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LAND BELGIEN/Frankrike 2014 / REGI Rémi 

Bezancon & Jean-Christophe Lie / LÄNGD 78 min / 

SPRÅK franskt tal, svensk text

ZARAFA
Zarafa är en medryckande animerad film där pojken Maki dras med i olika 
äventyr när han flyr från vita slavjägare. Han blir vän med en giraff och så 
småningom också med en nomad som hjälper honom. Han far från afrikansk 
öken, till Paris, över alperna och hem igen. På vägen möter han skurkar, vilda 
djur och en söt flicka som heter Soula.

Zarafa bygger på en verklig händelse på 1800-talet då en giraffunge frak-
tades som en kunglig present från Sudan till Frankrike. Filmen är förvisso en 
fransk-belgisk produktion, men den bygger på ett antikolonialistiskt perspektiv.

En underhållande och spännande film som passar hela familjen. Från ca 8 år. 

Filmer

LAMMET
Filmen berättar historien om den nioårige pojken Efraim och hans lamm Chuni 
som lever i Etiopiens vulkaniska landskap. Efraims mor har dött i hungersnöden 
och hans far skickar honom tillsammans med Chuni till släktingar som bor i en 
frodigare del av landet, långt från den torka som härjar där de bor. Efraim finner 
sig inte tillrätta hos släktingarna och börjar snart längta hem. När hans farbror 
beordrar honom att slakta Chuni till den kommande festen börjar han smida på 
en plan för att rädda sin vän och ta sig hem igen.

WÙlu
Ladji är 20 år och lärling för att bli busschaufför i Bamako. Han arbetar hårt och 
hjälper sin familj. Men trots det hårda arbetet har han svårt att försörja sig och 
sin syster. När han inte får den bonus han har jobbat för tar han kontakt med 
drogförsäljaren Driss, som är skyldig honom en tjänst. Tillsammans med två 
medbrottslingar dyker Ladji snart ner i kokainhandelns värld. 

Wùlu är en prisbelönt film med hög spänningsfaktor och vackert bildspråk. 
Ibriahima Koma vann utmärkelsen ”bästa manliga skådespelare” för sin roll 
som Ladji på den panafrikanska filmfestivalen FESPACO 2017.

Regi Yared Zeleke / Land Etiopien 2015 / SpråK 

amhariska, SVENSK TEXT / Längd 94 min

WÙlu PRESENTERAS AV VAMBA SHERIF
Ta det unika tillfället att träffa romanförfattaren, poeten och filmkritikern Vamba 
Sherif på Afrikulturs filmdag! Vamba Sherif har sitt ursprung i Liberia där 
han föddes 1973. En stor del av sin barndom tillbringade han i Kuwait innan 
Gulfkriget bröt ut och han flydde, först till Syrien och senare till Holland där han 
numera är bosatt. 

Vamba Sherif skulle kunna beskrivas som en kosmopolitisk författare i dess 
rätta bemärkelse. Hans bakgrund och uppväxt har gjort honom väl bekant med 
flera kulturer och språk, något som speglas i hans romaner där gränser liksom 
kulturer är rörliga, utan början, utan slut. Han skriver på engelska och holländska 
och under filmdagen kommer finnas möjlighet att köpa romanerna Land of my 
fathers och Bound to secrecy som finns på engelska.

Regi Daouda Coulibaly / Längd 96 min / 

Land Mali/Senegal 2016 / Språk Franska & 

BAMBARA, ENGELSK TEXT 



Program

filmvisnIng Stora salen
12.00 Zarafa – Animerad familjefilm. Från ca 8 år. Tal på 
franska och text på svenska.

14.00 Lammet – Från ca 10 år. Tal på amhariska och text 
på svenska. Filmen presenteras av Biniyam Wondimu och 
Wessen Beshah.

16.00 Wùlu – Från 15 år. Tal på franska och bambara och 
text på engelska. Filmen presenteras av författaren och 
filmkritikern Vamba Sherif (Liberia/Nederländerna).

korta dansfilmer Lilla salen
13.30 och 15.30 ScreenDance Africa: filmprogram med 1-15 
min långa dansfilmer. Fri entré.

BILJETTER
Pris: 50kr/film. Gratis upp till 25 år och till filmprogrammet 
Screendance Africa. Biljetter köps på plats från kl 11 söndag 
22/10. Salongen har 160 platser.

MAT, MARKNAD, PYSSEL M.m.
Mat, bokbord och minimarknad i foajén.

Pyssel för barn i Verkstaden kl 12-15.

Skarpnäcks bibliotek är öppet kl 11-15. Här kan ni låna böcker 
om och från Afrika.



Filmvisning av Medan vi lever och samtal 
med regissören Dani Kouyaté. Samtalet 
leds av Patrick Konde. Söndag 19/11 på 
Dansmuseet i Stockholm.

Afrikadag i Bagarmossen. Lördag 25/11 
på Bagarmossens Folkets Hus och Bagar-
mossens bibliotek.

Mer info kommer snart på vår hemsida  
www.afrikultur.se och via Facebook. 

Vill du STÖDJA AFRIKULTURS VERKSAMHET?
Bli stödmedlem genom att sätta in 100 kr eller mer på Plusgiro  
403 27 10 – 8 , glöm inte att ange namn och e-postadress. 

Är du intresserad av vår verksamhet och vill få nyhetsbrev när vi har 
något på gång? Maila ditt namn till info@afrikultur.se.

AFRIKULTURS Kommande arrangemang:

www.afrikultur.se


