha hjälper otippat dem, först mot 
betalning och sedan av moralisk plikt och medkänsla. Socha är en klassisk antihjälte 
utan några varmare känslor för judar och som utan skrupler gärna tar betalt för sina 
tjänster. Men han hittar sin inre mensch. I mörkret överlever en liten spillra av den 
tidigare stora judiska befolkningen i Lvov. En ovanlig klaustrofobisk berättelse och 
starkt engagerande film om outsägligt lidande, humanitet och människors komplexi-
tet och osannolika överlevnad. Filmen visas i samarbete med Polska Institutet.



Tonia and Her Children
Polen 2012
Regi: Marcel Lozinski
57 min
polskt tal, engelsk text

Året är 1949 och 11-åriga Werka och hennes 9-årige bror Marcel lämnas på ett barn-
hem I Wroclav. De får frågan vilka de är och Werka svarar: vi är barn till kommunister. 
Werkas och Marcels mamma, Tonia, var en rättrogen kommunist före kriget men blev 
ändå arresterad och anklagad för samarbete med amerikanska myndigheter och 
spionage. Tonia sitter i fängelse under fem och ett halvt år. Under tiden bor barnen 
på olika barnhem. Lozinskis film fångar närgånget och med ovanlig uppriktighet Wer-
kas och Marcels reflektioner kring deras barndom och hur föräldrarnas ideologiska 
övertygelse påverkat dem, både som barn och vuxna. 
Filmen visas i samarbete med Polska Institutet.



Pettersson och Bendel
Sverige 1931
Regi: Per-Axel Branner
108 min
svenskt tal och text

Arbetslöse charmören Pettersson slår sig ihop med judiske skojaren Bendel och 
med en startkapital på 25 öre tänker de fiffla sig rika. Petterson & Bendel har den 
tveksamma äran att räknas som den första antisemitiska filmen och hyllades i 
Nazityskland. Filmen är baserad på en roman av Waldemar Hammenhög, utgiven 
1931. Filmen visades i Tyskland 1935 där den blev en av propagandaminister Joseph 
Goebbels favoritfilmer. 
I samband med Raoul Wallenbergåret 2012 visar Stockholms Judiska Filmfestival 
den antisemitiska Pettersson och Bendel från 1931. Vi gör det för att ge en bild av 
det samhällsklimat som rådde både före och under kriget i Sverige vad gäller synen 
på judarna. Skådespelaren Basia Frydman läser ur protokollet från riksdagsdebatten 
1939 om ”judefrågan”, före visningen. 

Cinemateket



The Queen Has no Crown
 
Israel 2011
Regi: Tomer Heyman
82 min
hebreiskt och engelskt tal, engelsk text

Tomer Heymans ensamstående mor har fem söner. En efter en har de lämnat Israel 
för ett annat liv i utlandet. Bara två söner är kvar, en straight och en homosexuell. 
Filmen är en närgången och känslig granskning av den egna familjen. Den undersö-
ker varsamt och ärligt frågor kring familj, sorg, sexualitet, den israelisk-palestinska 
konflikten och den sionistiska drömmen.  



Kaddish for a Friend 
Tyskland 2011
Regi: Leo Khasin
94 min
arabiskt och tyskt tal, svensk text

Ali är uppväxt i ett palestinskt flyktingläger och har vuxit upp med bilden av judar 
som fiender. Hans familj har nyligen utvandrat till Tyskland. Tillsammans med sina 
kompisar i den nedgångna Berlinförorten där de bor, vandaliserar han sin grannes, 
den äldre rysk-judiske krigsveteranen Alexanders, lägenhet. Av vandalerna blir bara 
Ali igenkänd och tagen av polisen. För att undvika straff och deportation tvingas Ali 
jobba hårt för att få förlåtelse av sin ”fiende”.   



Kol nidre
USA 1939
Regi: Joseph Seiden
88 min
jiddish tal, engelsk text

Det är mycket hjärta och smärta i denna jiddishklassiker. Den unga Jenny har till 
sina föräldrars stora besvikelse blivit kär i charmören Jack, istället för den rekorder-
lige rabbinen Joseph Goldstein. Med en blandning av ”schmaltsig” melodram och 
charmiga sångnummer får vi följa Jennys öde. Filmen hade sin premiär i New York 
dagarna innan krigsutbrottet 1939 och Jom Kippur (då Kol Nidre-bönen läses) och 
blev en av dåtidens stora succéfilmer på the Lower East Side. 



Auf Wiedersehen America
Polen/Tyskland 1993                                                                Best oF 20 YeaRs
Regi: Jan Schütte
85 min

Auf Wiedersehn America är roadmovien om resan som få gör, tillbaka till ett Polen 
de inte sett sedan kriget. Isaac, Moshe och Genovefa tar båten från New York för att 
anlända till ett Polen som för dem är helt obekant. I Amerika är de invandrare, i det 
Tyskland de passerar på vägen återigen judar, i Polen blir de amerikaner. En film som 
med stor värme och humor skildrar deras tragikomiska odyssé. 
En blockbuster på SJFF 1995



europa europa
  
Tyskland/Polen                                                                                Best oF 20 YeaRs
Regi: Agneiszka Holland 
112 min
tyskt tal, engelsk text

Europa Europa är den sanna och fascinerande berättelsen om Salomon Perel, en 
tysk-judisk tonåring som tar värvning i ”Wermacht”, den tyska armén, för att undkom-
ma Förintelsen. Han skickas till och med till nazisternas prestigefyllda elitskola för 
Hitlerjugend utan att avslöja sin identitet. I navet av det nazistiska maskineriet lyckas 
han med det ofattbara, att överleva. En mycket stark och dramatisk filmatisering av 
ett fascinerande öde. Succéfilmen från Stockholms Judiska Filmfestival 1994. 
Filmen visas i samarbete med Polska Institutet.



KoRtFilmeR

Peacemaker mac 
Israel 2012 Regi: Yotam Cohen 5 min

När Peacemaker Mac anländer till ön av konflikter är hans uppdrag att lösa situatio-
nen. Han försöker med alla konventionella fredslösningar: handskakningar, freds-
ceremonier och en skiljemur. När han inser att hans metoder endast leder till att 
konflikten trappas upp, återstår endast en sak. 

i Was A Child of Holocaust survivors
 
Kanada 2011 Regi: Ann Marie Fleming 15 min

Underbar animerad film om hur det kan vara att växa upp med föräldrar som överlevt 
Förintelsen.

don’t Tell santa You’re Jewish
Kanada 2010 Regi: Jody Kramer 4 min engelskt tal

På julen kommer tomten med klappar till alla barn, även judiska?

Yizkor
USA 2010 Regi: Ruth Fertig 24 min

Ruth Fertigs film vann en Oscar för bästa studentdokumentär 2010. Genom en fin 
blandning av animationer, arkivmaterial och 8-mm familjefilmer berättas historien 
om regissörens mormor, Liselotte Fertigovas väg genom Förintelsen. Liksom många 
överlevande har Liselotte inte berättat mycket om detta. I de memoarer man fann 
efter hennes död berättas dock hennes historia med uppriktighet och humor.



avsändare: Föreningen stockholms Judiska Filmfestival Box 19001 se-104 32 stockholm                            
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