11 - 15 oktober
KLARABIOGRAFEN

VÄLKOMMEN TILL REX ANIMATION FILM FESTIVAL 11-15 OKTOBER 2017 PÅ KLARABIOGRAFEN!
Årets program innehåller många charmiga, konstnärliga och ibland lite udda animationspärlor. Vi har
också valt att gotta oss i mörkare tonlägen i några kortfilmssamlingar. I detta programblad hittar du hela
vårt program och i år hittar du oss också på nätet www.rexanimation.se.
Vi tycker att animation är för alla så vi har plockat fram block såväl för våra allra minsta vänner som för en
mera vuxen publik. De barnvänliga blocken är markerade med grönt och de som inte lämpar sig för
barn med lila. De flesta filmerna är på originalspråk och textade till engelska, men i de gröna blocken är
merparten filmer utan dialog.
Inför vår tredje upplaga har vi samlat ihop ett varierande och färgsprakande program från 13 olika europeiska länder med både korta och långa animationsfilmer som presenterar olika stilar och tekniker inom
animation.

Vi ses den 11-15 oktober på Klarabiografen!
REX Animationsfestival är ett initiativ av EUNIC (European Union National Institutes for Culture). EUNIC är ett nätverk av europeiska institut och andra
nationella organ engagerade i kulturell verksamhet utanför dess nationella gränser.
REX Animationsfestival 2017 är ett samarbete mellan 13 europeiska institut och ambassader: Instituto Camões Stockholm, Finlandsinstitutet,
Goethe-Institut Schweden, Istituto Italiano di Cultura, Institut français de Suède, Polska Institutet i Stockholm, Rumänska kulturinstitutet, Slovakiska
Republikens Ambassad i Stockholm, Spaniens Ambassad i Sverige och Instituto Cervantes, Tjeckiska Centret, Ukrainska Institutet i Sverige, Republiken Estlands ambassad i Sverige och Österrikes Ambassad i Stockholm..
Animationsfestivalen arrangeras av Föreningen REX Animationsfestival med stöd av Stockholm stad, i samarbete med Klarabiografen och Kulturhuset Stadsteatern.

INNEHÅLL
PRESENTATION
AV REX ANIMATIONSFESTIVAL
s.01
.........................................................................................................
BILJETTINFORMATION
......................................................................................................... s . 0 3
PROGRAM
......................................................................................................... s . 0 4
LÅNGFILM:
LOVING VINCENT
.........................................................................................................
s.05
FÖR VUXEN PUBLIK (15+)

LÅNGFILM:
PSICONAUTAS, THE FORGOTTEN CHILDREN s . 0 6
.........................................................................................................
FÖR VUXEN PUBLIK (15+)

LÅNGFILM:
LONG WAY NORTH
.........................................................................................................
s.07
ANIMERAD LÅNGFILM FÖR ALLA ÅLDRAR

LÅNGFILM:
PAT AND MAT THE MOVIE
s.08
.........................................................................................................
ANIMERAD LÅNGFILM FÖR ALLA ÅLDRAR

KORTFILMER
FÖR VUXEN PUBLIK
....................................................................................................
s.9-16
KORTFILMER
FÖR ALLA ÅLDRAR
.................................................................................................
s.17-22
GÄSTER
......................................................................................................... s . 2 3
REX
STUDENT ANIMATION AWARD
s.24
.........................................................................................................
SKOLVISNINGAR
OCH PEDAGOGISK VERKSAMHET
s.25
.........................................................................................................
TRAILERS
......................................................................................................... s . 2 6
SAMARBETSPARTNERS
......................................................................................................... s . 2 7

BILJETTINFORMATION

HUR OCH VAR KÖPER MAN BILJETTER?
Biljetter: 50kr.

Webb: kulturhusetstadsteatern.se/Film
Biljettautomater och kassor på entréplan, Kulturhuset Stadsteatern,
Sergels torg
Biljettkassan vid Klarabiografen våning 2 öppen 11:00-19:00
Biljettbokning: Tel 08-506 20 200

Klarabiografen

Kulturhuset Stadsteatern
Sergels Torg
Tel: 08 506 20 200
T-bana: T- centralen

REX 2017 PROGRAM
ONSDAG, 11 OKTOBER
18:30 - Loving Vincent

17:15 - Bakom skuggor & stängda dörrar

17:00 - Inre demoner

19:00 - REX Student Award Screening

SÖNDAG, 15 OKTOBER

Samling kortfilmer (Vuxna)
Följs av samtal med Regissören

Samling kortfilmer (Vuxna)
Följs av samtal med Regissörerna

Långfilm (Vuxna)

TORSDAG, 12 OKTOBER
16:00 -Bakom skuggor & stängda dörrar
Samling kortfilmer (Vuxna)

Följs av Prisceremoni

20:45 - Psiconautas

Långfilm (Vuxna)

19:00 - Död och Dystopi

Samling kortfilmer (Vuxna)

20:45 - Inre demoner

Samling kortfilmer (Vuxna)

FREDAG, 13 OKTOBER
15:30 - Död och Dystopi

Samling kortfilmer (Vuxna)

Långfilm (Alla åldrar)

13:30 - Nya vänner

Samling kortfilmer (Alla åldrar)

17:30 - Udda och Urbant

Samling kortfilmer (Vuxna)

11:30 - Pat and Mat

LÖRDAG, 14 OKTOBER
11:45 - Nya vänner

Samling kortfilmer (Alla åldrar)

13:00 - Stora drömmar

Samling kortfilmer (Alla åldrar)

14:15 - Okända Djur

Samling kortfilmer (Alla åldrar)

15:00 - Udda och Urbant

Samling kortfilmer (Vuxna)

14:45 - Stora drömmar

Samling kortfilmer (Alla åldrar)

16:00 - Okända Djur

Samling kortfilmer (Alla åldrar)

17:15 - Long way north

Långfilm (Alla åldrar)

ONSDAG 11/10, KL 18:30

FÖR VUXNA

LOVING VINCENT

Av Dorota Kobiela (PL) och Hugh Welchman (UK), (2015), 95 min, Engelskt tal, svensk text.

Loving Vincent fångar på ett unikt sätt Vincent Van Goghs konstnärskap, livsöde och död
genom att ge röst åt hans brev, och nytt liv åt karaktärerna i hans målningar. Produktionen av
denna världens första helt oljeanimerade film har sysselsatt 150 konstnärer som tillsammans
producerat en oljemålning för var och en av filmens 65 000 bildrutor..
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PSICONAUTAS, THE FORGOTTEN CHILDREN

FREDAG 13/10, KL 20:45

FÖR VUXNA

Av Alberto Vázquez, Pedro Rivero, Spanien (2015), 75 min. Spanskt tal, engelsk text.

Birdboy och Dinki miste sina föräldrar i en hemsk naturkatastrof som också förstörde den ö
där de bodde. Till en början höll de ihop, men Birdboy har nu dragit sig undan för att bo
ensam i skogen, uppslukad av smärta och omedveten om att Dinki har beslutat sig för att ge
sig av på en farlig resa för att hitta ett bättre hem. Birdboy måste överkomma sina inre
demoner om han ska ansluta sig till Dinki i tid för att hjälpa henne och för att rädda sig själv.
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SÖNDAG 15/10, KL 17:15

FÖR ALLA ÅLDRAR

LONG WAY NORTH

Av Rémi Chayé, Frankrike (2016), 80 min. Franskt tal, engelsk text.

Sankt Petersburg, 1882. Den unga ryska aristokraten Sasha har alltid varit fascinerad av sin
morfar Olukines äventyrliga liv. Olukine var en berömd upptäcktsresande som byggde det
ståtliga fartyget Davai och gav sig av på sin sista upptäcktsresa för att erövra Nordpolen. En
resa han aldrig återvände från. Sasha beslutar sig för att ge sig av norrut och följa sin
morfars spår i hopp om att hitta hans kända fartyg.
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PAT AND MAT THE MOVIE

SÖNDAG 15/10, KL 11:30

FÖR ALLA ÅLDRAR

Av Marek Beneš, Tjeckien (2017), 82 min. Ingen dialog.

De två kända hantverkarna Pat och Mat skapades år 1976, på svenska kända som Två snubbar.
Nu har de fått en egen långfilm för att fira sina 40-års jubileum. Här är tio äventyr med dessa
klumpiga men väldigt smarta och fantasifulla kompisar.
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UDDA OCH URBANT TORSDAG 12/10, KL.17.30. LÖRDAG 14/10, KL. 15.00
CAFÉ D’AMOUR

SKATEBOARDING IS NOT A CRIME
Filmen följer en biljakt mellan en
polis och en skateboard.

Tidsepoken är det glammiga
20-talet och platsen är Café
D’Amour – ett magiskt café där
amors båge riktas mot ensamma
besökare. Här möter gatuartisten
Lewis överklassdamen Coco.
Café D’Amour gör sitt bästa för
att föra detta otippade par
samman.

Av Cristian Radu, Rumänien (2016), 3min.

MORNING COWBOY

IMPOSSIBLE FIGURES AND OTHER STORIES II

FÖR VUXNA

Av Benedikt Toniolo, Tyskland (2016), 8min.

Idag är den första dagen i hans
nya liv. Kontorsråttan Jose
bestämmer sig för att skaka av
sig sina tråkiga rutiner och
fullfölja sina drömmar om att bli
en cowboy. Det är dags för Jose
att dra på sig sina cowboyboots
och hoppa på sin häst.
Av Fernando Pomares, Spanien (2016), 15min.

PENELOPE
Dörrklockan ringer. Någon är vid
dörren. Men allting är en enda
röra!
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Hur långt är man villig att gå i
lagens namn för att förhindra
små snedsteg?

Av Heta Jäälinoja, Estland, Finland (2016), 4min.

En kvinna snubblar och faller ner
medan hon rusar omkring i sitt
hem. Hon stiger upp och
märker snabbt att hennes hem
har ovanliga särdrag – huset är
byggt av paradoxer fyllda med
illusioner och täckta av mönster.

Av Marta Pajak, Polen (2016), 15min.

SPLENDIDA MOARTE ACCIDENT

SORE EYES FOR INFINITY
En optikers arbetsdag fylls av en
drös ovanliga kunder som
använder de optiska verktygen
på riktigt misstänksamma sätt.

I en antikaffär hittar en ung man
en fascinerande teckning med
ett över 70 år gammalt hemligt
kärleksbrev på baksidan. Efter att
ha fått reda på att tecknaren är
vid liv, och 105 år
gammal, åker mannen ut på en
ovanlig färd för att träffa henne.
Av Sergiu Negulici, Rumänien (2017), 15min.

Av Elli Vuorinen, Finland (2016), 12min.

GOOD MORNING

HAPPY END

Av Heta Okkonen, Finland (2015), 2min.

En svart komedi om döden men
med ett lyckligt slut. En lysande
kedja av osannolika möten.
Jägare, en traktorförare, en
discokille och ett lik.

FÖR VUXNA

Väckarklockan ringer, hon stiger
upp och börjar en ny dag.

Av Jan Saska, Tjeckien (2016), 6min.
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INRE
DEMONER TORSDAG 12/10, KL.20.45. LÖRDAG 14/10, KL. 17:00.
REGISSÖRSBESÖK LÖRDAG KLOCKAN 17: PAUL MUREȘAN OCH KATARIINA Lillqvist

FÖR VUXNA

CHILLI
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BALLOON GIRL

Av Martina Mikušová, Slovakien (2016), 8min.

Av Martina Frajštáková, Slovakien (2015), 15min.

Aggression, passion och missförstånd i ett förhållande är centrala teman i en film där de visuella elementen är inspirerade av
förhistorisk konst, djupa drömmar och det omedvetna.

En flicka med ett otacksamt rufs till hår bor i en liten by där också
en riktig modeikon bor. Flickans hårsvall håller henne tillbaka
från att leva sitt liv till fullo på ett väldigt påtagligt sätt och hon
verkar inte kunna hitta en lösning på problemet.

JA MINA NAGU LINNUKENE...

MOM, DAD, I HAVE TO TELL YOU SOMETHING

Av Yyhely Hälvin, Estland (2016), 8min.

Av Paul Mureșan, Rumänien (2016), 6min.

Fågelbursflickan har kommit till skogen för att plocka bär. Medan
hon vandrar i skogen hittar hon ett finurligt och listigt odjur – en
kolsvart katt som verkar ha något på lur.

Pressen och ångesten över att berätta för sina föräldrar vem man
verkligen är. Med varulvar och humor.

RADIO DOLORES

DARWIN’S CAVE

Av Joana Toste, Portugal (2016), 13min.

En film om överförandet av upplevelser och kunskaper mellan
mor och dotter.

BRAČEK JELENČEK

FÖR VUXNA

Av Katariina Lillqvist, Finland (2016), 18min.

Animerad dokumentär om vardagen för arbetare i en skofabrik i
30-talets Tammerfors. Rebeller i kaminrum, olagliga radiosändare på kalla vindar och skomakaren Arvo som försvinner i det
spanska inbördeskriget och lämnar sin son med inget mer än ett
dragspel och en biljett till ett fängelse i Malaga.

Av Zuzana Žiaková, Slovakien (2016), 12min.

En magisk historia om syskonkärlek mellan en bror och en syster
som kommer ansikte mot ansikte med den allsmäktige härskarinnan – Döden.
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DÖD OCH DYSTOPI TORSDAG 12/10, KL.19.00. FREDAG 13/10, KL. 15:30.

FÖR VUXNA

THE CHRISTMAS BALLAD
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AYNY – MY SECOND EYE

Av Michal Žabka, Tjeckien (2016), 12min.

Av Ahmad Saleh, Tyskland (2016), 11min.

I ruinerna av en stad förstörd av krig finns bara en liten överlevande pojke. Han gömmer sig från de stridande maskinerna och
samlar på trasiga leksaker som han reparerar i sin lilla gömma. En
historia om styrkan i barns lek och hur de kan föra samman de
bittraste fiender.

Ett fruktansvärt krig har förstört två bröders hem. Deras mor är
rädd att sönerna kan hamna i fara om de lämnar huset. Pojkarna
däremot vill följa sin dröm om att spela ett musikinstrument som
de blivit förtjusta i, en vacker Oud – men till vilket pris?

REFLECTING BLACK

CAVALLS MORTS

Av Jan Utecht, Tyskland (2016), 7min.

Av Marc Riba, Anna Solanas, Spanien (2016), 6min.

På en bar bergstopp kryper en gammal häxa in i en magisk kittel.
Med sina trollkrafter försöker hon förvandla kitteln till Ungdomens källa, men istället kliver en ung dubbelgångare ur kitteln
och häxan tvingas konfronteras med sin värsta inre demon.

På en isolerad och okänd plats, i en krigszon, tvingas ett barn att
fly. Längs med vägen ser han döda hästar överallt. Bara döda
hästar. Varför? Varför har alla hästar bestämt sig för att begå
självmord?

EMPTY SPACE

UNCANNY VALLEY

Av Wenninger Paul, Österrike (2015), 14min.

Uncanny valley bombarderar oss med den psykologiska och
fysiska intensiteten av en strid mellan desperata soldater under
första världskriget. Den avdomnande fruktlösheten av krig,
våndan som konflikt och överlevnad skapar, upptäckandet av
broderskap och vansinnet i det hela.

THE STEINWAY

FÖR VUXNA

Av Ülo Pikkov, Estland (2016), 10min.

En animerad dokumentär om en dröm som slutligen blir uppfylld
i en film. En 10-årig flicka längtade efter en hundvalp i födelsedagspresent. Hennes besvikelse var stor när hon istället för en
hundvalp fick en pappa som hon inte visste fanns.

Av Massimo Ottoni, Italien (2016), 18min.

På den italienska fronten, under kriget, hittar en grupp österrikiska soldater ett piano i en ruin. Instrumentet fungerar som en
katalysator för att frambringa en ömtålig empati, men den
meningslösa råheten som de konstant försöker glömma är alltid
nära.
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BAKOM
SKUGGOR OCH STÄNGDA DÖRRAR TORSDAG 12/10, KL.16.00. FREDAG 13/10, KL. 17:15.
REGISSÖRSBESÖK FREDAG KLOCKAN 17.15: SARA IRACE

FÖR VUXNA

THE LEAVEN
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BIRD FLU

Av Artur Hanaj, Polen (2016), 5min.

Av Priit Tender, Hefang Wei, Estland (2016), 10min.

För att en deg ska jäsa bör du blanda mjöl med jäst och mjölk.
Sedan ska degen ställas på ett varmt ställe. Till sist behöver den
knådas väl, placeras i en bakform och in i ugnen. Men var försiktig så att degen inte kollapsar.

Linnugripp är en historia om en man och en orm, en alkoholiserad pingvin och försvinnandet av fåglar. En historia om ett äppelträd och om äpplen. Om rötter och rotlöshet. En historia om
paradiset och det ofrånkomliga utvisandet därifrån.

FOREIGN BODY

LØVORPHOSIS

Av Marta Magnuska, Polen (2016), 7min.

Av Sara Irace, Roberto Grasso, Italien (2016), 7min.
Produktion: Istituto Europeo di Design, Milano

Ett okänt objekt lever sitt eget liv. Du kan inte få bort det, det är
alltid med dig och du behöver det. En historia om något som kan
upplevas som något konstigt till en början men som blir en kär
del av oss själva. Det handlar om en förvandling av både insida
och utsida.

En historia om äktenskaplig kris. En kemist vars fru lämnat honom
har en ihållande smärta som beror på att han har fått fjärilar i
magen. Han uppfinner en framgångsrik medicin som dödar
fjärilarna, men som även hämmar alla känslor.

OSSA

Av Claudia Larcher, Österrike (2015), 8min.

Av Dario Imbrogno, Italien (2016), 4min.
Produktion: Istituto Europeo di Design, Milano

Huden är kroppens största organ. Huden är både skör och robust
och fyller en rad funktioner. Samtidigt som man ibland kan vilja
skala av sig sin hud är det också en del av vår identitet som man
kan skriva på, markera och byta. Huden är mycket mer än bara ett
skal.

Hela världen är en scen när en dansare plötsligt blir varse om sig
själv. Hennes dans visar oss den mekanism som drar i snörena.

XOXO - POCAŁUNKI I UŚCISKI

SHADOW OVER PRAGUE

Av Wiola Sowa, Polen (2016), 14min.

Av Marek Berger, Tjeckien (2016), 13min.

En historia om ömsesidig fascination, kroppsliga uttryck,
känslighet och provokation. Två kvinnor och en man skapar ett
erotiskt spektakel som avslöjar deras känslor av beroende
och ensamhet som kommer från att ha förlorat sig i sina förhållanden.

Fantomhämnaren med fjädrade skor hoppar över gator och tak i
Prag och strider mot ockupanterna. Han måste förhindra nazisterna från att väcka Golem – en otäck varelse i den judiska gamla
stan. Filmen är baserad på en urban legend från tiden då
Tjeckoslovakien var belägrat under andra världskriget och är en
tjeckisk tolkning av en klassisk superhjältefilm.

FÖR VUXNA

SELF
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NYA VÄNNER LÖRDAG 14/10, KL.11.45. SÖNDAG 15/10, KL. 13:30.
En samling korta animationer för vår unga publik. Hjältar av olika slag stöter på oväntade möten, får nya vänner och tar mod till sig för att
upptäcka guldkornen både i sina egna hem och i världen utanför.

FÖR ALLA ÅLDRAR

AZZURA E MIDORI
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LAST STATION

Av Elena Galofaro, Marta Giuliani, Laura Piunti, Italien (2017), 6min.
Produktion: Centro Sperimentale di Cinematografia Piemonte, Dip.to
Animazione (National Film School)

Av Miguel Ruiz Gonzales, Spanien (2016), 7min.

O MANUAL

MARVOLO MONSTER

Av Colectivo Vila Do Conde, Portugal (2016), 4min.

Av Serhii Melnychenko, Ukraina (2016), 22min.

FRUIT OF THE CLOUDS

Av Daniel Martínez Lara, Rafa Cano Méndez, Spanien (2015), 8min.

Av Kateřina Karhánková, Tjeckien (2016), 10min.

FÖR ALLA ÅLDRAR

ALIKE
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STORA DRÖMMAR LÖRDAG 14/10, KL.13.00. SÖNDAG 15/10, KL. 14.45.
Stora drömmar, magiska sagor och listiga uppfinningar i en spännande blandning. Hur gör man för att som uppfinnare uppfinna något som
faktiskt fungerar? Eller när ingen konstnär i hela landet kan måla Kleopatras näsa korrekt?

FÖR ALLA ÅLDRAR

THE AWAKER
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LAHMITKO

Av Filip Diviak, Tjeckien (2017), 10min.

Av Oleg Pedan, Ukraina (2016), 9min.

NEZ EN MOINS DISAIT CLÉÔPÂTRE

THE MAN IS BIG

Av Chams Chitou, Charlotte Lebreton , Lucie Loiseau, Mikahel Meah,
Maxime Monier, Marc Razafindralambo , Aymeric Rondol, Jonathan Salvi,
Anthony Trefleze, Frankrike (2016), 6min.

Av Samo, Tyskland (2016), 10min.

HUMUS

Av Cláudio Sá, Portugal (2015), 8min.

FÖR ALLA ÅLDRAR

Av Simone Cirillo, Simone Di Rocco, Dario Livietti, Alice Tagliapietra,
Italien (2016), 7min.
Produktion: Centro Sperimentale di Cinematografia Piemonte, Dip.to
Animazione (National Film School)

MISTER JAIME

LE CONSTRUCTEUR DE MALHEUR

Av Philipp Gratzer, Kristin Müller, Manuel Preuß, Peter Affenzeller,
Österrike (2016), 9min.
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OKÄNDA DJUR LÖRDAG 14/10, KL.14.15. SÖNDAG 15/10, KL. 16.00.
En samling filmer om mer eller mindre okända djur med stora talanger och enorm äventyrslust. Vi möter finlandssvenska skärgårdsdjur, en
björn som inte kan sjunga och en fågel som inte kan flyga. Dessa filmer passar särskilt bra åt våra minsta vänner.

FÖR ALLA ÅLDRAR

SHINE
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ARKIPELLINA & DEN KONSTIGA KÖLDEN

Av Alexander Dietrich, Johannes Flick, Tyskland (2016), 3min.

Av Antonia Ringbom, Finland (2016), 29min.

AUTOMATINA

LA CAGE

Av Agata Bolaňosová, Slovakien (2016), 4min.

Av Loïc Bruyere, Frankrike (2016), 7min.

JUBILE

JOURNEY

Av Yevgeniya Kirakosyan, Ukraina (2016), 8min.

MIRIAMI KANA UNISTUS

CINEGIRASOL

Av Andres Tenusaar, Estland (2016), 5min.

Av Bruno Caetano, Rui Telmo Romão, Portugal (2016), 5min.

FÖR ALLA ÅLDRAR

Av Coralie Soudet, Charlotte Piogé, Marion Duvert, Marie El Kadiri,
Agathe Marmion, Frankrike (2016), 7min.
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GÄSTER

SARA IRACE föddes i Milano 1992. 2016 tog hon en Master i Animation Design på
IED (European Institute of Design) där hon idag arbetar som produktionsassistent.
Hennes huvudsakliga områden är Digital Painting och animerad film.

PAUL MUREȘAN föddes 1988 i Transylvanien och har haft en passion för teckning
i hela sitt liv. Hans teckningsstil inspireras till stor del av hans väldigt udda hemstad.
År 2008 gjorde han sin första animation vid tyska HBK Saar. Pauls huvudsakliga
teknik är 2D handtecknade animationer och hans filmer handlar om oorganiserat
förstånd.

KATARIINA LILLQVIST är en finsk regissör och manusförfattare som bor och arbetar i Tjeckien. Katariina sitter i styrelsen för det finsk-tjeckiska filmkooperativet
Camera Cagliostro, är producent vid animationsstudion Mamiwata i Tjeckien och
är en drivande kraft bakom dockmuseet i Prag. Katariina är känd för sina dockanimationer.
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REX STUDENT ANIMATION AWARD FREDAG 13/10, KL.19.00.

Förra årets upplaga av REX var premiären för vårt nyinstiftade REX Student Animation Award.
I år fortsätter vi traditionen och har utlyst en tävling för animationsstudenter vid svenska animationsskolor.
De nominerade filmerna visas på Klarabiografen på fredagen den 13:e oktober klockan 19:00 och
följs av en prisutdelningsceremoni.
Vinnaren av årets tävling får en 3D-printad REX-staty, skapad av Nacka-akademien!
Årets ärorika jury består av:
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Rose-Marie Strand, Filmdistributör och barnfilmsinköpare, Folkets Bio
Petter Lindblad, Producent, SnowCloud Films
David Rylander, Animatör, representant för SAAVA
Jessica Laurén, Regissör, Animatör
Det är gratis att delta vid visningen av de nominerade filmerna men platserna är begränsade så osa
senast den 5 oktober till rex.stockholm@gmail.com
REX publikpris
Gör din röst hörd med REX Animationsfestivals nya publikpris! Efter varje visning har Du möjligheten
att rösta på din favorit att krönas vinnare av årets publikpris. Vinnaren avslöjas efter festivalen.
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SKOLVISNINGAR OCH PEDAGOGISK VERKSAMHET

Dagstid visar vi film och ordnar animationsworkshops för skolelever i olika åldrar. Workshopen passar
bäst åt grupper med barn och unga i åldern 14-23 medan skolvisningarna kan lämpas till olika åldrar.
Skolvisningarna är en unik möjlighet att ge dina elever en möjlighet att uppleva animationskonst som
de annars inte skulle se, samt ger en god inblick i olika animationstekniker. Workshopen, som
arrangeras i samarbete med Animationsakademien och Dramatiska Högskolan, är ett fantastiskt
tillfälle för tonåringar att prova på att skapa sina egna animationer. Workshopen ordnas på LAVA
medan visningarna är på Klarabiografen, på Kulturhuset Stadsteatern.
Om du är en lärare och är intresserad av en skolvisning eller workshop kan du kontakta oss på
assistent@finlandsinstitutet.se så berättar vi mer!
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TRAILERS
I år är Rex animationsfestival glada att samarbeta med Animationsakademien i skapandet av
festivalens trailers.
Ett mycket stort tack till Jöns Mellgren (animatör och filmskapare som undervisar på
Animationsakademin) för hans hjälp med detta samarbete.

JUNIORTRAILER

Skapad av studenterna: Aleksandra Singer och André
Johansson, musik komponerad av Victor Singer

VUXENTRAILER

Skapad av studenterna: Petter Iwanowski, Metrin Ohlsson, Pella Olsson, musik komponerad av Marcus Pengarman
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BILJETTINFORMATION

HUR OCH VAR KÖPER MAN BILJETTER?
Biljetter: 50kr.

Webb: kulturhusetstadsteatern.se/Film
Biljettautomater och kassor på entréplan, Kulturhuset Stadsteatern,
Sergels torg
Biljettkassan vid Klarabiografen våning 2 öppen 11:00-19:00
Biljettbokning: Tel 08-506 20 200

Klarabiografen

Kulturhuset Stadsteatern
Sergels Torg
Tel: 08 506 20 200
T-bana: T- centralen

Österrikes Ambassad
Stockholm

Festivalen arrangeras av föreningen REX Animationsfestival i samarbete med EUNIC Stockholm, med
stöd av Stockholm stad, och i samarbete med Klarabiografen och Kulturhuset Stadsteatern.
Stort tack till de fantastiska studenterna på Animationsakademien
som har skapat våra trailers och till studenterna vid Nacka-akademien som skapade REX-statyn.



Rexanimation.se
REX Animation Film Festival
#Rexanimation

