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VELKOMMEN TIL COPENHAGEN SHORT FILM FESTIVAL!
Velkommen til den 8. udgave af Copenhagen Short Film Festival. Vi har længe holdt vejret og fulgt
udviklingen af den nuværende situation, men har håbet og ønsket at vi ville få mulighed for at afholde en
fysisk festival. Det er vigtigt for os, at vi kan afholde den fysiske festival og sørge for at kortfilmene får
deres berettigelse og plads på det store lærred inde i biografsalene sammen med deres publikum.
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Nu er vi her, og vi glæder os til at præsentere dig for fem dages festival fyldt med spændende og
underholdende kortfilm fra hele verden.
Vi kuraterer vores program i det vi kalder blokke, som er sammensat af forskellige kortfilm ud fra samme
tema. Det vil sige, at når du udvælger dig en blok, kan du opleve kortfilm med forskellig genre og brug
af medie i samme program. Det synes vi giver en divers og spændende oplevelse, hvor du kan se hvad
kortfilm er og kan.
I årets program præsenterer vi dig for en verden af kortfilm med udfoldelse og kreativitet i højsædet.
Du kan blandt andet opleve indsigtsfulde dokumentarer fra Latinamerika, få dig et godt gys i Horror Shorts,
finde ud af hvem der render med årets to awards og se nogle af de bedste og skøreste animationskortfilm
fra hele verden. Derudover kan du opleve kortfilm fra det danske vækstlag, fantasifulde kortfilm for de
mindste, inspirerende kortfilm med kvinder foran og bagved kameraet, de nyeste kortfilm fra de nordiske
lande samt kortfilm der portrætterer liv inden for LBGTQ+ miljøet i samarbejde med MIX Copenhagen.
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FORESTILLINGER OM MIN FAR w

ON HOLD

Hvordan kommer vi tæt på de mennesker, vi har lagt afstand til,
fordi de har gjort os ondt, når de ikke længere er her? Emil Nørgaard Munk genskaber sirligt forbindelsen til sin afdøde, alkoholiske far med eftertænksom poesi, skuespil og dokumentariske
optagelser.
Emil Nørgaard Munk / 25 min. / Danmark / 2019

De sørgelige sandheder kommer frem i Laura Rantanens film
baseret på opkald til en krisetelefon for unge mænd. Optaget i
dunkle hjem og genfortalt af sølle, ældre herrer, kommer de
unge, vrede mænds frustrationer ud på tværs af generationer og
ind på alt fra fremmedhad til Fortnite.
Laura Rantanen / 20 min. / Finland / 2020

LADIES OF WAKALIWOOD

RIVERBED (ELVELEIE)

Wakaliwood er navnet på et filmstudie i Wakali, et slumkvarter i
den ugandiske hovedstad Kampala. Her filmes action på et eks
tremt lavt budget. Men selv om kårene er hårde og industrien
er spæd, så er der fart over feltet, også når det kommer til kvindernes roller, både foran og bag kameraet.
Linn Björklund, Nora Fogelström & Amanda Moen / 16 min. /
Sverige / 2019

Døden er svær at forklare, men når mor lige er død og børnene
har lovet at våge over hendes lig i tre dage, så er almen pædagogik måske ikke den bedste løsning. Med blide overgange og
en detaljerig ømhed kerer Sylvelin Måkestad om et emne, vi alle
oplever, men sjældent tør tale om.
Sylvelin Måkestad / 15 min. / Norge / 2020

KATHARSIS OY

CSFF ‘20 ÅBNING

@ CINEMATEKET
Kom og vær med når vi sparker dette års festival i gang, med
lækre øl fra Herslev Bryghus og nogle af de nyeste, mest underholdende og indsigtsfulde kortfilm fra de Nordiske lande. Du kan
blandt andet opleve film fra Finland, Island og Danmark. Inden
vi starter visningen, byder Herslev Bryghus på en lækker øl, og
efter visningen vil der være Q&A med filmskaberne fra filmen
Forestillinger om Min Far.

NORDIC SHORTS

@ CINEMATEKET
Visse spørgsmål gør ondt at stille, men netop derfor er de endnu
mere vigtige at forsøge besvaret. Årets nordiske talenter får alle
stillet hårde, men stærke spørgsmål fremført på markante måder
med hver deres dragende æstetik. Absurditeterne står stærkt i
begge finske bidrag med tragikomiske fremstillinger om hhv. at
opnå katharsis i en følelsesforladt verden og om unge mænds
frustrationer fortalt gennem den ældre generation.
Kvinders rettigheder kommer under svensk lup i den ugandiske
filmindustri og børns kønsdiversitet dukker op på skoleskemaet i
Island. Døden spiller en stor rolle på både dansk og norsk, når en
forælder pludseligt dør, og børnene hver især prøver at give omstændighederne mening. Årets film tør alle gå det ekstra skridt,
som på øm vis kan indfange det at være menneske.

Angsten er næsten altopædende i Siiri Halkos tragikomiske beretning om to ensomme sjæle, der i en farve- og følelsesforladt
fabriksverden hver især kæmper med at holde meningsløsheden
på afstand. Kan katharsis længere opnås på denne kyniske klode?
Siiri Halko / 16 min. / Finland / 2020
XY

Femten år og endnu ikke indtrådt i puberteten. Lísas krop bærer
på en dyb hemmelighed, som har afskærmet hende fra alle sine
venner. Men is kan smelte ved den mindste varmekilde, og da
barndomsvennen Bryndís efter længere tids afstand kommer på
besøg, begynder de undertrykte følelser at blusse op.
Anna Karín Lárusdóttir / 15 min. / Island / 2019

I N F O R M AT I O N
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MILLER & SON

PANTHERS

WE ARE DANCERS

En transkønnet mekaniker deler sine dage imellem sit arbejde på
familiens autoværksted og et eksperimenterende natteliv, hvor
hun udforsker sin feminitet, lige indtil en uforudset begivenhed
truer hendes velbalanceret men opdelte liv.
Asher Jelinsky / 21 min. / USA / 2018

Joana undersøger de kvindekroppe som hun ser i omklædningsrummet. Senere nærstuderer hun sin egen krop i spejlet, kan man
ændre sin krop? Sit køn? Joana vil gerne bryde fri, fri fra alt,
hendes kæreste Ninas dårlige humør og de andre piger i skolen.
Èrika Sánchez / 23 min. / Spain / 2020

I dette periodedrama møder vi drag-performer, klub-ejer og anti-nazist Hansi Sturm, aftenen efter Rigsdagsbranden i 30’ernes
Berlin. På denne skæbnesvangre aften må han beslutte, om han
skal opgive sin klub eller konfrontere de nazister, der kommer
for at arrestere ham.
Joe Morris / 30 min. / UK / 2019

THORNS

ENTROPIA

Gwen og Jade gør stop foran et uhyggeligt motel. Det er usikkert
hvor længe de skal blive der, eller hvor de er på vej hen, men
da de tiltrækker uønsket opmærksomhed fra en fremmed, som
efterlader en rose i vinduet på deres bil, er en ting sikkert: de har
en lang nat foran sig.
Sean Temple & Sarah Wisner / 6 min. / USA / 2020

Tre kvinder lever i parallelle verdener, men deler et fælles indre
univers. Ingen af dem kan leve lykkeligt uden de andre, og dette
monolitiske forhold gør dem ude af stand til at opnå tilfredsstillelse. En dag mødes de pludseligt, og dette forløsende møde gør,
at hele universet kollapser.
Flóra Anna Buda / 10 min. / Hungary / 2019

MIX’ED FAVORITES

@ GLORIA BIOGRAF
Omdrejningspunktet i filmene er LGBTQ+ karakterer lige fra periodedramaer og gysere til teenagefortællinger og eksperimenterende animationsfilm, der alle har det til fælles, at de dykker
ned i LGBTQ+ personers liv og følelser og udforsker tilværelsens
mange facetter. Blokken er lavet i samarbejde med MIX COPENHAGEN, for at vise en bred palette af gode film, som bøjer køn og
bryder seksuelle grænser, påvirker kønsdebatten og afspejler en
mangfoldig verden.

BILLETTER
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FOREST WARRIOR (XONDARO KA’AGUY REGUÁ)

OUT OF PLASTIC

I denne musikvideo møder vi forskellige futuristiske indfødte, der
kommer for at bevare deres land og beskytte klimaet. Sangen er
lavet og rappet af Kunumi Mc, der selv er indfødt i Brasilien, og
kendt for at kæmpe for sit folks rettigheder og land.
ANGRY duo / 3 min. / Brasilien / 2020

I Hadsbjergs film møder vi forskellige organisationer og aktivister, der alle kæmper for at skabe bedre havmiljø, og få plastik ud
af vores verdenshave. Filmen tager især udgangspunkt i Middelhavet og De Baleariske Øer, hvor de har oplevet store forandringer i havmiljøet på grund af plastik.
Line Hadsbjerg / 19 min. / Spanien / 2019

THE BEEKEEPER

ENVIRONMENTAL SHORTS

@ KAYAKBAR
Med COVID-19’s altoverskyggende tilstedeværelse, er nogle af de
andre kriser som vi står overfor kommet i baggrunden - muligvis
med god grund - men vi synes det er vigtigt at vi ikke helt mister syn for nogle af de andre udfordringer vi står overfor - især
klimakrisen. Alle filmene bruger forskellige tilgange til at kaste
lys på emnet - musikvideo, animation, dokumentar og mere kunstneriske tilgange - men fælles for dem alle er at de har noget på
hjertet, som de gerne vil dele med resten af verden.

Katie Hayward er biavler men står overfor at miste hendes gård,
da en japansk virksomhed ønsker at bygge et atomkraftværk i
hendes baghave.
William McGregor / 15 min. / Storbritannien / 2020

AMONG SIRENS

REWILD

I ruinerne fra orkanen Michael hører vi stemmerne af klimabenægtere, der endnu ikke er overbevist om at klimaforandringerne findes. Mitha og Ludwig sammenstiller billede og lyd,
som et blændende argument for at vi kan og skal gøre noget ved
de menneskeskabte klimaforandringer.
Aneeta Mitha & Julie Ludwig / 3 min. / USA / 2020

Ved brug af spol tilbage symbolet, forsøger Chin og Zacharevic at
spole tiden tilbage og forhindre de skovrydninger der sker i
Sumatra, Indonesien.
Nicholas Chin & Ernest Zacharevic / 4 min. / Indonesien / 2019

THE FLOW EFFECT
DIMINUENDO

I denne dokumentar møder vi Olivia Rose, der er fridykker, hun
tager os med under vandet hvor vi får et indblik i hendes verden,
samt hvorfor det er så vigtigt at vi passer på havmiljøet. Film har
ingen løftede pegefingre, men gennem sine fantastiske billeder,
forstår vi hvorfor vi skal værne om verdenshavene.
Lachlan Henry / 11 min. / Australien / 2019

I denne smukke animationsfilm ser vi konsekvenserne af plastik i
verdenshavene, hvor vi oplever plastikkens indflydelse på
havdyrene.
Henrike Lendowski / 3 min. / USA / 2020

I N F O R M AT I O N
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BOOKANIMA: DANCE

SONG SPARROW

100.000 ACRES OF PINE w

Bookanima er en sammensætning af ordene Book og Anima. En
eksperimenterende animationsfilm der forsøger at puste cinematisk liv i bøger. Bookanima skaber et nyt begreb ”Book Cinema” hvor animation danner bro mellem bøger og film. Filmen eksperimenterer med bevægelser baseret på fototeknikken
kronofotografi og sender en hilsen til fotopionere Eadweard Muybridge og Étienne-Jules Marey.
Shon Kim / 8 min. / Sydkorea / 2020

En lastbil fyldt med mennesker kører gennem et uspecificeret
land. Disse mennesker er flygtninge og de er alle ræd for hvad der
møder dem når lastbilen stopper. Den iranske instruktør Fazaneh
Omidvarnia gengiver disse flygtninges rædsel med en smuk,
næsten naiv og barnlig animations-stil, der kun efterlader et endnu mere uforglemmeligt indtryk hos seeren.
Farzaneh Omidvarnia / 12 min. / Iran, Danmark

I Jennifer Alice Wrighs kortfilm møder vi Ranger Megan Patel, der
undersøger mysteriet omkring hendes brors død. Men idet hun
begynder at følge i hans fodspor, opdager Megan et mørke hun
ikke kan undslippe.
Jennifer Alice Wright / 7 min. / Danmark / 2020

ANIMATED SHORTS

@ GLORIA BIOGRAF
Årets animationsblok tager publikum vidt omkring. Fra det ydre
rum, til fremtidige verdener. Fra genkendelige hverdagssituationer, til mennesker på kanten af verden. Vi møder både en astronaut med en blind passager, en ranger der jagter mysteriet om sin
forsvundne bror, en robothær i en fjern fremtid og en præstesøn
der bliver presset på sin tro. Kun animation kan ubesværet tage
sit publikum til universets kendte og ukendte afkroge. Filmene i
årets animationsblok søger dybt for at forstå det moderne menneske, både på vores forhold til teknologi, kommunikation og medmenneskelighed. Filmene efterlader ingen lette svar, men lader
det være op til dig at drage dine egne konklusioner.
Du kan til denne visning møde instruktøren af filmen ‘Song Sparrow’ Farzaneh Omidvarnia, når hun gæster festivalen og efter
filmene stiller op til Q&A.

BELLZEBUB
STORY

Hvad er det første der falder dig ind når du hører ordet “story”? Er
det din Instagram story? I så fald er Jolanta Bankowskas “Story”
måske noget for dig. Bankowska reflekterer over det moderne
menneske i den allestedsnærværende teknologiske verden.
Er vores historie kun den vi præsenterer online?
Jolanta Bankowska / 5 min. / Polen / 2019

10 TORSDAG 08.10.20

5TH SEASON

De spanske instruktører Isabel de la Torre og Cesar Diaz Melendez stiller, i dette lille mysterium af en animationsfilm, spørgs
målet: Hvem bor i det lille hus på bakken? Dette spørgsmål er op
til den enkelte seer, men måske titlen giver et hint.
Cesar Diaz Melendez & Isabel de la Torre / 2 min. / Spanien /
2019

I en mystisk Orwell’sk verden, hvor et robotmilitær kontrollerer
forskellige universer, vender en stjerne tilbage til himlen. Dette
nye himmellegeme indeholder en kraft, der er farlig for militæret.
Lili Amirault & Valere Amirault / 4 min. / Frankrig / 2019

TORSDAG 08.10.20 11

PRÄSTBARN

Efter at skulke fra søndagsskolen, løber præstens søn Oskar ind i
nogle bøller, der skubber hans tro helt ud til kanten.
Joel Stenbäck / 7 min. / Danmark / 2020

MICHAELA TERESHKOVA’S
EXTREMELY OBSCURE DISCOVERY

Da astronauten Tereshkova opdager en uventet medrejsende,
bliver hendes rejse til månen mere spændende end forventet.
YK Animation Studio / 2 min. / Schweiz / 2019

UNANSWERED TELEPHONE
SHERGAR

Dette er en animationsfilm om utilstrækkeligheden i den menneskelige kommunikation. I filmen kombineres flere forskellige
animationsteknikker; tegning, celleanimation, papiranimation og
maling på glas. Denne vilde rejse akkompagneres af musik af
Felix Kubin.
Lee Seunn / 5 min. / Sydkorea / 2020

En dreng lever et frit liv i overhalingsbanen i Dublins gader, men
han og hans venner tager ikke altid de bedste beslutninger.
Cora Mckenna / 7 min. / Danmark / 2020
WINTER BATH

ØKOLOGISK GÅRDBRYG
AF LOKALE RÅVARER
DET ER SMAGEN AF HERSLEV

AN

NO

NC

E

Det sneer udenfor. Yui tager hjem for at tage et bad. Hun føler sig
dejligt til mode som hun ligger der i badekarret, indtil hun opdager, at hun er fanget i det varme vand.
Jingpei Xiao / 2 min. / USA / 2020

12 TORSDAG 08.10.20

TORSDAG 08.10.20 13

FREDAG 09.10.20
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LOOKALIKE()_22YO_KOREANCOLLEGEGIRL.AVI
(대_OO닮음_93년생.AVI)

THE WEDDING CAKE

FRECKLES

THE FEMALE PERSPECTIVE

@ GLORIA BIOGRAF
Det er ingen hemmelighed, at kvinder er underrepræsenteret i
filmbranchen. Derfor vil vi, på CSFF gerne stille skarpt på nogle
af de talentfulde kvinder, der findes derude. Filmene I skal se,
kommer fra syv forskellige kvindelige instruktører, som tager
jer med til lande som Korea, Egypten, Iran m.fl.. Hver film giver
på sin egen måde et indblik i, hvad det vil sige at være kvinde på godt og ondt. Denne blok er en rutsjebanetur af følelser, som
kommer til at ramme dig helt inde i maven, men samtidig vil der
også være plads til både smil, genkendelighed og eftertænksomhed. Fortællingerne kommer vidt omkring, men alle har de dét
tilfælles, at de er kreeret af nogle seje kvinder, både foran og
bagved kameraet, og set gennem det kvindelige perspektiv.
Til denne visning kan du møde instruktøren af filmen ‘Wedding
Cake’ Monica Mazzitelli, når hun gæster festivalen og efter film
ene stiller op til Q&A.

Young-shin er lukket inde på en såkaldt ‘fat camp’ mod sin vilje.
Men da hun en dag kysser sin veninde og roommate, starter der
en indre uro, der både skaber glæde, vrede og ikke mindst forvirring. Freckles er en coming-of-age fortælling om teenage-kærlighed midt i et præstationssamfund.
Jihee Kim / 27 min. / Sydkorea / 2019

Hyewon prøver at flygte fra sin fortid - en sexvideo, som hun
mistænker ekskæresten for at have postet online. Men som det
ofte er, vil fortiden indhente én, og det kan være svært at se frem
imod bedre tider.
Hye Won Jung / 24 min. / Sydkorea / 2019

Monica Mazzitelli bruger Playmobil-figurer til at dokumentere en
sand historie om en ung kvinde, der tvinges ud i prostitution, for
at afbetale sin eksmands gæld. Filmen er en tour de force af rå
følelser, der giver stof til eftertanke.
Monica Mazzitelli / 4 min. / Sverige / 2020
THE TRAP (FAKH)

DIAGONALE

KITTONE!

En animeret musikvideo, der udforsker ideen om hemmeligheder
og følelser, som vi holder for os selv, gennem en række gentag
elser, indre lag og uendelige tunneler. Alt sammen til Kaho Nakamuras sang “Kittone!”
Sivan Kidron / 4 min. / Israel / 2019

Et ungt par skal til at have sex, da kvinden beder manden om et
kondom. Da han ikke har et, skulle man tro, at det satte en stopper for akten, men han har andre planer.
Diagonale er en yderst aktuel film, der på effektiv vis stiller
skarpt på samtykke og viser, hvorfor #metoo stadig er relevant.
Anne Thorens / 5 min. / Schweiz / 2019

Et ungt, ugift par søger væk fra dømmende øjne ved et forladt
ferie-resort, for at have sex. Men dynamikken imellem dem testes, da kvinden afslører, at hun ønsker at ende forholdet. The Trap
er en film om magtbalancen mellem kvinder og mænd, som efterlader sit publikum med en klump i halsen.
Nada Riyadh / 20 min. / Egypten / 2019

BILLETTER
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LØRDAG 10.10.20
KL. 16:30

WHAT THE SEA FORGET w

HORROR SHORTS

IN MEDIAS RÆS w

NEW DANISH SHORTS

@ CINEMATEKET
Fem nye danske kortfilm udgør denne blok, der består af både dokumentar og fiktionsfilm. Værkerne er signerede af en god bland
ing af garvede skabere og debuterende instruktører, der alle viser kontrol over mediet og en dybdegående indsigt i menneskets
natur. Form og indhold er varierede og du vil således blive ført
rundt i en lang række stemninger og genrer - fra den jazzede
neonoir-tristesse i ‘Vægge af Beton’ til ungdomsdokumentaren
‘Nattens Smil’ og videre til ‘In Medias Ræs’, der ikke ligner noget
andet på årets festival.
Alle filmene er udvalgt blandt værker, der er indsendt i forbindelse
med CSFF’s open call og alle er nominerede til Best Danish Short
Film Award. Mød filmskaberne efter visningen til en Q&A.

‘In Medias Ræs’ er et dybhavsdyk ned i en ung mands maniske
sind, da hans tankemylder tager overhånd under hans fødselsdagsfejring. Fortalt med en poetisk voice-over indsvøbt i en retro
sci-fi æstetik.
Esben Persson / 15 min. / Danmark / 2020

16 LØRDAG 10.10.20

‘What the Sea Forget’ er en poetisk dokumentar, der gennem interviews og en ekspressionistisk lydside undersøger det
palæstinensiske folks forbindelse til havet - og hvordan denne
har været brudt siden 1948.
Martin Johannsen / 13 min. / Danmark / 2019
VÆGGE AF BETON w

NATTENS SMIL w

@ GLORIA BIOGRAF
Horror-genren, med dens mangfoldighed af visuelle, auditive og
metaforiske virkemidler, kan levere en yderst varieret palette af
fortællinger. I blokken her sætter vi spot på en række af det sidste års stærkeste titler og viser et udsnit af de mange forskellige
veje horror-genren kan tage. Her er både politisk satire, voksen
eventyr, drømmende fortællinger, social kommentar, grotesk
body-horror, splatstick-komedie og klassisk uhygge leveret af
nogle af genrens mest spændende talenter. Det bliver vildt, voldsomt, tankevækkende, uhyggeligt og sjovt. Her er både noget for
den eftertænksomme horror-fan, der vil have noget med hjem at
tænke over og noget for ham eller hende, der bare gerne vil se
julemanden rive et menneske midt over. God fornøjelse.
LAURA HASN’T SLEPT

MELLEM STEN OG ET HÅRDT STED w

Alderen er begyndt at sætte sine spor hos 80-årige Birthe, der
altid har taget sig af sin datter, Karen, der har Downs syndrom.
En dag ankommer et brev, der vender op og ned på Birthe og
Karens verden.
Mads Koudal / 19 min. / Danmark / 2019

KL. 21:15

Et blidt portræt af veninderne Selma og Josefine, der bor sammen i København og som begge kæmper med modgang og kreative aspirationer. Selma er nyligt udskrevet fra et psykiatrisk
hospital og har svært ved at vende tilbage til hverdagen, mens
Josefine kæmper for at bryde igennem som skuespiller.
Lulu Roos / 30 min. / Danmark / 2020

Rudi Køhnke spiller den livstrætte privatdetektiv Jørgen, hvis
erhverv har efterladt ham desillusioneret og uden nogen menneskelige forbindelser. Dette ændrer sig, da naboen Nadine en dag
hamrer på hans dør.
Nikolai G. H. Johansen / 29 min. / Danmark / 2019

Laura tør ikke sove. For hvis hun gør, er han der. Altid. Måske
hjælper det at snakke med en psykolog? Amerikanske Parker
Finn formår på kort tid at opbygge en solidt uhyggelig stemning,
der vipper med hatten til klassikerne, men samtidig fungerer som
en forsmag på et univers, der er helt hans eget.
Parker Finn / 10 min. / USA / 2020
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MILK TEETH

HAND IN HAND

SELFIE

PROGENY

Guillermo Del Toros universer ræsonerer tungt i Felipe Vargas’
dystert makabre eventyr om drengen Thomas, der en morgen
hører en stemme fra børnehjemmets håndvask. Mælketænder,
menneskelig gerrighed og et stænk af social kommentar leveret
som eventyr for voksne.
Felipe Vargas / 14 min / USA / 2020

To politikere skriver under på en historisk aftale, mens verden
ser til. Nu mangler kun det formelle håndtryk. Men uhyrligheder
ligger og ulmer lige under overfladen. Ennio Ruschetti blander
politisk satire og monsterfilm i en kort men mindeværdig pakke.
Ennio Ruschetti / 4 min / Schweiz / 2019

Horrorgenren er en oplagt ramme for moderne fortællinger om
sociale medier og måden vi skaber et poleret og ofte usandfærdigt billede af os selv - og det er et emne, som filmskabere ofte
lægger arm med. Alligevel er det lykkedes amerikanske John
Poliquin at gribe emnet an på en original og hamrende uhyggelig
måde.
John Poliquin / 9 min. / USA / 2020

Mennesker lever side om side med en race af ophøjede menneskelignende væsener i et skarpt klasseinddelt samfund. Da
maskinarbejderen Tanner bliver inviteret på jagt af sin arbejdsgiver, lærer han på den hårde måde, hvordan samfundet fungerer.
Justin Daering blander body-horror og samfundskommentar i en
stærk film med et dybt originalt univers.
Justin Daering / 29 min. / USA / 2019

VORTEX

Som et mareridtsagtigt kludetæppe udfoldes fortællingen om
Driss, der som ganske ung løb hjemmefra. Noget ældre og tynget
af skyld vender Driss tilbage til stedet, hvor han efterlod sin mor
med en voldelig ægtemand. Drømmens logik hersker i en elegant
og ildevarslende billedfortælling om skyld, frygt og afmagt.
Kristell Chenut & Vincent Lacrocq / 16 min. / Frankrig, Belgien
/ 2020

THE LAST CHRISTMAS OF THE UNIVERSE
(LA ÚLTIMA NAVIDAD DEL UNIVERSO)

Den klassiske splatterkomedie er en svær genre at mestre. Det
spanske makkerpar David Muñoz og Adrián Cardona har imidlertid leveret gang på gang med kortfilm som ’Brutal Relax’ og ’Fist
of Jesus’. Deres nyeste skud på stammen holder traditionen i
hævd og leverer plat humor, originale indfald og litervis af blod.
David Muñoz & Adrián Cardona / 18 min. / Spanien / 2020

BILLETTER

BILLETTERNE KOSTER 80 KR. OG KAN KØBES PÅ VORES HJEMMESIDE CSFF.DK
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SØNDAG 11.10.20
KL. 19:15

HALVÅR w

SHORT DOCS FROM LATIN AMERICA

MORFAR FLYTTER HJEMMEFRA? w

AWARD + NEW DANISH SHORTS U. 25 YEARS

@ CINEMATEKET
Denne blok indeholder både fiktions- og dokumentarfilm, der udgør
cremen af årets filmproduktion blandt spritnye og unge danske talenter, der med disse film gør deres entré på filmscenen. Værkerne i
dette program er alle forankrede i ungdommens perspektiv og navigerer komplicerede følelsesliv, forholdskonstellationer og medievirkeligheder. Med indlevet indsigt og en lovende forståelse for filmmediet, behandler filmene på behændig vis disse emner og tematikker,
der både er evigtgyldige og særligt relevante for deres generation.
Alle filmene er udvalgt blandt værker, der er indsendt i forbindelse
med CSFF’s open call og alle er nominerede til prisen Best Danish
Short Film u. 25 years. Efter visningen vil der være en kort prisoverrækkelse, hvor vores to dygtige juryer overrækker årets to awards.
Tusind tak til FilmGEAR og Wedio for at sponsorere vores to awards.
Vinderen af prisen Bedst Danske Kortfilm modtager et gavekort til
FilmGEAR på en værdi af 5000 kr., og vinderen af prisen Bedst Danske
Kortfilm under 25 år modtager et gavekort til Wedio på en værdi af
2500 kr.
LIDT ENDNU w

Det er sidste nat på højskolen og Anna står over for både studiestart og at flytte sammen med kæresten, Solvej. Som natten
skrider frem bliver det tydeligt, at Anna nærer blandede følelser.
Kristine Bidstrup / 19 min. / Danmark / 2019
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Laurits’ bedstefar er stadig opsat på at drive sit landbrug i en
alder af 92 år, men Laurits’ mor og tante planlægger at få ham
flyttet til et plejehjem. En intim dokumentar om alderdom og at
give slip.
Laurits Helligsøe / 19 min. / Danmark / 2020

KL. 21:15

Ida bliver hovedkulds forelsket i den lidt ældre Katrine, men hun
har svært ved at finde sig til rette i et åbent forhold. Som månederne skrider frem skurrer både kærligheden og usikkerheden.
Julius Lagoutte Larsen & Kirstine Siegumfeldt / 16 min.
/ Danmark / 2020
OSWORLD w

AHMADS HISTORIE w

@ GLORIA BIOGRAF
Med dette program sætter vi i år fokus på Latinamerika, der er
meget mere end solskin og sandstrande, blandt andet fantastiske kortfilm. I denne blok viser vi et udvalg af dokumentarfilm der hver især sætter fokus på Latinamerika og nogle af de
udfordringer som landene står overfor. I samarbejde med den
Mexicanske dokumentarfilmfestival Docs MX, har vi sammensat
denne blok af film der med smukke billeder og et nærværende
blik, giver os indsigt i nogle af de Latinamerikanske lande.
Vi tager til Den Dominikanske Republik for at opleve et samfund
i forandring, hvor elektricitet bliver introduceret i et udkantsområde i landet. Der bliver stillet skarpt på tyrefægtning i Columbia
og narkokarteller i Mexico og vi oplever forholdene for trans
kønnede i Honduras.
THARA

Gennem en blanding af interviews, rekonstruktioner og arkivmateriale fortælles rejsen om 18-årige Ahmads flugt fra Damaskus
til Europa - en rejse, der er fuld af farer og usikkerhed men også
medmenneskelighed.
Phileas Krustrup / 13 min. / Danmark / 2019

Oswald driver den populære prank-kanal Osworld på platformen
MeTube og drømmer om clicks, rigdom og berømmelse. En dag
modtager han en mail fra fanen Mathias, der pitcher pranken over
dem alle, der ville få Logan Paul til at ligne klassens pæne dreng.
Philip Hedegaard Povlsen / 30 min. / Danmark / 2020

Filmen handler om den transkønnede Thara, som bor hjemme hos
sin mor, der har ladet hende komme hjem igen efter at være
blevet smidt på gaden. Vi følger Thara som hun forsøger at skabe
sig et liv i Honduras, hvor overfald og diskrimination er hverdagskost.
Paco Ramírez & Tanya O’Carroll / 14 min. / Honduras, Mexico,
USA / 2019
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THE SURROUNDING WORLD
(EL MUNDO QUE NOS RODEA)

BURNING LAND
(ARDE LA TIERRA)

De smukke landskaber, lavmælte samtaler samt lyden af arbejde
og dagens gang flyder sammen til en landlig symfoni. Men når den
uundgåelige teknologiske udvikling banker på døren, er det ikke
kun lys den medbringer. I denne smukke dokumentar er vi som
fluen på væggen, og bliver førstehåndsvidner til teknologiens indflydelse og alt hvad der følger med.
Wendy P. Espinal / 30 min. / Den Dominikanske Republik / 2019

Burning Land skildrer en populær tyrefægtningfestival i det nordlige Colombia, hvor vi oplever hvordan en folkelig tradition er
dybt forankret i magtspil og dyremishandling.
Juan Camilo Olmos / 29 min. / Columbia / 2019
CHERÁN. THE BURNING HOPE

BICHA - BOMBA

Filmskaberen skriver: “Denne film er ikke i stand til at hævne
dødsfald, indløse lidelse, ændre spillereglerne eller ændre
verden. Der er ingen frelse, dette er en barrikade! Det er ikke en
bibel.”
Renan de Cillo / 8 min. / Brasilien / 2019
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Cherán-samfundet i Michoacán er blevet et symbol for kampen
mod organiseret kriminalitet og regeringens korruption i Mexico.
De indfødte i Purépecha tog våben i hånden for at forsvare deres
land og skov fra de væbnede narkokarteller, der ødelagde deres
territorium. Deres oprør fordrev indtrængende og banede vejen
for opførelsen af et projekt med selvstyre. Politi og lokale poli
tikere blev bortvist fra byen, og politiske partier blev forbudt.
Rodrigo Hernandez & Elpida Nikou / 14 min. / Mexico / 2019

DET’ FOR BØRN

LØRDAG 10.10.20 KL. 11:15
SØNDAG 11.10.20 KL. 11:15
@ CINEMATEKET
For første gang viser vi nogle helt særlige film, der kun er for
børn - men du må godt tage dine forældre med. I samarbejde med
Børnebiffen, afholder vi to visninger, der er sammensat af 6 kortfilm for de helt små - 3-6 år. Derudover kan du fra d. 5.-18. oktober
opleve et hav af forskellige børneprogrammer, når Copenhagen
Short Film Festival co-præsenterer Børnebiffen i Cinemateket. Tag
dine forældre med under armen, og gå en tur i biografen, hvor du
kan møde nogle fjollede væsner og rejse til fjerne verdener, det
bliver sjovt men også lærerigt.

MASTERCLASS

ONSDAG 07.10.20 KL. 17:00
TORSDAG 08.10.20 KL. 17:00
@ CINEMATEKET
Kunsten at klippe kortfilm. Onsdag den 7.oktober ser vi, i samarbejde med Dansk Filmklipperselskab, nærmere på klipperens rolle
i filmproduktionen. Især kortfilm kan have mange udfordringer i
denne proces. Kortfilmens præmis bliver alt for ofte lagt ned over
skabeloner fra længere formater, der vil fortælles for meget på
kort tid, hvilket tit gør det til en svær opgave for klipperen. I kort
filmens format kan man fx. slippe den lineære fortælling og tilføje
mere abstrakte og tidsløse aspekter. Vi glæder os til at åbne døren
til klipperummet og byde velkommen til en dialog mellem klippere
og publikum, hvor du kan komme helt tæt på kunsten at klippe
kortfilm.
Torsdag d. 8. oktober vender vi blikket mod pre-produktionen, når
vi får besøg af manuskriptforfatter Rasmus Heisterberg, der blandt
andet har skrevet manus til I Blodet og En Kongelig Affære samt
været manuskonsulent på et hav af film. Rasmus kommer til at
dele ud af hans erfaring og sætte os ind i hans process når han
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udarbejder manuskripter samt komme med eksempler fra nogle af
hans mange projekter. Han vil blandt andet komme med tips og
værktøjer til hvordan du folder din idé ud til en fuld historie, og
udvikler levende karakterer. Glæd dig til et dybdegående indblik i
manuskriptskrivnings-processen og få mulighed for at lære af en af
de største manuskriptforfattere i Danmark..

FILMMAKER’S PITCH

FREDAG 09.10.20 KL. 18:30
@ WILDERSGADE FILMHUS
På Copenhagen Short Film Festival forsøger vi at skabe bro mellem
det spirende filmmiljø og den etablerede filmbranche. Til Filmmaker’s Pitch giver vi seks filmskabere mulighed for at pitche deres
kortfilmsprojekt for producere og produktionsselskaber. Arrangementet skal gerne være med til at åbne døren for de aspirerende
filmskabere, og måske medføre nye produktioner af kortfilm.
Dette er et branche event, som kræver en invitation.

PITCH IT!

LØRDAG 10.10.20 KL. 12:00
@ WILDERSGADE FILMHUS
Vi gentager successen fra sidste år, og fortsætter samarbejdet med
Filmværkstedet København, for at stable denne pitch konkurrence
på benene. Pitch It! er en pitch konkurrence for unge filmtalenter
under 27 år, hvor de får mulighed for at pitche deres kortfilmprojekt, for vores kompetente jury. Pitch It! vinderen modtager råd,
vejledning og leje af udstyr fra Filmværkstedet København til at
realisere deres projekt. Der kommer til at være 6 projekter der får
mulighed for at pitche deres projekt på dagen.
Årets jury består af filminstruktør Ask Hasselbalch, filminstruktør
og skuespiller Zinnini Elkington og direktør v. Filmværkstedet
København Prami Larsen.
Arrangementet er gratis, men der er et begrænset antal sæder.
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Stor tak til Det Danske Filminstitut, Københavns Kommune, Producent Rettigheder Danmark, Danske
Filminstruktører, Wedio, FilmGEAR, Herslev Bryghus, Filmværkstedet København, Cinemateket, Gloria
Biograf, MIX Copenhagen, Blodig Weekend, VOID CPH, Wildersgade Filmhus, Kayakbar, Copenhagen
Bombay,Dansk Filmklipperselskab, Børnebiffen og Docs MX.
En særlig tak skal også lyde til Michael Panduro, Niels Harpøth, Laurits Svarrer Pedersen og Anne
Winberg, for al deres hjælp med festivalen, og et kæmpe tak til Tobias Lauridsen for årets festivaltrailer
og vores grafiske designer Thomas Løj Christensen.
Folkene bag CSFF: Laura Bonde, Mattia Guidarelli, Amanda Sigurdsson, Ilaria Fravolini, Laura Bøcher
Ursø, Esther Elmholt, Jacob Thomassen, Alexandra Cruz, Agnete Juul, Simon Ørberg og Betina Husen.

GLORIA BIOGRAF
RÅDHUSPLADSEN 59
1550 KØBENHAVN
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KAYAKBAR
BØRSKAJ 12
1221 KØBENHAVN K
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PROGRAMOVERSIGT
ONSDAG 07.10.20

LØRDAG 10.10.20

KL. 17:00 MASTERCLASS
@ Cinemateket

KL. 11:15 DET’ FOR BØRN
@ Cinemateket

19:00 CSFF ‘20 ÅBNING & NORDIC SHORTS
@ Cinemateket

KL. 12:00 PITCH IT!
@ Wildersgade Filmhus

KL. 21:15 MIX’ED FAVORITES
@ Gloria Biograf

KL. 16:30 NEW DANISH SHORTS
@ Cinemateket

TORSDAG 08.10.20

KL. 21:15 HORROR SHORTS
@ Gloria Biograf

KL. 17:00 MASTERCLASS
@ Cinemateket
KL. 19:00 ENVIRONMENTAL SHORTS
@ Kayakbar
KL. 21:15 ANIMATED SHORTS
@ Gloria Biograf

FREDAG 09.10.20
KL. 18:30 FILMMAKER’S PITCH
@ Wildersgade Filmhus

SØNDAG 11.10.20
KL. 11:15 DET’ FOR BØRN
@ Cinemateket
KL. 19:15 AWARD
+ NEW DANISH SHORTS U. 25 YEARS
@ Cinemateket
KL. 21:15 SHORT DOCS FROM LATIN AMERICA
@ Gloria Biograf

KL. 21:15 THE FEMALE PERSPECTIVE
@ Gloria Biograf

LÆS MERE OM FESTIVALEN OG PROGRAMMET PÅ VORES HJEMMESIDE: CSFF.DK

