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Också Stockholms Judiska Filmfestival drar sitt strå till stacken. I spelfilmer och dokumentärer skil-

dras den judiska kulturen från Argentina i söder till Tyskland i norr. Parallellt med detta når allt fler fil-

mer med ett judiskt tema de stora biograferna; bara i år har svenska biobesökare kunna se filmer

som Mr Ibrahim och koranens blommor, och The Friedmans. Judisk kultur börjar bli mainstream. Det

är fantastiskt. Och väldigt glädjande. 

Vi fortsätter att visa allt det som inte når svenska biografer. I år inviger vi festivalen med den pris-

belönta israeliska Or i celebert sällskap av filmens regissör Keren Yedaya. Daniel Burmans argen-

tinska kanonrulle, om ett sunkigt köpcentrum i Buenos Aires befolkat av allsköns sköna typer, får

avsluta årets festival. Israel har också sin givna plats på festivalen, denna gång skildrat genom så

olika filmer som On the Objection Front, Metallic Blues och Or. Olika sidor av ett land där konflikten

mellan Israel och Palestina tveklöst präglar den israeliska filmen, men där det också finns plats för

annat, för det vanliga, ibland obehagliga livet. Festivalen uppmärksammar också 60-årsminnet av

Auschwitz-Birkenaus befrielse med en specialvisning av The Last Days och jiddishfilmen Unzere

Kinder. Och så får ni inte missa den underbara animerade kortfilmen Backseat Bingo. Återigen en

av dessa filmer som känns så omisskännligt judisk utan att man kan sätta fingret på någon enda sak.

Den bara finns där, känslan. Tveklöst. 

VÄLKOMNA!

Christina Gamstorp

I år är det 60 år sedan Auschwitz-Birkenau befriades av de allierade trupperna, 60 år sedan världen

stod öga mot öga med det mest fasansfulla brottet i världens historia; mördandet av sex miljoner

judar; minst en halv miljon romer; homosexuella, handikappade, och alla de som inte passade in i

den nazistiska världsbilden. 

Intresset för Förintelsen har aldrig varit större, de senaste tio åren har det publicerats hyllmeter

med forskning om Förintelsen. Den 27:e januari i år, dagen för 60-årsminnet av Auschwitz befrielse,

fylldes svenska tidningar med flera helsidor om det fasansfulla som hände där, och i de andra

nazistiska dödslägren, i hjärtat av den europeiska civilisationen. 

Förintelsen utplånade inte bara ett helt folk utan också den judiska kulturen i Europa; traditioner,

kunskap, ideér, judiskt tankegods, det judiska livet. Allt försvann. Det uppstod ett tomrum, Europa

förändrades när den judiska civilisationen förintades. Vad som växte i dess ställe vet vi inte, men vi

lever för alltid med konsekvenserna av Förintelsen och utplånandet av en hel kultur. 

Israel blev kanske en av de viktigaste konsekvenserna av Förintelsen; bildandet av en judisk stat

där den judiska civilisationen åter kunde växa fritt, befriad från den europeiska antisemitismens

tvångströja. Paradoxalt nog utgör Israel idag en av den ”nya” antisemitismens främsta bränsledepå-

er; det urgamla hatet mot judarna maskeras till kritik mot Israel. Tyvärr spelar den israeliska rege-

ringen delvis på samma strängar och fördömer varje kritisk röst som ett utslag av samma antisemi-

tism. Trots detta ger den senaste tidens utveckling anledning till en försiktig optimism.   

Idag har den judiska kulturen åter ett uppsving. Runt om i Europa kommer den till uttryck i teater,

konst, musik och litteratur. Och film inte minst. Förra året såg Warszawas judiska filmfestival dagens

ljus, och detta i ett land där den judiska civilisationen så totalt utplånades. I detta tomrum har den

åter slagit rot. 
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MÅNDAG 18/4

Salong 1   Salong 2

18.45 19.00
ABJAD OR

Face to Face: KEREN YEDAYA

21.00                          21.15  
WATERMARKS HIDING AND SEEKING

Förfilm: ONE DAY CROSSING

TISDAG 19/4

Salong 1   Salong 2

19.00   19.15
METALLIC BLUES ON THE OBJECTION FRONT

Face to Face: SHIRI TSUR
Förfilm: DON QUIXOTE IN 
JERUSALEM

21.00    21.15   
LOST EMBRACE ABJAD

FESTIVALEN GÅR AV STAPELN PÅ ZITA 
BIRGER JARLSGATAN 37

LÖRDAG 16/4

Salong 1   Salong 2

18.45   19.00  
OR GO FOR ZUCKER!
Face to Face: KEREN YEDAYA  Förfilm: BACKSEAT BINGO                                   

21.15            21.00   
LOST EMBRACE ARYE
Förfilm: BACKSEAT BINGO    

SÖNDAG 17/4

Salong 1   Salong 2

14.45  15.00
ARYE THE LAST DAYS    

16.45  17.00
OUR CHILDREN - UNZERE KINDER WATERMARKS
Förfilm: ONE DAY CROSSING                 Öppet Forum: GUNNAR PERSSON

18.45   19.00   
ON THE OBJECTION FRONT HIDING AND SEEKING 
Face to Face: SHIRI TSUR     Förfilm: ONE DAY CROSSING 
Förfilm: DON QUIXOTE IN JERUSALEM

21.00                                                          21.15 
GO FOR ZUCKER! METALLIC BLUES
Förfilm: BACKSEAT BINGO



O P E N I N G  N I G H T  P A R T YO P E N I N G  N I G H T  P A R T Y
O P E N I N G  N I G H T  P A R T YO P E N I N G  N I G H T  P A R T Y

TACK
Judiska Församlingens Kulturkommitté, Stockholms Kultur- och Idrottsförvaltning, Ettlingers Minnesfond,

Goetheinstitutet och Rita Stetter och Israels ambassad. Stort tack till er alla som stöder festivalen genom Jack

Weils idoga insamlingsarbete! David Asarnoj, Liv & Bernard Asarnoj, Rolf & Siv Asarnoj, Krystyna Asarnoj,

Tobias Asarnoj, Fam Fredrik Alaton, Claire Amson, Ruth & Salomo Berlinger, Gila & Jan Bornstein, Jessica &

Gustaf Bonde, Tommy Bab, Evan Brotman, Alan Schönkopf, Eva & Folke Breitbart, Elisabeth & George Citrom,

Lisa & Mikael Cohen, Ingrid & Ove Cassel, Eva & Frans Cohn, Elise & Jan-Erik Blecher, Livia Erdelyi, Marie-

Louise & Gösta Ekman, Gunilla & Bertil Dawin, Hans & Ann Eisler, Peter Fischler, Gitta & Levi Friedman, Peter

Fabry, Robert & Marit Faeder, Erica & Göran Fenyö, Thomas Frenkel, Daniella & Leif Freilich, Eva & Harry Flam,

Noomi & Folke Flam, Mikael & Maud Feist, Ira Gladnikoff & Paul Fishbein, Marianne Grandér, Jonas Grandér,

Gun & Fred Goldberg, Thalilah Gustavsson, Gila & Dan Gladnikoff, Berit & Amos Griner, Bernt Hermele,

Renée & Anders Johnsson-Hirschfeld, Hedwig Hedqvist, Christina & Ulf Hirsch, Eva-Britt Henmark, Britt-Marie

& Gabriel Herdewall, Ilja & Sofia Jakerson, Hanna & Henrik Kessler, Margareta & Rolf Kaplan, Mirjam & David

Kellerman, Titti & Björn Kaiser, Åke Karlsson, Lena & Thomas Karte, Elisabeth & Sam Kischnowsky, Channa &

Hasse Kraitsik, Harry & Robin Klagsbrunn, Eva & Mikael Kamras, Jan Kyro & Tommy Anrell, Peter Könyves, Rolf

Kamras, Irene & Andras Kerek, Rose & Hugo Lagerkrantz, Roland Larsson, Renée & Alf Levy, Berit & Jan-Erik

Levy, Hans Lepp, Eva Laser, Masha & Daniel Lindbäck, Louise & Christer Lindberg, Marietta & Carlo Löwy,

Ingrid & Georg Löwy, Vera Löwengart, Stefan Lönnqvist & Hans Johansson, Henry Larsson, Gudrun Löfgren,

Robin Lapidus, Suzanne & Paul Movschenson, Lena Meyersohn, Stefan Marko, Danielle Metz, Kaj Müller, Ulla

Norberg, Rickard Neuman & Marianne Goldman, Amy & David Neuman, Elisabeth & Magnus Neuberg, Monica

Nejman & Jack Gavatin, Ann Nisell, Monica & Gerard Nagler, Viwi & Harry Nisell, Kiki & Bertil Neuman,

Hannele & Elis Nemes, Antonietta & Rolf Oppenheimer, Elisabeth & Bertil Oppenheimer, Anja & Loffe

Palmgren, Jenny & Victor Press, Anette & Sam Rothstein, Eva & Allan Rubin, Lilian & Tommy Rosenberg,

Bjoern Rhodiner, Fanny Rosenblatt, Carmen Regnér, Monica & Daniel Rock, Eva & Ulf Sender, Sara Seidel,

Rita & Leif Silbersky, Hedy & Rolf Svirsky, Hella & Ivan Svirsky, Rita Stetter, Heinz Spira, Ulf Scherlin, Daniel

Sachs, Rita & Henrik Salamon, Sylwia & Sasha Soback, Eva-Mia & Evald Steinberg, Ola Steinberg, Nathan

Schlachet, Lisa & Fima Szugalski, Mirjam & Ernst Salamon, Ann & Peter Seideman, Louise & Mikael Skaj, Mari

& Erwin Salamon, Martin Steinberg, Isse Suchowsky, Rebecca Tarschys, Bernhard Tessler, Anika & Gabriel

Urwitz, Sylvia Urwitz, Monica Urwitz, Robert Weil, Bror Werbell, Hanna & Paul Wechselblatt, Magda & Alex

Wolodarski, Mirjam Wolff, Lennart Wolff, Ann Westin, Anna-Lisa Zacharias, Bröderna Zlotnik, Agneta Åkesson.

BILJETTBESTÄLLNING

Biljettbeställningar kan göras fr om 10:e april på tfn 08-545 27 251 mellan 16-21 eller direkt i kassan kl. 16-

21 på Biograf Zita, Birger Jarlsgatan 37. Biljetter kan också bokas på www.zita.se

Biljettpris 60 kr, medlemskort (obligatoriskt) 40 kr.

Beställda biljetter hämtas senast 60 minuter före föreställningens början. Hämta gärna biljetterna i god tid före

festivalen fr om 10/4 då det alltid blir mycket folk och trängsel i kassan i samband med föreställningarna.

Biljettkassan har öppet vardagar 16-21 och lördag-söndag 13-21. 

I år kommer ett mindre antal biljetter till varje föreställning inte att kunna bokas i förväg utan endast köpas

direkt i kassan. Vi hoppas på detta sätt kunna undvika att samtliga biljetter till en föreställning bokas upp i för-

väg för att sedan inte hämtas ut. Festivalen går av stapeln på Zita, Birger Jarlsgatan 37 

O P E N I N G  N I G H T  P A R T Y

Som vanligt bjuder vi på underhållning och något att dricka i Zitas biosalong och i foajén. Mingla och njut.

Lördag 16/4 från 22.45.  

ÖPPET FORUM

Gunnar Persson om sin bok ”Stjärnor på flykt – historien om Hakoah Wien”. Gunnar Persson är en av Sveriges

mest namnkunniga fotbollsskribenter, och var i många år redaktör för Årets Fotboll. Söndag 17/4 kl 17.00

FACE TO FACE – Möt människan bakom filmen i festivalens Face to Face

Keren Yedaya regissören bakom Or medverkar vid festivalens galapremiär. Närmare Cannes än så här komm-

mer man inte. Lördag 16/4 kl 18.45 och måndag 18/4 kl 19.00.

Shiri Tsur regissören bakom On the Objection Front medverkar vid visningen. Söndag 17/4  kl 19.00 och tis-
dag 19/4 kl 19.15.



LOST EMBRACE El Abrazo Partido

regi: Daniel Burman

Argentina/Spanien/Frankrike/Italien 2004

100 minuter

spanskt tal/engelsk text

Lost Embrace tar oss till en sunkig shoppinggalleria

i Buenos Aires. Där spenderar slackern Ariel det

mesta av sin tid tillsammans med gallerians övriga

affärsidkare, en skön samling typer. Där finns bland

annat det koreanska paret som säljer Feng

Shuiattiraljer, den tygsäljande italienska familjen som

mest gormar på varandra och Ariels mamma som

säljer damunderkläder. 

Förutom att spana in grannaffärens vackra Rita

och sköna underklädesprovande kvinnor, är Ariel

besatt av att hitta sin far som försvann till Israel för

många år sedan. 

Daniel Burman (SJFF 2002 - Waiting for the

Messiah) har i sin nya film slagit an en lågmäld och

underfundig vardagsfilosofisk ton som kombineras

med en perfekt känsla för livets förtret, drömmar och

absurditeter. Silverbjörnen för bästa manliga skåde-

spelare på Berlins filmfestival 2003. 

FESTIVALENS AVSLUTNINGSFILM

OR 

regi: Keren Yedaya   

Israel 2004

100 minuter

hebreiskt tal/engelsk text

Filmen berättar historien om den prostituerade

Ruthie och hennes dotter Or som förtvivlat försöker

hjälpa modern och sig själv till ett anständigt liv. Ors

liv är inte riktigt som andra tonåringars. Förutom att

stötta sin mamma som helt tappat fotfästet i livet, tar

hon diverse slitsamma ströjobb och däremellan

hinner hon ibland till skolan. Efter ett uppslitande

möte med mamman, bestämmer sig Or för att göra

någonting åt sitt liv. Men det är inte lätt för en ung

sårbar människa att bryta onda cirklar. 

Ett oerhört gripande drama med fantastiska 

skådespelarprestationer som lyfter fram nya sidor av

det israeliska samhället i en tid då bilderna på den

vita duken annars nästan helt överskuggas av kon-

flikten i Mellanöstern. Camera d´Or i Cannes 2004.

Face to face: Keren Yedaya lördag 16/4 kl 18.45
och måndag 18/4 kl 19.00

SVENSK PREMIÄR & 
FESTIVALENS ÖPPNINGSFILM



ARYE

regi: Roman Kochanov

Ryssland 2004

92 min

ryskt, hebreiskt tal/ engelsk text

När den välkända ryska läkaren Arye förstår att han

är döende i cancer, beslutar han sig för att resa från

sitt annars så bekväma liv i Moskva till Israel för att

leta upp sin ungdomskärlek Sonja. Parallellt förs vi

sextio år tillbaks i tiden, då Arye och Sonja räddades

undan nazisterna av en östeuropeisk bonde.

Berättad som något av en saga ger filmen en smärt-

sam och rörande insikt i den östeuropeiska judenhe-

tens tragiska 1900-talshistoria. I den välspelade

huvudrollen som Arye ser vi den polske skådespela-

ren Joseph Stur, som bland annat är känd genom

sina roller i flera av regissören Krzysztof Kieslowskis

filmer. 

GO FOR ZUCKER! 
AN UNORTHODOX COMEDY
Alles auf Zucker

regi: Dani Levy

Tyskland 2004

90 minuter

tyskt tal/engelsk text

Glidaren och spelaren Jaeckie Zucker har problem

upp över öronen. Hans fru vill skiljas, han riskerar att

hamna i finkan och livet ter sig rätt omöjligt. Zuckers

mamma dör och hans enda hopp står till det vän-

tande arvet. Men hennes testamente innehåller

tyvärr vissa villkor som Zucker och hans bror

Samuel måste leva upp till. Zucker måste försonas

med sin ortodoxa bror och de ska leva förenade i

broderskap. Samuel och hela hans klan flyttar in hos

Zucker och kulturkrocken är oundviklig. De envisa

och tjurskalliga bröderna har inget val, de måste

komma överens. En härligt skruvad och tempofylld

komedi. 

Visningen arrangeras i samarbete med 
Goethe-Institut Stockholm.



ON THE OBJECTION FRONT
Ratziti lihiyot gibor 

regi: Shiri Tsur 

Israel 2005

63 minuter

hebreiskt tal/engelsk text

Armén har sedan Israels tillkomst varit något av en

helig ko, och den förbehållslösa lojaliteten med

denna institution har varit stark. 2002 skrev mer än

600 reservister under ett upprop där de vägrade att

tjänstgöra på ockuperat område. Detta väckte inte

helt förvånande en häftig debatt i Israel. 

De som skrev under var inga extremister, utan

vanliga israeler från landets politiska mittfåra. Filmen

porträtterar sex av de vägrande soldaterna, deras

personliga och skakande berättelser från armélivet

och varför de gjort ett sådant val. Ett val som ofta

blir ifrågasatt av familj, vänner och övriga samhället. 

De vägrande för ingen politisk kamp utan agerar

utifrån egna erfarenheter och insikter, och en stark

känsla av att ockupationen och förtrycket av civila

palestinier är moraliskt nedbrytande. 

Filmen är en unik skildring av en alternativ stånd-

punkt som börjat växa i det israeliska samhället, och

som kanske rymmer ett frö till försoning och samex-

istens mellan israeler och palestinier.

Face to Face: Shiri Tsur söndag 17/4 18.45 och
tisdag 18/4 19.15 

WATERMARKS 

regi: Yaron Zilberman 

Israel 2004 

80 minuter 

tyskt, engelskt, hebreiskt tal/engelsk text 

Watermarks berättar historien om de kvinnliga elit-

simmarna från den legendariska sportklubben

Hakoah i Wien. Den bildades då de österrikiska

sportklubbarna förvägrade judiska idrottare medlem-

skap. Hakoah ville sprida sportens evangelium till

den wienska judenheten som annars hade klart min-

dre sportiga förebilder som Sigmund Freud och

Gustaf Mahler. 

Förtretligt nog för den gryende nazismen med sin

ariska rasideologi skördade Hakoah under 30-talet

stora framgångar, inte minst det kvinnliga och väl-

trimmade simlaget som helt dominerade Österrikes

simscen. De flesta simmarna lyckades fly landet tack

vare Hakoahs räddningsaktion.  

Sextiofem år senare återförenas det kvinnliga sim-

laget i sin gamla simbassäng i Wien. För dessa vita-

la och fortfarande simmande åttioåriga damer väcker

återseendet både härliga ungdomsminnen men

också minnen av förföljelse och utanförskap. 

Öppet Forum: Författaren Gunnar Persson berättar
om sin bok Stjärnor på flykt – historien om Hakoah
Wien söndag 17/4 kl 17.00



METALLIC BLUES

regi: Dan Verete

Israel 2004 

90 min 

hebreiskt, tyskt tal/engelsk text

Bilhandlarna Shmuel och Siso är vanligtvis riktiga

"losers". Nu har de dock fått chansen att göra sitt

livs klipp och tjäna massor med stålar. En man

kommer till bilfirman för att sälja en samlares dröm,

en lyxig Lincoln Continental Limousine, som hämtad

ur ett avsnitt av Dallas, för nästan inga pengar. De

reser till Tyskland för att tjäna storkovan på sitt kap.

Detta blir upptakten till en skön "road-movie" där

jakten på rikedom och ett bättre liv blir till en berätt-

telse om missöden, vänskap och komplicerade

tysk-judiska relationer. En film med utmärkta skåde-

spelare som Moshe Ivgy och Avi Koushnir, om livets

vägar som korsas för några euros skull. Pris för

bästa skådespelare och manus vid Jerusalem Film

Festival.

ABJAD

regi: Abolfazi Jalili

Iran 2003

110 minuter

farsi tal/engelsk text

Den islamistiska revolutionen står för dörren. I en

traditionell och sträng iransk småstad bor tonåring-

en Emkan. Han går på den lokala koranskolan där

eleverna börjar morgonen med en rituell recitation

av alfabetet, Abjad. Tyvärr gillar Emkan bara sådant

som regimen och hans pappa har fördömt: bio,

musik, kalligrafi, fotografi, kaféliv och den judiska

grannflickan Maassoum, vars pappa äger den lokala

biografen som har Hollywoodpärlor som Exodus och

Chaplins Guldruschen på reportoiren. Khomeinis

revolution gör inte livet lättare för Emkan och hans

judiska grannar.

Filmen är baserad på regissören Jalilis egen histo-

ria från ett Iran där femton procent av befolkningen

var judar och där många judiska föräldrar skickade

sina barn till koranskolorna. Filmen är ett sällsynt

och vackert porträtt av livet för judar och muslimer i

ett Iran före den iranska revolutionen.



OUR CHILDREN Unzere Kinder 

regi: Natan Gross & Shaul Goskind

Polen 1948

68 minuter

jiddisch tal/engelsk text

I denna unika polska spelfilm på jiddish som spe-

lades in strax efter krigsslutet, spelar komikerduon

Dzigan och Shumacher samtliga roller i en  berätt-

telse av Sholem Aleichem, för en publik bestående

av barn som själva överlevde Förintelsen. Men bar-

nen i publiken tar snabbt över föreställningen med

sina skakande berättelser. En film om hur de sköna

konsterna som sång, dans och berättarlust kan ha

en befriande effekt på både barn och vuxna.

Medverkar gör överlevande barn från barnhemmet i

Helenowek.

60-ÅRSMINNET AV 
AUSCHWITZ-BIRKENAUS BEFRIELSE

HIDING AND SEEKING: 
FAITH AND TOLERANCE AFTER 
THE HOLOCAUST

regi: Menachem Daum & Oren Rudavsky

USA 2003

85 minuter

New Yorkbon Menachem Daum (SJFF 2000, A Life

Apart) är själv barn till överlevande och fick med sig

en misstänksamhet mot omvärlden redan med

modersmjölken. Han vill nu få sina söner att se på

världen med öppnare ögon och inte fastna i sin

judiska bibelskolas fördomsfulla syn.

Han konfronterar sina yeshivastuderande söner

med en inspelning av en rabbin som vill fostra judar

till att sky och till och med hata icke-judar. Sönerna

kan dock inte riktigt se det obehagliga i rabbinens

budskap.

Detta blir upptakten till att Daum känner sig tving-

ad att ta med sina söner på en resa till Polen för att

söka efter bondfamiljen som räddade hans svärföräl-

drar undan nazisterna. Syftet med resan är att visa

dem att världen inte är så svart och vit, och att den

inte heller så enkelt låter sig delas in i onda och

goda människor, i judar och icke-judar.

En stark och rörande film om medmänsklighet,

mod och religion i det verkliga livet.



DON QUIXOTE IN JERUSALEM
regi: Dani Rosenberg

Israel 2004

5 minuter

hebreiskt tal/engelsk text

Don Quijote och Sancho Pancha kommer till

Jerusalem för att utkämpa sin strid mot ”väderkvar-

narna”. Filmen om muren mellan Israel och Palestina

väckte stor uppmärksamhet på årets filmfestival i

Berlin; en stad där en annan mur just rivits ner.  

BACKSEAT BINGO
regi: Liz Blazer 

USA 2003 

6 minuter

engelskt tal/text

En helt ljuvlig animerad film om pensionärer och

deras jakt på romans, ömhet, kärlek och inte minst

sex. “No Republicans please” är redan en klassiker.  

ONE DAY CROSSING
regi: Joan Stein

USA 2000

25 minuter 

ungerskt tal/engelsk text

Budapest i krigets slutskede. Sara och hennes familj

lever under kristen täckmantel för att undvika att bli

deporterade eller arkebuserade av de fascistiska pil-

korsarna. På radion sprids nyheten att kriget är slut,

vilket inger falska förhoppningar om att dubbellivet

är över. 

Filmen är tillägnad Raoul Wallenberg, vars insat-

ser i Ungern räddade regissören Joan Steins egen

familj. OSCARNOMINERAD 2001.

THE LAST DAYS 

regi: James Moll

USA 1998

87 min 

engelskt tal/svensk text

Trots enorma krigsförluster intensifierade Nazitysk-

land i början av 1944 utrotningen av de europeiska

judarna. Fler judar mördades under det året än

under någon annan period av kriget. Ungerns judar

gick samma öde tillmötes som judar i övriga Europa.

Under vintern 1944 tvingades tiotusentals judar

marschera hundratals kilometer i de sk. dödsmar-

scherna.

The Last Days berättar historierna om fem unger-

ska judar, som alla överlevde Förintelsen. Från de

små byarna i Karpatien till det kosmopolitiska

Budapest ödelade Förintelsen deras hemland. Vi

möter dem i intervjuer då de över femtio år senare

reser tillbaka för att besöka de platser i Europa som

bär på så många minnen. Filmen väver samman

ögonvittnesskildringar med historiska bilder, vilket

gör The Last Days till en krönika över några vanliga

människors ovanliga liv och en hyllning till männ-

niskans kamp. OSCARBELÖNAD FÖR BÄSTA

DOKUMENTÄR. 

60-ÅRSMINNET AV 
AUSCHWITZ-BIRKENAUS BEFRIELSE

K O R T F I L M E R



Föreningen Stockholms Judiska Filmfestival
Box 19001, 104 32 Stockholm
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