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 INBJUDAN                           Anmälan senast 13 mars 2015! 
                                          
Sveriges Förenade Filmstudios presenterar 

 
SVENSKA GULDKORN – filmer som roade, berörde och formade Sverige 
 
Filmhelg guidad av Ulf Nordström och Jenny Lindberg 

 
 
Välkommen att se guldkorn ur den svenska filmhistorien! 
 
I år är det 100 år sedan två av våra största stjärnor, Ingrid Bergman och Hasse Ekman, föddes.  
 
Vi har därför bjudit in regissören Stig Björkman som berättar om sin kommande film ”Ingrid Bergman 
med egna ord”. Han introducerar också Gustav Molanders ”En kvinnas ansikte” med Ingrid Bergman i 
huvudrollen. 
 
Hasse Ekman, som ju var både regissör och skådespelare, möter vi i hans egen ”Flickan från tredje 
raden” och i ”Intermezzo”, med Ingrid Bergman i en av rollerna. 
 
Förutom dessa två klart lysande stjärnor återser vi guldkorn ur den svenska filmhistorien, från 1936 till 
1984. Ytterligare filmer som kommer att visas är ”En dag i staden”, ”Fimpen”, Hallo Baby”, 
”Paradistorg”, samt ”Åke och hans värld”. Se bifogat program. 
 
Mårten Blomkvist, som skrivit boken Höggradigt jävla excentrisk – en biografi över Bo Widerberg, 
introducerar ”Fimpen”. 
 
Gemensamt för dessa filmer är att de har digitaliserats, ett arbete som pågår med hjälp av statliga 
pengar. Lova Hagerfors kommer hit och berättar om Svenska Filminstitutets arbete med 
digitaliseringen av vårt filmarv, filmer som kommer att bli tillgängliga för filmstudiorna.  
 
Filmerna som visas har roat, berört och format Sverige, och vi kan lova många kära återseenden med 
skådespelare och miljöer från förr. 
                  
                 Ulf Nordström & Jenny Lindberg 
 
Ulf Nordström, cineast och kulturtjänsteman, och Jenny Lindberg, kulturvetare och universitets-
adjunkt, har tillsammans valt filmer och är helgens ciceroner.  
 
 
Anmälan skall vara SFF tillhanda senast den 13 mars 2015. 
 
Sätt in deltagaravgiften 600 kr på SFF:s plusgiro 15-06-00-5.   
 
I avgiften ingår förutom filmvisningar, 2 luncher, middag lördag samt kaffe / förfriskningar i pauserna.  
 
VÄL MÖTT! 
Sveriges Förenade Filmstudios 
 
Astrid Friberg      Kerstin Sundelin 
2015-02-09  
 
Program och anmälningsblanketter (pdf + elektronisk) finns på hemsidan. 


