Antirasistiska Filmdagar Borås: 9-10 november
Tisdag 9 november
Kl 09.00 Precious, Regi: Lee Daniels, Drama- USA 2009, 110 min

Precious Jones är 16-år och har hela sitt liv varit osynlig. Osynlig för pappan som våldtar henne,
mamman som slår henne och myndigheterna som bara ser henne som ett i raden av Harlems alla
förlorade själar. Men när Precious, gravid med sitt andra barn, möter en beslutsam och radikal lärare
påbörjar hon en resa av utbildning och upplysning. Och Precious lär sig inte bara att skriva om
sittliv, utan gör det även till sitt eget för första gången. Från åk 9
kl 13.00 En Italiensk familj på gränsen till sammanbrott, Regi: Ferzan Ozpetek, Italien 2010 –
Drama/komedi, Längd: 110 minuter

Unge Tommaso är yngsta sonen i en stor, bullrig familj och väntas tillsammans med storebror ta
över den stolta faderns pastafabrik. Tommaso har hållit till i Rom under täckmanteln ekonomiska
studier men har i smyg inlett sina författardrömmar och intagit gayvärlden där han träffat sin
pojkvän. När Tommaso bestämt sig för att komma ut under en stor familjemiddag och flytta till
Rom för gott hinner storebrorsan före med sin egen hemlighet. Tommaso blir kvar i garderoben och
hos sin överreagerande far som får en hjärtattack och tvingar honom att ta över pastafabriken själv.
Inget blir som Tommaso tänkt sig. Från åk 8

Kl 18.00 Kvällsvisning: Vegas, Regi: Gunnar Vikene, Norge 2010 – drama, Längd: 110 min

Du väljer inte din familj. Du väljer dina vänner. Vegas är berättelsen om Thomas, Marianne och
Terje – tre tonåringar utan ett ställe att gå till. Efter att ha sett sin mamma bli misshandlad skickas
Thomas till ett ungdomshem. Ingen vill berätta för honom var hans bror är. Thomas vill hitta
honom. På hemmet möter han Marianne som alltid klantar sig och Terje som verkar komma från en
annan planet. De tre delar en gemensam dröm och tillsammans börjar de en resa fylld av kärlek och
hat. En färd där de lär sig att våga lita på varandra. Ingen av dem hamnar där de planerat men alla
hittar ett hem.

Onsdag 10 november
kl 09.00 Min hemliga himmel, Regi: Madoda Ncayyana, Sydafrika 2008 – drama, Längd: 90 min

Tioåriga Thembi och hennes lillebror Khwezi lämnas ensamma när deras mamma dör. Svikna av
sina släktingar och utan möjlighet att klara sig själva lämnar syskonen en dag sin by till fots. Deras
hopp står till en präst som mamman kände. I jakt på honom fångas syskonen upp av ett gäng
gatubarn, ledda av den street-smarta tolvåringen Chili-Bite. Han erbjuder dem en plats att sova på
och lovar att hjälpa dem att hitta prästen. Men det ska visa sig att Chili-Bite har andra planer för
Thembi...
Filmen beskriver en hård verklighet och är samtidigt en historia om lojalitet och om modet att göra
något av sina drömmar. Från åk 6

Kl 13.00 Skin, regi: Anthony Fabian,Drama, USA, 2009, Längd: 103 minuter

Gör dig redo för en märklig och sann historia om att vara både svart och vit under Sydafrikas
apartheidregim.
När Sandra Laing föddes på 1950-talet var hon till sina föräldrars förvåning svart. Ingen kände till
familjens svarta förfäder, men en genetisk slump gjorde att den kom i dagen. För Sandra innebar det
en livslång kamp mot fördomar, rasism och särbehandling. En kamp för en plattform i en
föränderlig värld. Och en seger till slut mot alla odds. Från åk 9
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Varmt välkomna!!

