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Lördag 6/10
RUM FÖR BARN

12:00 – Sagostund. Efter sagostunden skapar vi figurer och målningar med inspiration från sagorna.
14.30 – Sång- och musikstund med Kilema (Madagaskar). Från 5 år. Ca 35
min.

LAVA

16:00 – Barndans från Västafrika. Med Alhassane Camara (Guinea) och
musiker. Från 5 år. Ca 30 min.
12.30 – Film: Dans i Afrika. Ca 25 min - korta filmer med dans från flera
olika länder på kontinenten. Intro till dansworkshops.
13:00 – Workshop i Afrohouse. Med Nando Valoi (Moçambique). Ca 1 tim.
14.30 – Workshop i västafrikansk dans till live-trummor. Med Alhassane
Camara (Guinea) och musiker. 1 tim.

KULTURBIBLIOTEKET

14.30 – Möt fotografen Joel Lukhovi (Kenya). Ett samtal med Eva-Lotta
Holm, Galleri Flach. Ca 45 min.

KLARABIOGRAFEN

13:00 – Lammet. Regi Yared Zeleke (Etiopien). Från ca 10 år (svensk
text).

16:00 – WÙlu. Regi Daouda Coulibaly (Mali). Från 15 år (engelsk text).

Söndag 7/10
RUM FÖR BARN

12:00 Sagostund. Efter sagan skapar vi figurer och målningar med
inspiration från sagorna.
14.30 Celso Paco (Moçambique). Berättelser från savannen. Från 4 år.
16:00 Danslek med Klara, lejonet Leo och musiker. Från 2 år. Ca 30
min.

KLARABIOGRAFEN

13:00 Soul Boy. Regi Hawa Essuman (Kenya). Från ca 12 år (engelsk
text).
16:00 Soleils. Regi Dani Kouyaté (Burkina Faso) och Olivier Delahaye (Frankrike). Efter filmen ett samtal med regissören Dani
Kouyaté. Ca 30 min.

Filmer KLARABIOGRAFEN BILJETTPRIS: 50 KR
LAMMET Lördag 6/10, 13.00
Regi Yared Zeleke / Land Etiopien 2015 /
SpråK amhariska, SVENSK TEXT / Längd 94 min
/ Medverkande Kidist Siyum, Rediat Amare,
Rahel Teshome, m.fl.

Ephraim bor i Etiopien. Han är bästa vän med ett lamm. Han gillar att laga
mat, men somliga tycker inte att det är något en kille borde syssla med.
Hans mamma är död och när pappan ska börja arbeta i stan så måste
Ephraim bo hos släktingar som hotar med att slakta lammet. Ephraim utvecklar en vänskap med sin äldre kusin, en stark ung kvinna som vägrar låta sig
giftas bort. En vacker och gripande film som tävlade i Cannes, Un Certain
Regard 2015.

WÙlu Lördag 6/10, 16:00
Regi Daouda Coulibaly / Längd 96 min / Land
Mali/Senegal 2016 / Språk Franska & BAMBARA, ENGELSK TEXT / Medverkande Ibrahim
Koma, Imma Modja, m.fl.

Ladji är 20 år och lärling för att bli busschaufför i Bamako. Han arbetar och
sliter och ger sitt yttersta. Trots detta hårda arbete har han svårt att försörja sig och sin syster. När han inte får den bonus han har jobbat hårt för att
få tar han kontakt med drogförsäljaren Driss. Tillsammans med två medbrottslingar dyker Ladji snart ner i kokainhandelns våldsamma och riskabla värld. Wùlu är en prisbelönt film med hög spänningsfaktor. Ibrahima Koma,
som spelar Ladji, vann priset för bästa manliga skådespelare för sin roll som
Ladji vid FESPACO 2017.

SoUL BOY Söndag 7/10, 13:00
En morgon blir 14-årige Abilas pappa svårt sjuk. Pappan förklarar att hans
själ har blivit stulen. Abila ger sig ut för att försöka hjälpa sin pappa och får
i sitt sökande sällskap av sin kamrat den jämnåriga Shiku. Det visar sig att
Abila måste lösa sju svåra uppgifter för att rädda sin pappas själ. Den resa
Regi Hawa Essuman / Längd 61 min / År 2010 /
han ger sig ut på för att lösa uppgifterna tar honom rakt genom sin hemLand Kenya / Språk swahili, ENGELSK TEXT /
stads mikrokosmos. Filmen utspelar sig i ett av Östafrikas största slumomMedverkande Samson Odhiambo Leila Dayan Opou,
rådem, Kibera, som ligger i Nairobi
Krysteen Savane m fl.

Soleils Söndag 7/10, 16:00
Regi Dani Kouyaté och Olivier Delahaye /
Längd 96 min / Land Burkina Faso/Frankrike
2014 / Språk Franska M FL, ENGELSK TEXT /
MedverkandE Binda Ngazolo, Nina Melo m fl

Ubuntu - ”jag är därför du är” – utgör en röd tråd genom filmen Soleils, en
modern och filosofisk saga om Afrikas historia. Den unga kvinnan Dokamisa har förlorat minnet. För att bli botad följer hon med grioten (berättare/
historiker/musiker) Sotigui på en resa i tid och rum. De rör sig från 1200-
talets Mandinka-rike i Västafrika, där den så kallade Mandedeklarationen
om människans okränkbarhet var central, till Mandelas fängelse på Robben
Island. En fängslande film som utmanar fördomar och som behandlar aktuella frågor om identitet och historia med både allvar och humor. Filmen är
en samproduktion mellan den burkinske regissören Dani Kouyaté och den
franske regissören Olivier Delahaye. Kouyaté bor sedan 11 år i Uppsala och
hans film Medan vi lever gick på svenska biografer under 2016-2017.
Efter filmen blir det ett samtal mellan filmen regissör Dani Kouyaté och
kulturvetaren Patrick Konde. Dani tolkas från franska till svenska av Karin
Elfving. I samarbete med Vänskapsgruppen för afrikansk film, Uppsala.
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BOKRELEASE: RUNE BYTER LIV 10/10

Med Författare Suzanna Petersson Kero & Kilema / Just Africa

