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VÄLKOMMEN!
Våren är åter kommen. Unga 
kräver en ljusare framtid och en 
ny klimatpolitik. Filmbranschen 
vill dra sitt strå till stacken. En ny 
plattform för kortfilm rullas ut och 
ett helt gäng talanger visar sin 
film för första gången – 
Pixel 2019 blickar framåt.

2019, ett rekordår för anmälda 
bidrag, 94 stycken i programmet! 
Det är fantastiskt att så många 
skapar film, hittar sitt uttryck och 
vill visa det på Pixel. Att vi är en 
festival där vi möts genom en 
delad passion, rutinerade som 
filmdebutanter. Helt magiskt.

Årets Pixel har fokus på miljö. 
En miljöstrateg pratar hållbart 
filmskapande. Green Screen-
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PIXEL CREW

projektet som arbetar för 
omställning av skånska film-
branschen bjuder på filmfrukost. 
I caféet huserar en riktig 
miljöaktör som lovar att fylla era 
magar med gott samvete. 

2019 hoppas vi inspirera er med 
kortfilmsbonanza, filmiska ljud 

av vardagsprylar, mötet med en 
utomjording eller en filmkonsulent, 
samt låta er upptäcka det 
fantastiska Ystad Studios Visitor 
Center. 

Varmt välkomna till Pixel 2019!
Lena Ek 
Festivalchef

Praktikant: Fanny Månsson, Koordinator: Anna Wagner, Teknikansvarig: Ludvig 
Hedlund, Festivalchef: Lena Ek, Frånvarande praktikant: Nadja Judasz 
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Tack till våra urvalsgrupper, alla 
jurymedlemmar, samarbetspartners, 
bidragsgivare, sponsorer och alla 
självutnämnda ambassadörer som 
hjälper oss att sprida ordet om 
festivalen året runt.

Och givetvis ett stort tack till de 
huvudsakliga kreatörerna bakom 

vår filmfestival: Pixelfilmare i alla 
åldrar; ni som ger oss förtroendet 
och privilegiet att få se era korta 
mästerverk och ge oss en inblick i 
både era verkligheter och fantasier. 

Slutligen ett särskilt tack till alla fina 
volontärer, ert jobb är ovärderligt för 
oss!

TACK 

TRYCK & DESIGN
Design: Hanna Lagerberg
Redaktör och layout: Anna Wagner
Tryckt hos Exakta Print 
www.exakta.se

PIXEL PÅ SOCIALA MEDIER

/PixelSkanesFilmfestival

filmiskane.se/pixel

filmiskane

/pixelshortfilm

Använd gärna vår hashtag 
#pixelfilmfestival

FILM I SKÅNE är ett regionalt resurs- 
och produktionscentrum för film vars 
uppdrag är att främja filmverksamhet 
i Skåne samt att öka tillväxten i Skåne 
genom filmproduktion. Film i Skåne 
finansieras av Business Region Skåne 
och Region Skånes kulturnämnd.
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FOKUS: EN HÅLLBAR FILMBRANSCH

Mer info: interregeurope.eu/greenscreen/

Film i Skåne och Ystads kommun arbetar långsiktigt 
tillsammans för att ta fram en strategi för en grönare 
filmproduktion i Skåne. 

Det europeiska InterReg projektet GREEN SCREEN 
har som mål att minska koldioxidutsläppen inom 
europeisk film- och tv-bransch. Projektet vill säker-
ställa att det genom miljötänk kan bli billigare för 
filmbolagen att producera film samt sprida goda 
resultat på en europeisk nivå.
  

Fr kl 9:30 Filmfrukost  
i samband med invigningarna bjuder Green 
Screen alla besökare på en bra start på dagen.

Kl 14:15 Inspirationstalare
David Helsing: Hållbart filmskapande
Läs mer på s. 7

Hela dagen:  
MINIEXPO Hållbar filmproduktion
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FILMARTRÄFF & PIXEL 
WARM-UP 26 APRIL
Välkomna till en Pixel Warm-up med både samtal 
och mingel på FilmCentrum Syd i Malmö!
Vi bjuder på ett spännande möte med manus-
författaren och regissören Isabella Eklöf – aktuell 
med manus till Guldbaggeprisade filmen Gräns och 
manus/regi för uppmärksammade filmen Holiday. 

Moderator: Camilla Larsson; journalist, filmkritiker 
och tidigare Festivalchef för Pixel.

Datum & tid: 26 april kl 17:00-19:30
Plats: FilmCentrum Syd, Monbijougatan 17E, Malmö
Anmälan: anna@filmcentrumsyd.se (senast 22 april)

Arrangör: FilmCentrum Syd, Centrum för dramatik 
Syd, OFF - Oberoende Filmares Förbund & Pixel 
Skånes Filmfestival.
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VINJETTFILMEN
Kim Sundbeck är en Pixelveteran. Under de 
senaste 7 åren har han visat minst en film om 
året på festivalen. Förra året fick han ett heders-
omnämnande för Skådarna och året innan vann 
han ”Bästa Film” och ”Bästa Klipp” för Väg 13 
(alla tre i samarbete med Paolo Iskra). Utöver att 
göra kortfilm, arbetar han som klippare och har 
varit researcher på ett par SVT-dokumentärer. 

”Vad som motiverar mig till att göra vinjetten är 
att Pixel Filmfestival har betytt mycket för mig. 
Här visade jag min första kortfilm, via Pixel Pitch 
hittade jag en producent och under åren har jag 
träffat och knutit kontakter med en massa andra 
filmskapare. Pixel har inspirerat och utvecklat mig, 
och att få göra årets vinjett känns som ett riktigt 
hedersuppdrag!”
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GÄSTTALARE 
FÄRGLÄGG MED LJUD
13:15-13:45 på Juniorscenen
Medverkande: David Gülich
Hur kan vi jobba med ljud i 
våra filmer? Hur skapas olika 
stämningar och landskap av 
objekt du hittar hemma? Pixel 
har bjudit in ljudtrollkarlen David 
Gülich och hans väskor med 
prylar för att visa detta live för er! 
David Gülich är en kompositör, 
ljuddesigner och regissör som 
arbetar med slump och kaos som 
främsta verktyg i sitt skapande.

HÅLLBART FILMSKAPANDE
14:10-14:45 på Pixelscenen
Medverkande: David Helsing
David Helsing arbetar med 
hållbarhetsstrategier inom film-
branschen. Under produktionen 
av Systrar 1968 genomförde 
han en fallstudie för att se vilka 
möjligheter det finns att minska 
miljöpåverkan vid filminspelning. 
I samarbete med Green Screen 
bjuder vi in David för att inspirera 

SHORTLY
17:45-18:00 på Pixelscenen
Medverkande: Eva Thunell
Shortly vill vara en plats där 
det är enkelt att visa, titta på 
och älska kortfilm. Shortly vill 
vara det smartaste stället för 
kortfilmfans att mötas. Shortly vill 
att kortfilmens ära återupprättas 
och se till att fantastiska historier 
inte går oss ohörda förbi! 
Grundaren Eva Thunell beösker 
Pixel och berättar om den nya 
plattformen.

David Gülich 
Foto: Johan Sundell 

David Helsing

nya filmskapare 
att redan från 
start slå in på den 
gröna vägen.
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URVALSGRUPP

Klass 4
ANNA JOHANSSON
Vann Pixel kl 4 2016 med I Skuggan av 
oron. Koordinator på Filcentrym Syd. 
Regissör och producent som är med 
i filmkollektivet RåFILM, samt  Malmö 
Queerfilmfestival. 

Pixel Junior
ANNA WAGNER
Har en bakgrund på produktions-
bolag, där hon jobbat med webbfilm 
i det korta formatet. Har jobbat med 
filmworkshops för barn och unga och 
är koordinator för Pixel 2019.

Klass 2 & 4 
SERGEY VASILIEV
Ryskfödd regissör, troublemaker och 
lucid dreamer.  Aktuell med debut-
långfilmen PewPewPew som tävlade i 
”Bästa ungdomsfilm” på BUFF 2019. 

Pixel Junior
JACK LÖFVING
Finns till vardags på YSVC, där han 
hjälper barn hitta rekvisita och göra 
film i studions olika animations- och 
green screen-rum. Har tidigare jobbat 
med Pixel.

Klass 2 & 4
ELIN KAMLERT
Frilansande producent inom dokumen-
tärfilm, baserad i Malmö. 
Producerade Fredrik Gerttens Bikes 
vs Cars och blev utvald till Emerging 
Producers 2019. 

Klass 2 
JOHAN SIMONSSON
Filmkonsulent på FilmCentrum Syd 
i Malmö, där han bl.a. ansvarar för 
talangutveckling och filmarrangemang. 
Är även verksam dokumentärfilmare 
och regissör.
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Klass 3
KERSTIN ÜBERLACKER
Producent på WG Film och 
styrelseledamot i Nordisk Panorama. 
Har tidigare gjort dokumentärerna 
Ghost Rockets och The Leftovers 
och har varit med och byggt upp det 
nordiska Doc Lounge-nätverket.

Klass 3
MARTIN JERN 
Manusförfattare, regissör och produ-
cent. Driver produktionsbolaget Dansk 
Skalle och har bl.a. producerat och 
skrivit manus till biosuccén Rum 213. 

Klass 3
PAULA BUSTOS CASTRO
Projektledare på Antirasistiska 
filmdagar sedan 2008. Jobbar med 
film för att belysa frågor som rör 
rasism, diskriminering och mänskliga 
rättigheter.

9
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PIXEL 
TALENT AWARD

JURY FREDRIK MYRTELL
Producent/Way Creative
Producent som tidigare fått pris för 
bästa kortfilm på Pixel med Ställen 
man vaknar. 

ALEXANDRA LIGE BERGLUND 
Utvecklare/Boost Hbg
Arbetar som strategisk utvecklare 
inom film och digitala medier på 
BoostHbg.

MAGNUS PAULSSON
Producent/Solid Entertainment
Har sedan 80-talet producerat 
långfilm, dokumentärer, tv-serier, 
reklam och musikvideos. 

HANNA SOHLBERG
Konsulent/Film i Skåne
Kortfilmskonsulent och talang-
utvecklare som driver program 
internationellt och nationellt. 

Pixel Talent Award är ett av Sveriges största 
kortfilmspriser med ett sammanlagt värde 
som överstiger 300 000 kr. Det inklude-
rar kontanta medel, teknik, kunskap och 
utrustning från Film i Skåne, BoostHbg, 
Rock’n’Roll Film, Solid Entertainment och 
Way Creative. Priset ska gå till produktio-
nen av en ny fiktionsfilm i valfritt format. 

URVALSGRUPP

AMILA ČIRKINAGIĆ
Outreach Producer 
på  WG Film med 
bakgrund på flertalet  
filmfestivaler.

JOHAN SIMONSSON
Filmkonsulent på 
FilmCentrum Syd 
och ansvarar för 
talangutveckling. 

OLOF SPAAK
Prisbelönt regissör 
och producent som 
står bakom flera 
filmer och tv-serier. 
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NOMINERADE

Jag skiner inte utan er mina bröder 
ALEXANDER ABDALLAH
Projektidé: Vi var barn då 
Alexander är en skådespelare som 
nu debuterar som regissör. Han vill 
utveckla sitt konstnärskap ytterligare 
genom Pixel Talent Award.  
”Jag var mitt i ett facetimesamtal när 
det plingande till på datorn och jag 
hinner läsa att jag blivit nominerad. 
Kroppen studsar upp från soffan och 
jag gör nån slags konstig dans med 
glädjeskrik i 30 sekunder”.

Pappa måste jobba
NADJA CARLHEIM GYLLENSKÖLD
Projektidé: Till världens ände
Nadja har alltid skapat och kom först 
i kontakt med kortfilmsvärlden ge-
nom Pixel. Hon jobbar professionellt 
som ljussättare, vilket hon ser som 
ett sätt att ”måla med teknik”.
”Helt fantastiskt! Jag får fjärilar i 
magen när jag tänker på det. Det 
känns himla fint att det man tänker 
på och skapar är det någon mer som 
tror på också.”

Regissörerna tävlar med en färdig film och ett planerat projekt. De presenterar sin projektidé inför 
publik kl 16:35 på Pixelscenen. Årets nominerade filmer tävlar även i festivalens klass 2-4, se program 
för exakta tider. Möt filmarna och hör om deras första reaktion på nomineringen: 

På Golvet
PAOLO NOBIS SANDÉN
Projektidé: Ida, Ingrid och Ingenting
Paolo är en Pixelveteran som haft 
med flertalet bidrag under årens 
lopp. Han gillar amerikansk 
independentfilm, vilket visar sig i 
hans egna humoranstrukna drama.  
”Såklart väldigt roligt, både för den 
boost uppmärksamheten ger, men 
också för att det skulle kunna vara ett 
stort steg mot att få göra det här nya, 
större projektet.”



PRISKATEGORIER
KLASS 1/JUNIOR
Bästa Film
1:a Pris
2:a Pris
3:e Pris

Bästa Film i varje klass
Bästa Klipp
Bästa Ljud
Bästa Foto
Bästa Musik
Bästa Skådespelare

KLASS 2-4
Anagrams manuspris
Bästa Dokumentär*
Publikens pris
Pixel Talent Award

PIXEL ÄR EN REGIONAL UTTAGNINGSFESTIVAL TILL NOVEMBER-
FESTIVALEN I TROLLHÄTTAN, 22-23 NOVEMBER 2019. VINNARE I 

KLASS 2 OCH 3 BLIR DIREKTKVALIFICERADE TILL 
NOVEMBERFESTIVALEN VIA DENNA UTTAGNING. 

MER INFORMATION OM NOVEMBERFESTIVALEN – ARENA FÖR 
UNG SVENSK FILM FINNS PÅ WWW.NOVEMBERFESTIVALEN.SE

* Bästa Dokumentär utses av 
  DocLounges jurygrupp.

12
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KONFERENCIERER

JONAS KARLSTRÖM - KONFERENCIER PIXEL JUNIOR
Vid Junior-rodret står Jonas Karlström, en skådespelare och 
manusförfattare med hjärta och känsla för rolig och spännande 
kultur för barn. Han har bl.a skrivit manus till succé-barnprogrammet 
Sommarlov och basat för Barnlandet på Malmöfestivalen. För många 
barn är han kanske mest känd som den mindre sympatiska ”Chefen” 
på Barnkanalen, men han har lovat att hålla styr på den här dagen 
med en lite vänligare hand och inte låta alteregot ta över.

CECILIA NORDLUND - KONFERENCIER PIXEL
En känd profil i kultursvängen och konstigt är väl inte det. Cecilia är 
en färgstark och gränsbrytande musiker, producent och låtskrivare 
som har medverkat i en mängd olika bandkonstellationer genom 
åren. Hon komponerar musik för film och teater, grundade Popkollo 
och gör regelbundet workshops runt om i Sverige. Nu kommer hon 
till Pixel och sätter guldkant på allas vår tillvaro!

Foto: Max Tellving
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JURY PIXEL

ANTONIO TUBLÉN
Regissör och manusförfattare 
med fascination för udda ljud, 
som driver Pingpong Film.
Debuterade med prisbelönade 
långfilmen Original. Sedan kom 
uppmärksammade LFO, Uro och 
senast den engelska debuten; 
Zoo med Ed Speleers och Zoe 
Tapper. 
”Det bubblar med talang i Skåne 
och jag är bara så sjukt nyfiken 
på att se vad som finns här!”

FRIDA BARKFORS
Producent och regissör bakom 
bolaget De Andra. Debuterade 
2014 med prisbelönade 
dokumentären Pervert Park (m 
Lasse Barkfors). Filmen var först 
ut i en omdiskuterad trilogi om 
sociala stigman. Tredje filmen 
förväntas ha premiär 2020. 
”Jag är spänd och förväntans-
full inför juryarbetet och hoppas 
på att få se många bra filmer av 
talangfulla filmskapare.” 

EVA THUNELL
En kulturentreprenör som 
tidigare arbetat på SVT:s 
långfilms- och fiktionsavdelning 
samt varit med och startat 
Stockholms Internationella 
Filmfestival. Eva är grundare 
av Shortly, en ny global 
streamingtjänst för kortfilm.  
”Självklart sa jag ja till att vara 
jurymedlem! Pixel är en festival 
med mycket spännande och 
vibrerande skånsk kortfilm.”



”
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FILMPASS 1

KPOP - GLÄDJEN 
BAKOM DANSEN
Regi: Elliott Larsson, Paulina 
Fälth / K2 / 03:33
En dokumentär om en dans-
grupp som dansar till lite annor-
lunda musik. Dokumentären tar 
upp gemenskap, något som är 
viktigt i gruppen.

SCHWESTER
Regi: Simone Norberg / K3 / 
07:18
En vemodig berättelse om 
vardagens tristess och stark 
saknad.

KAFFE
Regi: Daniel Karlsson, Björn 
Mauritz / K4 / 05:01
Jens kommer hem från träning-
en och hans pappa, som han 
inte har träffat på många år, 
sitter i köket. Han våndas över 
hur han ska tackla situationen.
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GANGSTERPAPPA
Regi: Edgar Thies-Lagergren / 
K2 / 04:47
En pappa måste ta hand om sitt 
barn, samtidigt som han plane-
rar ett mord.

JUST DREAM IT
Regi: Jakob Gustafsson / K3 
/ 02:03
En skildring av saknad och 
längtan.

HÖR MIG SKRIKA
Regi: Nellie Lexfors / K3 / 
11:31
Ett poetiskt ungdomsporträtt om 
tystnaden och om att förhålla sig 
till spelregler.
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COWBOYFRUKOST
Regi: Oscar Simonsson Lukas 
Holst, Edgar Thies Lagergren / 
K2 / 01:48
Två bröder är oense om vad 
som är viktigast: att gå på 
begravning eller leka cowboys?

KILLAR SOM 
DANSAR
Regi: Emma Sand / K3 / 07:09
I ett litet rum sätter sig fem olika 
killar ner. De är de enda som vill 
ställa upp på att dansa framför 
en kamera. Men nu vill filmens 
regissör också fråga dem: vad är 
känslor, utseende och masku-
linitet?

DE OKLÄCKTA
Regi: Jonatan Nettréus / K3 / 
14:59
Spidermannörden Lars och katt- 
och retrospelsälskaren Elsa är 
bästa vänner. De bor i en skånsk 
småstad där det aldrig händer 
någoting. En dag träffar de en 
tjej de aldrig sett förut.
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MÄNNISKOVY
Regi: Kim Sundbeck / K4 / 
01:41
En mix mellan På Spåret och en 
noir-deckare i dagljus.

DEMONER
Regi: Daniel Lopez Nelson / 
K4 / 14:42
Den unga Hilda förföljs av en 
demon i sina drömmar. Plötsligt 
börjar han att uppenbara sig för 
Hilda och gränsen mellan dröm 
och verklighet blir stegvis mer 
svårläst. Samtidigt börjar hon 
känna ett mörker inom sin pap-
pa, som bär på en hemlighet om 
hennes bortgånga syster.

I AM A BOXER
Regi: Emilia Stålhammar, William 
Ek-Uvelius, Daniel Aguirre / K4 / 04:15
En talangfull boxare porträtteras 
i en film om flykt och identitet. 
Syed Daniyal Shah kom som 
Afghansk flykting till Sverige för 
två år sedan och sökte sig direkt 
till Malmö Boxningsklubb.  
För Daniyal är boxningen en 
plats att känna igen sig i, en 
kontext i vilken han hör hemma. 
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COME HOME 
Regi: Eline Hansson / K3 / 
07:43 
Efter många år av tystnad, be-
svikelse och en söndertrasande 
sjukdom väljer två syskon att 
bryta det som en gång kändes 
omöjligt att bryta för att uppfylla 
sina drömmar. Vi får följa deras 
resa från barndom till nutid och 
se hur konst och kreativitet blir 
deras räddning.

NÄRKAMP
Regi: Simon Elvås / K3 / 10:25 
Två män i en kampsportshall. 
Reglerna är tydliga, de ska 
med fysisk kontakt få omkull 
och strypa den andres syre tills 
den ger upp. Men den fysiska 
närheten öppnar snart upp till 
en annan kamp, en kamp om 
att lita på varandra och att våga 
visa hur de egentligen mår.

HUR MAN ÖVER-
LEVER HÖGSTADIET
Regi: Maria Carlsson / K2 / 
01:54 
Högstadiet kan vara de bästa 
åren av ens liv, men oftast är 
det ju inte så. Följ de här enkla 
stegen för att få samma hög-
stadieupplevelse som en helt 
vanlig tonåring!

FILMPASS 2
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RECYCLING
Regi: Elliott Larsson, Paulina 
Fälth, Oskar Lundquist / K2 / 
00:15 
Vad gör du för miljön?

SOFUS
Regi: Kevin Franzén, Sofus 
Clausen, Oscar Simonsson / 
K2 / 09:05 
En reporter får ett anonymt 
samtal om en gymnasieelev 
som beter sig lite... märkligt. 
Reportern bestämmer sig för 
att följa med eleven under en 
skoldag och göra en dokumen-
tärfilm.

LIVSPUSSLET
Regi: Andreas Nyberg / K4 / 
03:17 
Två tjuvar funderar över hur de 
ska få jobb och fritid att gå ihop.
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WHITE WEDNESDAYS
Regi: Atoosa Farahmand, 
Oscar Hagberg / K3 / 04:22
En film som porträtterar den 
kamp som iranska kvinnor för 
genom demonstrationer runtom 
i landet varje onsdag. ”White 
Wednesdays” är en rörelse för 
rätten att själv bestämma om en 
ska bära hijab eller inte. 
En experimentell dansfilm med 
dokumentära inslag.

SAPERA
Regi: Gustav Olsson / K4 / 
11:00
I den heliga staden Varanasi 
följer vi den 16-åriga pojken 
Ali som har ett av de farligaste 
yrkena i världen. Han fångar in 
giftiga ormar. En färgstark doku-
mentär om en pojke som 
dagligen balanserar mellan 
liv och död för att försörja sin 
familj.

DOCKMÄSTAREN
Regi: Amir Kapic / K4 / 07:05
John är en lugn kille i 20-
årsåldern som tycker om att 
använda handdockor för att 
gestalta sina berättelser. Det är 
hemligt, för han skäms lite över 
det. Efter att hans dockteater 
inte fallit en talangjury i smaken, 
slänger John sina dockor i 
besvikelse. Men på natten 
vaknar han plötsligt upp...
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FILMPASS 3

KONTROLL
Regi: Marcus och Mattias Thernström 
Florin, Jenny L. Wallin / K4 / 11:45 
Amanda har fyllt år och har 
bjudit hem sina närmsta vänner 
på middag i sin nya lägenhet. 
Stämningen är uppsluppen, men 
när en objuden gäst dyker upp 
förändras allt. Kvällen som skulle 
bli en nystart blir snart en plåg-
sam påminnelse om ett förflutet 
som vägrar att släppa taget.

BYTE
Regi: Marcus Ljunggren, 
Emanuel Perpåls / K4 / 01:07
David kommer hem tidigare från 
skogen.

PEEKABOO
Regi: Pär Waldemar / K3 / 
01:00 
Ett barn leker med en röd boll. 
Mamman letar efter henne, 
men det är något konstigt med 
mamman...
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WHOSE REALITY 2.0?
Regi: Nico Falcone Georgiadis
/ K4 / 14:01 
Elias har ingen motivation i livet 
och går motvilligt till en psyko-
log. Han kör även svarttaxi som 
självrehabilitering. Där träffar han 
olika människor och livshistorier. 
Hur mycket kan man höra bakom 
ratten utan att själv bli involve-
rad? Vems verklighet räknas där 
ute i slumpens blues? 

MÅNLANDNINGEN
Regi: Lukas Öreberg / K2 / 
01:11 
År 1969 satte människan för 
första gången sin fot på månen. 
Hur skulle det gå till om det 
skedde idag?

PÅ GOLVET
Regi: Paolo Nobis Sandén / K4 
/ 05:40 
Någon behöver hjälp. Någon 
ringer någon. Kanske någon kan 
hjälpa?

PIXEL 
TALENT AWARD 

NOMINERAD!
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NÄR MAMMAS 
KÄNSLOR BLIR MINA
Regi: Miranda Moeschlin / K4 
/ 14:25 
”Mamma säger att hon blandar 
ihop vad som är hon och vad 
som är jag; och jag tror att jag 
har lärt mig att göra samma 
sak.” En kort dokumentär om att 
må psykiskt dåligt och om att 
stå bredvid.

STEREOTYPES
Regi: Elliott Larsson / K2 / 
00:50 
En experimentell film som 
undersöker de könsroller och 
normer som vi har i dagens 
samhälle.

SYSTERSKAP
Regi: Tuva Lundborg / K2 / 
03:42 
Systerskapet har stärkt kvinnor 
i alla tider. Oavsett olikheterna 
så finns det en värme och kärlek 
mellan alla dem som har någon 
att kalla syster. Dambastun är ett 
av få rum där kvinnan får ta plats 
och vandringen är en frihets-
rörelse. Filmen är en hyllning till 
det tidlösa systerskapet. 
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24.12
Regi: Hugo Ljungbäck / K3 / 
08:12 
”2018 var första året jag tillbring-
ade jul utan min familj. Vi har 
alltid firat tillsammans, antingen 
hemma, hos mina kusiner, eller 
hos min mormor.” 24.12 är ett 
porträtt av regissörens två-
språkiga familjs olika rutiner och 
traditioner.

CYKELN
Regi: Hanna Olsson / K2 / 
12:43 
Klassens friluftsdag kräver att 
man kan cykla, vilket blir ett 
problem för toppeleven Miriam. 
Klassens populäraste tjej Saga 
erbjuder oväntat sin hjälp. Den 
nya vänskapen sätts på prov 
när Saga måste välja mellan de 
coola kompisarna och Miriam. 

JAG SKINER INTE 
UTAN ER MINA BRÖDER
Regi: Alexander Abdallah / K3 
/ 05:14 
Tre olika tillfällen, tre skott, tre 
liv. Under ett år förlorar Yahya tre 
av sina bröder. För att överleva 
sorgen bygger han en koja. Där 
i fantasin finns bröderna. Yahya 
får en sista chans att prata med 
dem, röra dem, fånga dem, bli 
fångad, bära dem och bli buren.  

PIXEL 
TALENT AWARD 

NOMINERAD!



26

IRIS
Regi: Jacob Nilsson / K4 / 
06:47 
Under en natt måste Iris och 
Tim sitta mittemot varandra och 
stirra in i varandras ögon. De får 
inte, under några omständighet-
er, bryta blicken. Om de miss-
lyckas kommer det fasansfulla 
att ske.
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FILMPASS 4

UNTITLED
Regi: Felix Lundquist / K2 / 
03:50 
En visuell tolkning av individens 
dualitet. Kampen mellan de två 
sidorna resulterar i stadiet av ett 
mentalt ingenmansland.

DON’T PANIC
Regi: Moa Englander / K3 / 
07:22 
I många undersökningar rankas 
rädslan för att tala inför publik 
som högre än rädslan för döden. 
I den här filmen följer vi Vera, en 
ung tjej som lider av social fobi, 
och hennes mentala förberedel-
se inför en muntlig presentation.

DINNER_2.0
Regi: Daniela Runesson / K3 
/ 02:53 
En liten film om att äta middag 
tillsammans.
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WESTERN 
BREAKFAST
Regi: Samuel Flodin / K2 / 
01:43 
En vanlig frukost går överstyr 
när det inte finns mat för två.

PAPPA MÅSTE 
JOBBA
Regi: Nadja Carlheim 
Gyllensköld / K3 / 12:18 
Lia, 9 år, blir lämnad ensam 
hemma. Varför är kvinnan 
utanför dörren alltid där? När 
kommer pappa hem igen?

PIXEL 
TALENT AWARD 

NOMINERAD!

FÖR STORA SKOR
Regi: Sofia Tunelid, Agnes 
Brede / K4 / 04:23 
För stora skor är en dokumentär 
essäfilm om vad vi säger till vårt 
inre lilla barn och absurditeten i 
att vara för hårda mot oss själva.
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SKADESKJUTEN
Regi: Edgar Thies-Lagergren / 
K2 / 04:41 
Jägaren Frank går ut på en 
pressad jakt på säsongens sista 
dag, men när han misstar sitt 
mål ställs han inför svåra beslut.

IT’S THERE
Regi: Simon Pedersen / K3 / 
01:13 
Vad är på riktigt och vad är det 
inte? It’s There är en kortfilm 
som leker med tanken om vad 
som lurar i mörkret, eller inom 
oss.

INTERSTICE
Regi: Amina Avdic / K3 / 06:36 
interstice (substantiv)
in·ter·stice | \ in-ˈtər-stəs \
1  a : ett utrymme som 
går emellan saker speciellt: ett 
mellan närliggande saker
 b : ett gap eller en 
reva i något generellt pågående 
2: en kort tidsrymd mellan 
händelser
3: ett utrymme mellan fantasi 
och verklighet
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SPIRAL
Regi: Gustav Olsson / K4 / 
14:52
Två timmar innan Karim och 
Dan ska åka iväg på en resa 
till Argentina lämnar Dan deras 
lägenhet och försvinner spårlöst. 
Karim ger sig ut för att leta rätt 
på honom och möter en värld 
som Dan har lyckats dölja.

NÅGONTING 
KOMMER ATT HÄNDA
Regi: Magnus Rutberg / K4 / 
05:02 
Djur i nöd. Handlingsförlamade 
förbipasserande. Filmare som 
studerar mänskligt beteende. 
Ett urbant drama ur fågel-
perspektiv.

ALLTID OAVSETT
Regi: Kim Sundbeck, Majaq 
Julén Brännström / K4 / 09:09 
Likt ungdomarna på läktaren 
brinner Lena för sitt lag. Jobbet 
för Djurgården ger henne möj-
lighet att engagera sig till 100%, 
samtidigt som hon ger ca 800 
ungdomar en extra vuxen i livet. 
Genom Lena får vi en inblick i 
supporterkulturen i ett allsvenskt 
fotbollslag.
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Film i Skånes konsulenter arbetar med att utveckla skånsk 
filmproduktion. De hanterar ansökningar, skapar fortbild-
ningsträffar och placerar skånsk film på kartan.

Under Pixel är de såklart på plats. Passa på att prata några 
minuter om din idé eller räta ut frågetecken du har om hur 
processen fungerar.

Träffa dem i pauserna på följande tider:

 13:15–13:45
 Hanna Sohlberg
 Konsulent Kortfilm/Talangutveckling

 13:45–14:15
 Lisa Nyed 
 Konsulent Dokumentärfilm

 16:10–16:40
 Joakim Rang Strand
 Produktionschef/Konsulent Långfilm

MÖT FILMKONSULENTERNA

Porträttfoton: Nille Leander 31
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EN FILMVÄRLD ATT UPPTÄCKA
Mellan entrén och visningsrummen inne i studi-
orna ligger en i det närmaste magisk plats. Här 
kan du gå in i olika rum som förflyttar dig till en 
polisstation, ett kök eller ett rymdskepp! Alla är de 
från filmer som spelats in här i huset, och alla är 
de öppna för dig att upptäcka och uppleva. Här 
finns också en ljudstudio, en kostymgarderob, 
en green screen och ett animationsrum - allt för 
att du ska kunna gå loss och testa olika delar av 
filmskapandet. 
Detta är Ystad Studios Visitor Center!

11:00–14:00 
Pax har landat och är på plats i rymdskeppet för 
att skoja med alla barn!
12:30–15:30 
Sminkösen Ebba Jensen lär ut sminktips. 
Lär dig sminka sår, ärr och annat kul. Drop-in!
12:00–16:00 
Kaffemoppen från Fogarolli finns på plats och 
serverar gratis ekologiskt kaffe till alla besökare!

32
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JURY PIXEL JUNIOR

CHARLOTTE RODENSTEDT               
Charlotte är animatör och 
grundare av produktionsbolaget 
Bloody Honey. Hon har jobbat 
flera många barnprogram, och 
animerade 2018 barnteckningar 
inskickade till SVT:s Sommarlov. 
”Jag brinner för all typ av histo-
rieberättande och tycker det är 
jättekul att få vara med i Pixel 
Juniors jury och främja ungas 
skapande.”

LOUISE LEGHAMMAR           
Louise är verksamhetschef för 
biograf Röda Kvarn i Helsing-
borg. Hon har skapat det lokala 
reurscentret Film Helsingborg 
och projektledde Pixel under 
åren det hölls i Helsingborg. 
”Det är ett hedersuppdrag att 
få sitta med i Pixel Junior-juryn! 
Jättespännande att återigen få ta 
del av ungas filmberättelser”

KARSTEN KARLSSON
Karsten är till vardags filmlärare 
på Bryggeriets gymnasium i 
Malmö. Han är filmnörd sedan 
barnsben och har sysslat med 
film sedan millenieskiftet. 
”Pixel har under många år varit 
ett forum för framtidens filmare 
och det ska bli mycket kul att få 
skåda in i framtiden i egenskap 
av jurymedlem!”
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FILM
PASS 1 JUNIOR

Kraft

SOMMARDAGEN
Det är en härlig sommardag och de tre kom-
pisarna vill spela lite fotboll. Men så far bollen 
iväg och de måste springa efter den...
Regi: Doris Linderbäck, Nico Westrup Westberg, Nora Timimi / 
01:10 

BATTERIDÖDEN
En spännande film på liv och död. Kanske 
också ett surrealistiskt porträtt av vår samtid 
och våra barns digitala verklighet. 
Regi: Eliot Johansson, Elliot Torro Bergström, Minja Hellberg, 
Rebecka Pettersson Strömberg / 02:25

MYRFÄKTNING
Det är inte så vanligt att myror tävlar i fäktning. 
Ännu ovanligare att en Golem avbryter 
turneringen.
Regi: Tor Lonnert, Sindre Gerber / 00:50

HEMLIGHETEN
En överraskning väntar Elsa när hon till slut 
hittar fram till det mystiska ljudet som kommer 
från musiksalen...
Regi: Elsa Eriksson Bassman, Clara Hagman, Hillevi Fransson 
Eldén / 01:04

SPÖKHUSET
En detektiv undersöker mystiska spår som 
leder till ett övergivet slott. Inte helt övergivet 
skall det visa sig.
Regi: Emma Rasmussen / 01:25

KRAFT
I det dystopiska framtida Sverige har allt som 
är rätt och gott förlorats. Det enda som står 
mellan den onda Ouga Bouga-klanen och 
världens undergång är en ung uppfinnare och 
en heroisk hjälte.
Regi: Natanael Brännström Sjö, Morgan Norberg / 09:09
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Men glömde grabben bort att betala på 
byggvaruhuset?
Regi: León Sierra Nord, Alexandros Simeonidis / 01:32

MÖRKER I BIBLAN
En helt vanlig dag på biblioteket kan få 
oanade vändningar när en mystisk bok 
plötsligt dyker upp...
Regi: Alisha Kaur, Leia Nanhed Sykfont, Hugo Bergman 
Lundin / 01:16
 
KRIG AV FEGISAR
Två arméer av fegisar är ute och härjar.
Regi: Vincent Andersson Szulc / 01:00

Power up!

POWER UP!
På en planet långt borta finns en affär som 
säljer en magisk, blå dryck. Den är bra att ha 
om man vill besegra monster.
Regi: Darryl Mensah, Elena Stankovic, Lucius Osuman Kralik / 
01:36

TVÅ MOT EN
Det är dumt att vara dum. En liten film som 
handlar om att komma till insikt att det är bättre 
att vara snäll.
Regi: Felix Liljekvist / 03:02

MR PLUPP VS ILLUMINATI-TV:N
Mr Plupp ser på TV och blir förskräckt: 
Illuminati lever! Han måste ge sig ut och berätta 
för alla...
Regi: Elias El Timimi, Samuel Månsson / 01:29

KNASIGA GRABBARNA
Ena grabben är uttråkad och vill bada. Den 
andra grabben ställer upp och ordnar badkar. 
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Gröna gubben

HUVUDET
Vem som helst kan tappa huvudet, men inte 
alla kan skruva fast det igen.
Regi: Hanna Bursell / Längd: 00:52

GUCCIGRISEN
En oväntad vändning.
Regi: Leia Ulloa, Gabriella Ali Hussein, Elsa Leijon / 01:33

CLAES ROYALE
En episk strid på liv och död. Svärd, små 
goblins och jättar. Vad mer kan man begära?
Regi: Erik Sjölander, Niklas Correia Kapusta / 00:54

HANDSFREE
En pojke äter frukt och grönsaker. Det ringer på 
ytterdörren. Pojken blir förvånad. Drömmer han 
eller är det verklighet...
Regi: Lukas Dernelius / 01:01

GRÖNA GUBBEN
Det är en helt vanlig eftermiddag i Ottobyn. Det 
enda den Gröna Gubben önskar sig är att få ha 

en picknick i parken i lugn och ro...
Regi: Isabelle Rundberg, Louis Broddesson / 01:44

PINNEN I MAGEN
En flicka ligger på ett operationsbord och 
något har hänt, men vad? Och har det 
verkligen hänt...?
Regi: Maximilian Westerblad / 02:16

SKÄRMTID
En ledig dag kan det vara skönt att sjunka ner i 
soffan och in i sin telefon.
Regi: Robin Gullstrand / 00:59
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ÄGGBERTS STORA TURNÉ
Äggbert åker världen runt för att möta sin 
motståndare i ringen.
Regi: Oskar Warnestam / 00:39

SNIGELN SPRINGER
En snigel och en man springer ikapp med 
varandra. Vem vinner – mannen eller snigeln?
Regi: Emrik Rang Strand / 00:40

SOFIAS FÖRSTA SKOLDAG
Att vara ny på skolan är inte alltid lätt. Det är 
lätt att göra bort sig.
Regi: Elise Magnusson / 02:52

FILM
PASS 2 JUNIOR

Bankrånarna

MONSTRET
Ett monster härjar runt. Polisen sover mest 
och är inte till mycket hjälp. Känsliga tittare 
varnas: filmen innehåller en nakenchock, 
några mord och en megaexplosion.
Regi: Frans Tunebro, Neo Fridh, Eli Löthberg / 01:17

DEN HEMSÖKTA KYRKOGÅRDEN
När de två systrarna Mimi och Nomi besöker 
sin mormors grav hittar de en mystisk lapp 
som ger dem kontakt med andra sidan...
Regi: Nomi Sand, Mimi Nyrell, Zion Onesti / 01:20

BANKRÅNARNA
Bankrånarna gillar att leva lyxliv så de 
behöver hela tiden fixa nya pengar.
Regi: Sebastian Mundaca Petersen, Mao Chen / 01:41

LOSER
Ibland är det mobbaren som känner sig 
mest ensam.
Regi: Alicia Nettelhed / 03:26



It’s raining aliens! 

TJUVARNA PÅ TRIANGELN
En helt vanlig dag på köpcentret Triangeln. 
Några kompisar kollar i affärerna tillsammans. 
Samtidigt planerar tjuvarna att slå till...
Regi: Ale Malmström, Lena Gralewska, Sixten Lundgren, Vanna 
Ullman / 02:21

IT’S RAINING ALIENS!
En man är ute och går när en meteorit slår ner. 
Vad ska hända?
Regi: Elliot Nimark / 00:53

GULLANS HÄMND
Hämnd, ljuva hämnd.
Regi: Lukas Larsby / 01:11

JORDENS HISTORIA
Hur har jorden egentligen skapats?
Regi: Jakob Böök / 01:06

SMAKA DET GOTT
Emma och Ella är vänner. Oscar vill bli vän med 
dem. Men tjejerna vägrar gå med på det och 
tar till extrem aktion. En rolig film med en twist.
Regi: August Pålsson / 04:49

38



Tjuvarna på Triangeln

SPINDELN PÅ MACKAN I KUNGSHULT
En man stannar vid macken i Kungshult. 
Men vad kryper omkring på motorhuven? 
Regi: Erik Lindström, Karl Andersson, Milton Asplund / 00:56

STORA MISSTAG
Störst är inte alltid starkast.
Regi: Anton Issa / 00:36

MARS
Detta är INTE reklam för McDonalds. 
Inte i någon galax.
Regi: Adam Flensburg / 01:25

JAG ÄR INTE SAGA
Det verkar som att det spökar i huset som 
Saga flyttar in i...
Regi: Ilse Spoelstra / 11:21

39

Huvudet



FILM
PASS 3 JUNIOR

HIGHSCORE
Två kompisar spelar datorspel tillsammans 
och springer runt och dödar folk, tills det börjar 
hända skumma grejer...
Regi: Vitus Bering / 04:02

OKÄNDA BROTTSLINGAR
Efter ett bankrån tar ordningsmakten upp 
jakten på rånarna. Sen går det inte riktigt som 
någon av de inblandade tänkt.
Regi: Bill Dahlbeck, Melvin Dahlbeck / 02:01

HEJ!
Ett flygplan kraschar, snabba killen smiter 
därifrån. Sen händer det ännu mer. 
På jorden, i himlen och i rymden.
Regi: Olga Johansson Stampe / 01:30

MOBBARNA
Ett skämt kan lätt gå för långt och bli otrevligt. 
Då är det viktigt att reda ut och bli vänner.
Regi: Olivia Mir / 03:13

POKEMONJAKTEN 2
Team Rocket ger sig inte. 
De vill ha fast Pikachu!
Regi: Tristan Lind / 00:32

HUNDAR
Om du vill köpa hund, kolla in denna film.
Regi: Sara Tennhammar / 02:20

MUFFINS
Muffins är gott. Men när någon annan inte har 
råd att köpa egna, ska man dela med sig? 
Dela är godare!
Regi: Wilmer Stålhammar / 04:09 

MC D*****S HEMLIGHET
Husdjuret Fjäril har plötsligt försvunnit i tomma 
intet. Våra huvudpersoner försöker hitta Fjäril 
och på vägen avslöjas någonting om 
McDonalds som de aldrig hade anat.
Regi: Liv Kildén, Selma Sefic Almqvist / 02:28 
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Humlans resa

EN LÄSKIG JAKT - STUMFILM
En klassisk stumfilm i modern tappning.
Regi: Vincent Andesson Szulc, Wilmer Nurminen, Otis Ponnert, 
Elliot Simonssen / 02:10
 
LANDET HEJ, HELVETET OCH SKOGEN JEH
En surrealistisk film om en surrealistisk värld.
Regi: Ludwig Jehlbo / 02:54

BLOBBY OCH BLOBBS ÄVENTYR!
Det är så tråkigt på Blobby och Blobbs planet 
så de bestämmer sig för att åka iväg på ett 
äventyr.
Regi: Dhra Maheshwari, Matilda Tegnér / 00:47

SKRÄPKAMPEN
En ondskefull chipspåse vill skräpa ner i hela 
världen. Men då kommer en superhjälte 
flygande...
Regi: Annie Gustafsson, Engla Håkansson, Alexander Bäckström 
/ 01:17

THE ADVENTURES OF LOW BUDGET MARIO
Låg budget. Liten Mario. Hög nivå. Game on.
Regi: Alexander Bredenberg / 03:04

Okända brottslingar
41

Hej!



42

PRAKTISK INFO
BILJETTPRISER 
Inträdet för alla besökare 
är 60 kr. Då ingår 
samtliga filmvisningar och 
programpunkter, samt Ystad 
Studios Visitor Centers fasta 
utställning, med rekvisita 
från filminspelningar, 
ljudstudio och green screen. 
Dessutom ingår den festliga 
prisutdelningsceremonin.
 
ACKREDITERINGAR 
Alla regissörer i Pixel klass 2-4 
och Junior är ackrediterade till 
festivalen, övriga medverkande 
och familjemedlemmar hänvisas 
till att lösa ordinarie inträde. 
Tyvärr finns inte möjlighet att 
reservera stolar.

HITTA HIT 
Pixel: Ystad Studios 
Elis Nilssons väg 14, Ystad. 
Åker du med Skånetrafiken? 
Hoppa av på Ystad station och 
gå därifrån, eller ta 2:ans buss 
till hållplats Regementet.

Filmarträff & Pixel Warm-up:
FilmCentrum Syd 
Monbijougatan 17E,  Malmö. 

TOALETTER &
RULLSTOLSANPASSNING
Toaletter finns i anslutning 
till båda visningsrummen. 
Tillgänglighetsanpassad toalett 
hittar du i korridoren mellan Pixel 
och Pixel Junior. 

FIKA & MAT
I caféet huserar en aktör som 
inte ville välja mellan att sälja 
solpaneler eller driva ekologisk 
catering – så de gör båda, möt 
inspirerande Ekologisk Energi 
och låt dem mätta era magar. 

De kommer de att sälja goda 
mackor, kaffe och kaka, samt 
ett par mättande lunchalternativ. 
Allt vegetariskt! Caféet är öppet 
kl 11-18.

MINGEL & PRISUTDELNING 
Junior avslutas med kalas-
stämning och tilltugg. 
Kvällens prisutdelning bjuder 
på en mingeltallrik och något 
gott att dricka.
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09 
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14
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10
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17
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19
20
21
22

PROGRAM
PIXEL JUNIOR PIXEL KL 2-4YSVC

Insläppet öppnar 09:00

Hållbart filmskapande 14:15-14:50

Pixel Talent Award presentationer
16:35-17:15

Shortly 17:30-17:50

Mingel, mat & prisutdelning 
19:15-22:00

Frukost 09:30-10:00

Invigning & Filmpass 1 
10:00-11:40

Lunchpaus
Lunchpaus

Filmpass 2 12:00-13:15

Filmpass 3 14:50-16:15

Filmpass 4 17:50-19:15

Lär dig sminka sår & ärr! 
12:30-15:30 

Invigning & Filmpass 1 
10:30-11:30

Filmpass 2 11:45-12:30

Filmpass 3 14:00-14:40

Färglägg med ljud 13:30-14:00

Prisutdelning 15:00-15:45

Pax på plats! 11:00-14:00

Frukost 10:00-10:30

Kaffemoppen bjuder på kaffe 
12:00-16:00



ARRANGERAS AV:

I SAMARBETE MED:

SPONSORER:

ROOTS
of MALMÖ

KOMBUCHA


