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Välkommen till Fårö
Welcome to Fårö

Bergmanveckan 2016, en resa genom tid. Vad som fanns, 
finns och kommer att finnas. 
  Till att börja med, låt oss titta bakåt: Persona fyller 
50 år. Ett särskilt program kommer belysa det mystiska 
i Ingmar Bergmans mest tvetydiga och experimentella 
film, som har åldrats utan en rynka. Ett annat jubileran-
de mästerverk inspelad på Gotland, Andrej Tarkovskijs 
Offret, står också i fokus. 
  Låt oss inte heller glömma att 10 år har gått sedan 
bortgången av Sven Nykvist, en av världens mest hyllade 
filmfotografer och förmodligen Ingmar Bergmans vik-
tigaste medarbetare. Några av deras mest ikoniska sam-
arbeten visas i ursprungligt format, 35mm, i Bergmans 
privata biograf i Dämba. 
  Fast vi vänder oss inte bara till dåtiden. Flera fram-
stående och aktuella namn, både svenska och internatio-
nella, har tackat ja till att delta i veckan, ett tecken på Ing- 
mar Bergmans betydelse som inspirationskälla för alla 
sorts konstnärer över hela världen. 
  Man får aldrig glömma framtiden. Den nyskapade 
Unga Bergmanveckan presenterar ett helt gratis pro-
gram kring barn och unga. På agendan står filmer men 
framför allt frågor om vilka barnfilmer barn ska se och 
vad som händer när de berättar. 
  Programmet är klart och ett nytt samarbete med Or-
lando’s Jamaican kommer måla Bergmanveckans dagar 
och kvällar med oväntade och roliga karibiska färger.  

Låt oss alla hoppas på bra väder!

Välkommen på en glädjefylld invigningsfest smyckad i 
kulörta lyktor,karibiska smakexplosioner och toner från 
Västindien! Det blir en oförglömlig kväll när årets Berg-
manveckan invigs tillsammans med Orlando’s Jamaican 
pop up restaurang på Bergmancenter. Bergmans Fårö 
delar bord med Orlando’s Karibien. Från grillen, det om-
byggda oljefatet, sprider sig dofterna av västindisk bbq, i 
baren serveras färglada cocktails och iskalla öl medan Or-
lando’s Jamaican Sound System sätter Fårö i gungning.  
I biljetten ingår en tallrik fylld av de karibiska smaker 
som gjort Orlando’s Jamaican så populärt under somrar-
na i Fårösund. Förköp garanterar mat. 

Welcome to a joyful opening party with Caribbean colors and 
an explosion of flavors!  An unforgettable evening when Berg-
man Week’s inauguration is celebrated along with Orlando's 
Jamaican pop up at the Bergman Center. Bergman's Fårö 
parts table with Orlando's Caribbean. From the grill spread-
ing scents of West Indian barbecue, while the bar serves color-
ful cocktails and ice-cold beer with the sound of Orlando's  
Jamaican Sound System on the background. The ticket in-
cludes a plate filled with Caribbean flavors that have made 
Orlando's Jamaican so popular during summers in Fårösund. 
Buying the ticket guarantees the food. 

Invigningsfest
Opening party

Måndag | Monday 27 juni 17.00
Bergmancenter

250 kr

Bergmanveckan öppnas som vanligt i vackra Fårö kyrka 
med buller och bång och musikalisk excellens. Ett eklek-
tiskt program med hög konstnärlig kvalitet har gjort detta 
till en av de mest efterlängtade händelserna på Fårö varje 
år. På plats för att inviga den trettonde Bergmanveckan i 
ordningen är Sveriges kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Bergman Week kicks off as usual with a ceremony in the beau-
tiful Fårö church with an interesting music program. An ec-
lectic program of high quality music that has made this one 
of the most anticipated events on Fårö every year. The 13th 
Bergman Week will be inaugurated by the Minister of Culture, 
Alice Bah Kuhnke. 

Invigning
Opening ceremony

Måndag | Monday 27 juni 15.00
Fårö kyrka

1h 15min
200 kr
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Festivalchef | Head of Festival:  
Helen Beltrame-Linné
Festivalproducenter | Producers: 
Clarice Goulart & Juliana Moreira
Ekonomi | Accounting:  
Monica Kahlström 

Tekniker | Technician: 
Caio Marques 
Maskinist | Projectionist:  
Magnus Almqvist 
Fotograf | Photographer:  
Damien Rayuela

Redaktör | Editor:  
Jonas Beltrame-Linné
Formgivning | Design: 
Elin Mejergren
Tryck | Print:
Göteborgstryckeriet

Webbsida | Website: 
Isabel Löfgren
Våra volontärer: utan er 
ingen Bergmanvecka!
Our volunteers: without you, 
no Bergman Week!

Helen Beltrame-Linné
Verksamhetschef på 
Bergmancenter
Director of the Bergman Center

The warmest thank you to  
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation, 

which support has guaranteed the 
continuation of Bergman Week 

through the years.

Bergman Week 2016, a journey through time. 
  For starters, let us look back: 50 years ago Persona was 
released. A dedicated program will shed a light on Ingmar 
Bergman's most ambiguous and experimental work, that 
has aged without a wrinkle. Bergman Week also celebrates 
another masterpiece shot on Gotland: Andrey Tarkovsky's  
The Sacrifice. 
  We shall not forget that 10 years have passed since 
the passing of the world renowned cinematographer Sven 
Nykvist, one of Ingmar Bergman's most important collabo-
rators. Bergman Week will screen some of their most iconic 
films in their original format, 35mm, in Bergman's private 
cinema in Dämba. 
  However one must not focus simply in the past. Several 
prominent and current guests, both Swedish and interna- 
tional, have agreed to participate in Bergman Week, a sign of 
Ingmar Bergman's importance as a source of inspiration for 
all kinds of artists around the world. 
  Let’s not overlook the future. The newly created Young 
Bergman Week presents a completely free program about 
children and young people. On the agenda movies but more 
importantly questions about which children's films should 
kids watch and what is it that happens when they tell a story 
through film. The program is ready and a new partnership 
with Orlando's Jamaican will paint the Bergman Week days 
and evenings with unexpected and fun Caribbean colors. 

Let us all hope for good weather!
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Invigningsfilm: Persona
Opening film

Cries and Silence of  
Persona, a Masterpiece  
of Modern Cinema
med | with Jean-Michel Frodon, sid. 26

Psykologer tittar på  
Persona
med | with Jonas Mosskin & 
Kristina Sandberg, sid. 26

A Mythological View:
The Feminine in Persona
med | with Angela Sells, sid. 27

Queer Persona
med | with Daniel Humphrey & 
Louise Wallenberg, sid. 27

Persona Perpetua
med | with EricsBergskvartetten, sid. 34

Bergmanveckan har ett specialprogram kring Persona där du 
kan utforska filmen från många olika vinklar.
Bergman Week 2016 has a whole program around Persona for you
to rediscover the film from every possible angle. Check it out:

Persona (1966), Ingmar Bergman

I antikens teater var ”persona” den mask 
som skådespelaren bar för att ange vem 
han representerade. I Bergmans Persona 
är det skådespelerskan Elisabet Vogler 
(Liv Ullmann) som efter en föreställning 
av Elektra plötsligt upphört att tala. I öv-
rigt helt frisk har hon valt att gå in i tyst-
naden. Tillsammans med en sköterska, 
Alma (Bibi Andersson), bosätter hon sig 
i en isolerad stuga på en ö där de två kvin-
norna och deras identiteter börjar glida 
mot och in i varandra.

In ancient Greek theatre, “persona” was the 
mask worn by an actor  to indicate whom he 
represented. In Bergman’s Persona it is ac-
tress Elisabet Vogler who suddenly ceases to 
speak after a performance of Elektra. Oth-
erwise completely healthy, she has chose to 
become silent. Together with a nurse, Alma, 
she settles in an isolated cottage on an island, 
where the two women and their identities be-
gin to colide and merge into each other.

Måndag | Monday 27 juni 18.00 & 20.00
Bergmancenter

Sverige | Sweden, 1966
Ingmar Bergman
Svenska | English subtitles
1h 23min
120 kr (Bergmancenter)
350 kr (Ingmar Bergmans bio)

Måndag | Monday 27 juni
18.00 Bergmancenter
20.00 Bergmancenter

Torsdag | Thursday 30 juni
16.00 Ingmar Bergmans bio

Fredag | Friday 1 juli
21.00 Bergmancenter

Söndag | Sunday 3 juli
11.00 Ingmar Bergmans bioIn
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Persona caught everyone by surprise when 
it appeared in 1966. A mere 83 minutes in 
length, Brechtian in its distancing effects, 
perplexing in its intuitive attitude to human 
relations, Persona seemed unlike any film 
ever made. Its intensity of feeling appeared 
to startle possibly even Bergman himself, to 
the point that the celluloid burns up in the 
projector at one point; and the faces of Liv 
Ullmann and Bibi Andersson are subjected to 

Några ord av filmkritikern och Bergmanspecialisten Peter Cowie, 
skriven för Bergmanveckan 2016
A few words by film critic and Bergman specialist Peter Cowie, 
especially for Bergman Week 2016

 
 

 
 

 
Peter Cowie

some of the most merciless close-ups in the his-
tory of the cinema. Seen today, Persona looks 
newly minted by comparison with almost 
every film made in the mid-1960's. However 
carefully scrutinized, however profoundly 
analyzed, Persona remains aloof and out of 
reach, the most tantalizing of all Bergman's 
masterpieces.
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Things to Come
L'Avenir

Lördag | Saturday 2 juli 19.00
Bergmancenter

Frankrike/Tyskland
France/Germany, 2016
Mia Hansen-Løve
Franska med engelsk text 
French with English subtitles
1h 40min
120 kr
Medverkande | With:  
Mia Hansen-Løve

Detta franska drama berättar historien om 
Nathalie (Isabelle Huppert), en filosofilä-
rare i Paris som försöker skapa mening i 
sitt liv efter att ha fått oväntade nyheter 
från sin man. Manuset är skrivet av franska 
regissören Mia Hansen-Løve, med inspi-
ration från hennes egen mammas liv, med 
just Isabelle Huppert i åtanke som huvud-
rollsinnehavare. Återigen lyckas Huppert 
med en imponerade rolltolkning och fil-
men och Hansen-Løve belönades på Ber-
lin Film festival. Visningen introduceras 
av regissören och den följs av en Q&A 
med publiken.

This French drama tells the story of Nathalie 
(Isabelle Huppert), a philosophy teacher 
living in Paris who tries to give her own life 
new meaning after receiving quite surpris-
ing news from her husband. The script was 
written by French director Mia Hansen-Løve 
somewhat inspired by her own mother’s story, 
and thinking of no one other than Huppert 
for the main character. Huppert strikes again 
with an incredible performance as the teacher 
Nathalie, and the film won prize for Best Di-
rector at the Berlin Film Festival. The film is 
presented by Hansen-Løve who joins the au-
dience for a Q&A after the screening.

Min ungdoms kärlek
Goodbye First Love
Fredag | Friday 1 juli 17.30
Bergmancenter

Under sommaren blir femtonåriga Camille (Lola Cré-
ton) hals-över-huvud förälskad i Sullivan (Sebastian Ur-
zendowsky), som är 19 år. När hösten kommer ger sig 
Sullivan av på en resa till Sydamerika med kompisar och 
Camille blir lämnad kvar. Allt hon har är breven som dy-
ker upp då och då, och som sedan slutar komma. Fyra 
år senare har Camille byggt upp ett nytt liv som ställs på 
ända när Sullivan återvänder. Filmen är starkt inspirerad 
av Sommaren med Monika, som regissören Mia Hansen- 
Løve berättar själv om efter visningen.

During a Summer fifteen-year-old Camille (Lola Créton) gets 
head over heels in love with 19 years-old Sullivan (Sebastian 
Urzendowsky). When autumn comes Sullivan embarks on 
a journey to South America with friends and Camille gets 
left behind. All she has are his letters that pop up now and 
then, and then one day simply stop coming. Four years later, 
Camille has built up a new life that will be turned upside 
down upon Sullivan’s return. The film is heavily inspired by 
Summer with Monika, as French director Mia Hansen-Løve 
tells us herself in a Q&A after the screening.

Un amour de jeunesse 
Frankrike | France, 2011
Mia Hansen-Løve
Franska med svensk text | French with Swedish subtitles
1h 50min
120 kr
Medverkande | With: Mia Hansen-Løve

Sommaren med Monika chockerande en hel värld med sin 
nakenhet när den kom. Men den är slutligen en film om 
en tjej (Harriet Andersson i hennes stora internationella 
genombrott) och en kille (Lars Ekborg) och deras sorg-
lösa sommar tillsammans. Efter några passionerade som-
marmånader med skratt och kärlek försöker de få till en 
vardag hemma i stan med alla dess konsekvenser. Filmen 
introduceras av den franska regissören Mia Hansen-Løve 
vars Min ungdoms kärlek (Goodbye first love) influerades 
mycket av Bergmans film.

Summer with Monika shocked the whole world with its nu-
dity scenes upon release. But it is ultimately a film about a 
girl (Harriet Andersson in her international breakthrough) 
and a boy (Lars Ekborg) and their carefree summer. After 
some passionate summer months with laughter and love they 
try to get to a regular day in town with all its consequences. 
The film is introduced by French director Mia Hansen-Løve, 
whose Goodbye First Love was greatly influenced by Berg-
man's film. 

Sommaren med Monika
Summer with Monika
Fredag | Friday 1 juli 13.00
Bergmancenter

Sverige | Sweden, 1953
Ingmar Bergman
Svenska | English subtitles
1h 37min
120 kr
Medverkande | With: Mia Hansen-Løve
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Maria Enders (Juliette Binoche) blir er-
bjuden en roll i den pjäs som en gång 
gjorde henne till stjärna. Den här gången 
för rollen som den äldre kvinnan medan 
en ung Hollywoodstjärna på väg upp i 
karriären har fått Marias genombrotts-
roll. Tillsammans med sin assistent Valen-
tine (Kristen Stewart) reser hon till Alper-
na, vilken blir en psykologisk resa tillbaka 
i tiden. Möt regissören Olivier Assayas i 
en Q&A efter visningen.

French movie star Maria Enders (Juliette 
Binoche) is invited for a role in the theatre 
play that made her famous. This time the role 
of the older woman while her first role is given 
to a Hollywood star in the rise. Together with 
her assistant Valentine (Kristen Stewart) 
they travel to the Alps, which becomes a psy-
chological trip back in time. Meet director  
Olivier Assayas for a Q&A after the screen-
ing.

Moln över Sils Maria
Clouds of Sils Maria

Tisdag | Tuesday 28 juni 13.00
Bergmancenter

Frankrike | France, 2014
Olivier Assayas
Engelska med svensk text  
English with Swedish subtitles
2h 04min
120 kr
Medverkande | With:  
Olivier Assayas
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Mars 1990. Ingmar Bergman tar under 
tre eftermiddagar emot den franska re-
gissören Olivier Assayas på Dramaten för 
att prata om konst, livet och allt möjligt. 
Resultatet blev “Tre dagar med Berg-
man”, en bok Assayas skrev tillsammans 
med svenske kritikern och regissören Stig 
Björkman.
  Juni 2016. Assayas senaste film “Per-
sonal Shopper” har precis visats i Cannes 
och han är nu en av Bergmanveckans 
hedersgäster. Nu är det hans tur att sitta 
med Björkman och prata om allt – även 
Bergman.

March 1990. Ingmar Bergman welcomed 
Olivier Assayas for three afternoons at the 
Royal Dramatic Theatre to talk about art, 
life and what not. The result became the 
book “Conversations with Bergman” jointly 
written with Swedish critic and director Stig 
Björkman. 
  June 2016. Assayas whose latest film 
“Personal Shopper” has been shown in Com-
petition at the Cannes Film Festival is now 
one of Bergman Week’s special guest. His 
turn to sit with Björkman and talk about all 
– including Bergman.

En morgon med Assayas
A morning with Assayas

Onsdag | Wednesday 29 juni 11.15
Bygdegården

På engelska | In English
1h 30 min
150 kr
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En av årets huvudgäster på Bergman-
veckan är ingen mindre än amerikanske  
Willem Dafoe. Vi har sett honom på vita 
duken sedan i början av 80-talet och 
han har flera Oscarsnomineringar i sitt 
C V. Många har kallat honom den mest 
mångfacetterade skådespelaren i världen 
och hans karaktärer berör oss alltid in på 
djupet. Han har bland annat jobbat med 
Wes Anderson, David Lynch och Lars von 
Trier och varit med i filmer som Plutonen, 
Spiderman och The Boondock Saints. Vi är 
oerhört stolta att låta vår publik möta Wil-
lem Dafoe för ett samtal in på bara skinnet 
med en stor internationell filmstjärna.

Considered one of the most multifaceted art-
ists of our times, Willem Dafoe has moved 
audiences all over the world. His CV includes 
films with Wes Anderson, David Lynch, Lars 
von Trier and even big blockbusters such as 
Platoon and Spider Man. Bergman Week is 
proud to welcome the amazing Willem Dafoe 
on Fårö for a talk with the audience about 
everything from the beginning of his career 
in New York City’s experimental theatre The 
Wooster Group to Hollywood.

Meet Willem Dafoe

Onsdag | Wednesday 29 juni 14.30
Bygdegården

På engelska | In English
1h 30min
150 kr

Den danska regissören Lars von Trier målar upp en 
mörk fantasivärld i historien om ett gift par som drar sig 
tillbaka till en ensligt belägen skogsstuga för att hantera 
sorgen efter att deras son dött. Antichrist börjar som ett 
intimt relationsdrama och slutar i ren och skär skräck-
film. Bergmanveckans gäst Willem Dafoe i en lysande 
rolltolkning som psykoterapeut bredvid den sörjande 
modern spelad av Charlotte Gainsbourg. 

Danish director Lars von Trier paints a dar fantastic world 
for the story of a couple that retires to a remote cabin after 
their son’s death. Antichrist starts as an intimate relation-
ship drama and escalates to a serious and rather scary fea-
ture. Bergman Week’s guest Willem Dafoe in an amazing 
representation of a psychologist besides grieving mother  
Charlotte Gainsbourg.

Regissören Giada Colagrande riktar kameran mot te-
aterscenen för att fånga Marina Abramović, en av per-
formancekonstens stora pionjärer, och hennes samspel 
med regissören Robert Wilson och skådespelaren Willem 
Dafoe. Tillsammans skapar de en experimentell opera 
baserad på Abramović liv och allt fångas i dokumentä-
ren. Möt regissören Giada Colagrande och skådespelaren 
Willem Dafoe i ett samtal kring den kreativa processen 
kring filmen.

In 2013 Marina Abramović, one of the great pioneers of 
performance art, and modern theatre director Robert Wilson 
decided to work together in an experimental opera. Willem 
Dafoe joined the project beside Abramović, and director  
Giada Colagrande pointed her camera to the stage, capturing 
everything in this intimate documentary. Meet Colagrande 

and Dafoe for a conversation 
about the dynamics, excite-
ment and insecurities of mak-
ing such a poetic and visually 
stunning theatre work.

Antichrist

Onsdag | Wednesday 29 juni 15.45
Bergmancenter

Danmark | Denmark, 2009
Lars von Trier
Engelska med svensk text | English with Swedish subtitles
1h 48min
120 kr
Medverkande | With: Willem Dafoe
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Onsdag | Wednesday 29 juni 19.00
Bergmancenter

USA, 2013
Giada Colagrande
Engelska | English
57min
120 kr
Medverkande | With: Giada Colagrande & Willem Dafoe
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Bob Wilson's  
Life & Death of 
Marina Abramovic
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Upplev Ingmar 
Bergmans bio
Experience Ingmar 
Bergman’s cinema

Ingmar Bergman och Sven Nykvist 
skapade tillsammans filmhistoria när 
de samarbetade i 24 filmer. I samband 
med Bergmancenters nya utställning 
kring Nykvist har vi valt fem mäster- 
verk att visa i deras ursprungliga for-
mat, 35mm, i Bergmans privata  
biograf.

Ingmar Bergman and Sven Nykvist 
made film history by working together in  
24 films. In connection with Bergman 
Center's new exhibition about Nykvist,  
we have chosen five masterpieces to show  
in their original format, 35 mm, in  
Bergman’s private cinema.

Gycklarnas
afton

Sawdust and Tinsel

Jungfrukällan
The Virgin Spring

Nattvards- 
gästerna
Winter Light

Tystnaden
The Silence

Viskningar
och rop

Cries and Whispers

Bergmans första samarbete med Ny-
kvist, Gycklarnas afton, skildrar en värld 
med resande cirkusartister. En mörk 
film som kom att bli känd som "en av 
de mest brutala erotiska filmer som nå-
gonsin gjorts", en milstolpe i Bergmans 
karriär. Den fantastiska 180 -graders 
panoreringen av Åke Grönberg som 
håller en pistol som Nykvist lyckades 
med, sägs ha övertygat en djupt impo-
nerad Bergman om att fortsätta  
arbeta med Nykvist. 

Bergman’s first collaboration with Nykvist, 
Sawdust and Tinsel depicts the world of 
lowly traveling circus performers. A dark  
film critically rejected in its own time, that 
came to be known as “one of the most bru-
tally erotic movies ever made”, a landmark 
in the Bergman oeuvre. The amazing 
180-degree pan of Åke Grönberg holding 
a pistol pulled off by Nykvist is said to have 
convinced the deeply impressed Bergman to 
continue working with Nykvist.

En stram film, baserad på en folksång 
från 1300 -talet, och Jungfrukällan blev 
en stor framgång med flera interna-
tionella priser inklusive en Oscar för 
bästa utländska film. Det var den an-
dra filmen som Bergman och Nykvist 
gjorde tillsammans, och den första där 
Nykvist själv hade ansvaret för filmfoto-
grafit. Den innehåller en av Bergmans 
mest ikoniska scener: Max von Sydow 
som kämpar med ett träd.

An austere film, based on a 13th century 
folk song, The Virgin Spring came out  
with great success picking up several inter- 
national awards including an Oscar for 
Best Foreign Language Film. It was the 
second film that Bergman and Nykvist did 
together, and the first that Nykvist signed 
the cinematography alone. It contains one 
of Bergman’s most iconic images: Max von 
Sydow fighting with a tree.

Ett drama där en landsortspastor, vars 
församling är på tillbakagång, är behäf-
tad med växande tvivel. Inspelad mesta-
dels inne i en övergiven kyrka, och fylld 
med självbiografiska drag. Nattvards-
gästerna är ett av de bästa exemplen på 
Bergman–Nykvists pionjärarbete som 
koncentrerar sig på den känslomässiga 
effekten av belysning och färgnivåer.

A drama in which a country pastor, whose 
congregation is in decline, is beset with grow- 
ing doubts. Shot mostly inside a deserted 
church, and filled with autobiographical 
traits, Winter Light is one of the best ex-
amples of Bergman–Nykvist’s pioneer work 
concentrating on the emotional impact of 
lighting and colour levels.

Två systrar plågar varandra medan en 
pojke vandrar runt korridorerna på 
ett hotell bland åldringar och dvärgar. 
Kallades av pressen "en moralisk upp-
rördhet" när den kom och Tystnaden 
avslutar Bergmans trilogi som började 
med Såsom i en spegel och fortsatte med 
Nattvardsgästerna. Innan inspelningen 
så förklarade Bergman för Nykvist att 
filmen var tänkt att vara drömlik, men 
med absolut ingen användning av de 
vanliga effekterna som mjukt fokus 
eller bleknade bilder.

Two sisters torment each other, while a boy 
wanders around the corridors of a hotel 
among old people and dwarves. Called by 
the local press “a moral outrage” at the time 
of its release, The Silence closes Bergman’s 
trilogy started with Through a Glass Darkly 
and Winter Light. Before shooting, 
Bergman explained it to Nykvist that the 
film was meant to be dream-like, but with 
absolutely no use of the usual effects such  
as soft focus images or fades.

En av Bergmans mest kraftfulla och 
gripande filmer, där Viskningar och rop 
visar Agnes sista dag där hon ligger sjuk 
i sängen och omgiven av sina systrar 
Maria och Karin och sin följeslagare 
Anna. Filmen föddes i en dröm som 
Bergman hade och han berättade för 
Nykvist: "Jag ser en väg och en flicka på 
väg mot ett stort hus, (...) Inne i huset 
finns ett stort rött rum och där sitter 
tre systrar i vita kläder och viskar med 
varann. Tror du det kan bli en film av 
det?"

One of Bergman’s most powerful and 
haunting film, Cries and Whispers depicts 
the final day of Agnes who lies sick in bed, 
surrounded by her sisters Maria and Karin, 
and the companion Anna. The film was 
born in a dream that Bergman had and 
told Nykvist: “I see a road, and a girl on her 
way to a large house (…). Inside the house 
there's a large red room where three sisters 
dressed in white are sitting and whispering 
together. Do you think it could turn into a 
film?”

Tisdag | Tuesday 28 juni 11.00
Fredag | Friday 1 juli 16.00
Ingmar Bergmans bio

Sverige | Sweden, 1953
Ingmar Bergman
Svenska | English subtitles 
1h 33min 
350 kr

Tisdag | Tuesday 28 juni 16.00
Fredag | Friday 1 juli 11.00
Ingmar Bergmans bio

Sverige | Sweden, 1960
Ingmar Bergman
Svenska | English subtitles
1h 29min
350 kr

Onsdag | Wednesday 29 juni 11.00
Lördag | Saturday 2 juli 16.00
Ingmar Bergmans bio

Sverige | Sweden, 1963
Ingmar Bergman
Svenska | English subtitles 
1h 21min 
350 kr

Onsdag | Wednesday 29 juni 16.00
Lördag | Saturday 2 juli 11.00
Ingmar Bergmans bio

Sverige | Sweden, 1963
Ingmar Bergman
Svenska | English subtitles 
1h 36min 
350 kr

Torsdag | Thursday 30 juni 11.00
Söndag | Sunday 3 juli 16.00
Ingmar Bergmans bio

Sverige | Sweden, 1972
Ingmar Bergman
Svenska | English subtitles
1h 31min 
350 kr
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Folkkära och efterlängtade Pernilla Au-
gust kommer nu tillbaka till Bergman-
veckan och Fårö. En av Ingmar Bergmans 
favoritskådespelare som själv blev regissör 
och är nu aktuell med filmen ”Den allvar-
samma leken”. Har Hjalmar Söderbergs 
romanklassiker fått en kvinnlig touch och 
varför filmades den i det klassiska 4:3-for-
matet? Möt Pernilla August i ett öppet 
samtal om film, teater och Bergman.

Beloved Pernilla August returns to Fårö. 
One of Ingmar Bergman's favorite actors in 
the theatre, August became a director herself 
and is now current with her film "The Seri-
ous Game", an adaptation of classic Swedish 
novel by Hjalmar Söderberg, which has its 
Swedish première at the Bergman Week. Meet 
Pernilla August in an open conversation 
about film, theatre and Bergman.

Pernilla August:
Min väg från Bergmans skådespelare till regissör
Pernilla August:
My journey from Bergman’s actor to director

Tisdag | Tuesday 28 juni 11.15
Bergmancenter

På svenska | In Swedish
1h 
150 kr

Hjalmar Söderbergs romanklassiker får 
en kvinnlig touch i detta fina samarbete 
mellan manusförfattaren Lone Scher-
fig och regissören Pernilla August. Efter 
drygt fem år av dedikerat arbete med pro-
jektet presenterade August filmen i Berlin 
med varmt mottagande från både kritiker 
och publik. Bergmanveckan är värd för 
den svenska premiären och publiken får 
här en första exklusiv chans att se Karin 
Franz Körlof och Sverrir Gudnason i den 
passionerade och förbjudna relationen 
mellan Arvid Stjärnblom och Lydia Stille. 
Michael Nyqvist förstärker den starka en-
semblen i rollen som den melankoliska 
chefredaktören, i detta vackra porträtt av 
Stockholm kring sekelskiftet 1900.

Hjalmar Söderberg's classic novel gets a 
feminine touch in this fine collaboration 
between writer Lone Scherfig and director 
Pernilla August. After more than five years 
of dedicated work on the project Pernilla Au-
gust presented the film in Berlin with warm 
reception from both critics and audiences. 
The Bergman Week is proud to host the Swed-
ish première and the audience gets the first 
chance to see Karin Franz Körlof and Sverrir 
Gudnason in the passionate and forbidden 
relationship between Arvid and Lydia Stille. 
Michael Nyqvist reinforces the strong cast in 
the role of a melancholic editor, in this beauti-
ful portrait of Stockholm at the turn of 1900.

Den allvarsamma leken
A Serious Game

Tisdag | Tuesday 28 juni 18.00
Sudersandsbion

Sverige | Sweden, 2016
Pernilla August
1h 55min
Svenska | English subtitles
120 kr
Medverkande | With: 
Pernilla August
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Det största namnet inom rysk film just nu, 
regissören Aleksandr Sokurov har utfors-
kat ämnen kring makt och korruption hos 
tre av 1900 -talets starkaste ledare; Molok 
(1999) om Hitler, Telets (2001) om Lenin 
och Solen (2004) om kejsar Hirohito. I en 
masterclass kommer han att prata till ex-
empel om sitt arbete med Den ryska arken 
(2002), en 96 minuter lång film inspelad 
i en enda lång tagning (utan klipp och 
redigering) i Hermitage Museum i Sankt 
Petersburg. Sokurov kommer även tala 
om sin vänskap med Andrej Tarkovskij, 
vars film Offret (1986) uppmärksammas 
under Bergmanveckan.

The biggest current name in Russian cine-
ma, director Aleksandr Sokurov has explored 
the corrupting effects of power in three of the 
most prominent 20th-century rulers: Moloch 
(1999), about Hitler, Taurus (2001), about 
Lenin, and The Sun (2004) about Emperor 
Hirohito. The master class will include re-
flections about his work, such as the iconic 
Russian Ark (2002), a tour de force shot in a 
single 96 minutes Steadicam sequence at the 
Hermitage Museum in Saint Petersburg, and 
also reminiscences of his friendship to fellow 
director Andrey Tarkovsky whose last film 
The Sacrifice (1986) is celebrated this year 
on Bergman Week.

Masterclass — 
Aleksandr Sokurov

Fredag | Friday 1 juli 14.00
Kustateljén, Fårösund 

På engelska | In English
2h
150 kr

Bergmanveckans gäst Aleksandr Sokurov 
valde att få visa hans internationella ge-
nombrott, Mor och son. Den visar relatio-
nen mellan en döende mor och hennes 
besökande son. Den var den första filmen 
där Sokurov på djupet utforskade mänsk-
liga relationer och dess drama. Här kan 
man ana Bergmans filmer Såsom i en spegel 
och Persona tillsammans med Andrej Tar-
kovskijs Offret som inspiration. Mor och son 
var filmen som gav Sokurov hans erkän-
nande världen över.

For his film screening during Bergman Week 
director Aleksandr Sokurov has chosen his 
first internationally acclaimed feature film: 
Mother and son. The film depicts the re-
lationship between an old, dying mother 
and her young son, and was the first work 
in his artistic research about the drama in 
human relationships. Many have pointed 
that the film recalls the Christian Passion 
with reversed roles, but also hints of Andrey 
Tarkovsky’s The Sacrifice and even Ingmar 
Bergman’s Sawdust and Tinsel and Persona. 
Mother and Son was the film that brought 
Sokurov international recognition world-
wide.

Mor och Son
Mother and Son

Torsdag | Thursday 30 juni 17.30
Bergmancenter

Ryssland | Russia, 1997
Aleksandr Sokurov
Ryska med engelsk text 
Russian with English subtitles
1h 13min
120 kr

 
 

 
 

 
 

 
 

 
       Aleksa

ndr
 S

ok
u

ro
v

This event is part of Gotland Film Lab – 
a pilot project between Film på Gotland, 
Stiftelsen Bergmangårdarna, Baltic Art 
Center, Visby International Composers 
Centre and Baltic Centre for Writers and 
Translators – aimed at developing new 
sustainable methods of supporting film 
makers and artists and creating a labora-
tory for artistic experiments and interdis-
ciplinary collaborations.

This event is part of Gotland Film Lab – a pilot project between 
Film på Gotland, Stiftelsen Bergmangårdarna, Baltic Art Center, 
Visby International Composers Centre and Baltic Centre for Writ-
ers and Translators – aimed at developing new sustainable meth-
ods of supporting film makers and artists and creating a labora-
tory for artistic experiments and interdisciplinary collaborations.
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Andrej Tarkovskij har kallats den störs-
te ryske filmregissören genom tiderna. 
Hans sista film Offret spelades i huvudsak 
in på Närsholmen på sydöstra Gotland, 
och hade premiär för 30 år sedan under 
Cannesfestivalen, där den blev fyrfaldigt 
belönad. Tarkovskij avled några måna-
der senare samma år, och filmen gick till 
filmhistorien för bland annat huset som 
först byggdes upp och sedan brann ner –
två gånger. Offret är ett familjedrama som 
utspelar sig i ett kargt stäpplandskap vid 
havet med Erland Josephson i huvudrol-
len och flera andra av Ingmar Bergmans 
trogna medarbetare bland filmmedarbe-
tarna som t.ex. fotografen Sven Nykvist 
och producenten Katinka Faragó. 

Offret
The Sacrifice

Torsdag | Thursday 30 juni 13.00
Bergmancenter

Sverige/Frankrike
Sweden/France, 1986
Andrej Tarkovskij
Svenska | English subtitles
2h 25min 
120 kr

Andrey Tarkovsky is considered by many the
greatest Russian film director of all times. His
last film The Sacrifice was shot mainly on 
Gotland, in Närsholmen, and released 30 
years ago at the Cannes Film Festival, where 
it received four awards. Tarkovsky would die 
a few months later that same year, and the 
film made history among other things due to a 
house that burned down twice. The Sacrifice 
is a family drama set in a barren landscape 
by the sea with Erland Josephson in the lead 
role and several of Ingmar Bergman's loyal 
collaborators, such as cinematographer Sven 
Nykvist and producer Katinka Faragó.

I Offrets fotspår på Närsholmen, utflykt med guide.
Samling 200 m efter p-platsen in på Närsholmen.

In the footprints of The Sacrifice, a cinematic excursion with 
guide! Meeting point: 200 m after the parking lot at Närs- 
holmen.

Onsdag | Wednesday 29 juni 20.00
Närsholmen

På svenska, engelska & ryska | In Swedish, English & Russian
1h 20min

Guidad visning: 
I Offrets fotspår
Guided tour:  
In the footprints of The Sacrifice

Sommarnattsbio: 
Offret
A midsummer night's screening: 
The Sacrifice
Onsdag | Wednesday 29 juni 21.00
Närsakars scen, När Gangvide 503

Svenska | English subtitles
2h 25min 
120 kr

Offret kommer även att visas som sommarnattsbio vid in-
spelningsplats på Närsholmen. Introduktion av inbjud-
na ryska gäster, däribland Aleksandr Sokurov. Fika finns 
till försäljning. Vid regn/dåligt väder flyttas visningen till 
När bio. Sommarnattsbion arrangeras av När sockenför-
ening, Film på Gotland, Tillgren Photography Agents.

The Sacrifice will also be screened at the shooting location 
in Närsholmen. Introduction of Russian guests, among them 
Aleksandr Sokurov. Refreshments to buy. The screening will 
take place inside När bio if it’s a rainy evening.

This event is part of Gotland Film Lab – a pilot project between Film på Gotland, Stif-
telsen Bergmangårdarna, Baltic Art Center, Visby International Composers Centre 
and Baltic Centre for Writers and Translators – aimed at developing new sustainable 
methods of supporting film makers and artists and creating a laboratory for artistic 
experiments and interdisciplinary collaborations.

This event is part of Gotland Film Lab – a pilot project between Film på Gotland, Stif-
telsen Bergmangårdarna, Baltic Art Center, Visby International Composers Centre 
and Baltic Centre for Writers and Translators – aimed at developing new sustainable 
methods of supporting film makers and artists and creating a laboratory for artistic 
experiments and interdisciplinary collaborations.
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I år är det 30-årsjubileum av Andrej Tarkovskijs sista film 
Offret som därför uppmärksammas extra med flera pro-
grampunkter. Den aldrig tidigare visade bakomfilmen 
”Vardagar med Tarkovsky” presenteras av fotografen 
Arne Carlsson och filmens producent Katinka Faragó 
och efter visningen ges det möjlighet för publiken att 
fråga ut dem. Det kommer också att visas ”Låt mig se”, av 
Carl-Gustaf Nykvist, son till filmfotografen Sven Nykvist, 
en kortdokumentär om det filmiska arbetet med Offret.

The never seen backstage film “Working days with Tarkovsky” 
is screened in the presence of cinematographer Arne Carlsson 
and the producer Katinka Faragó, who follow up the screen-
ing with a Q&A with the audience. The short documentary 
“Let me see”, by Carl-Gustaf Nykvist, son of cinematographer 
Sven Nykvist, will also be shown.

Torsdag | Thursday 30 juni 16.15
Bergmancenter

På svenska | In Swedish
1h 20min
120 kr

En djupdykning i Offret
A Dive into The Sacrifice
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Fotoutställning: I Offrets 
fotspår på Närsholmen
Photo exhibition: In the footprints 
of The Sacrifice on Närsholmen

28 juni –1 juli
Kustateljén, Fårösund

Vernissage | Opening: 28 juni 15.00–19.00
Fri entré | Free admission
Öppettider | Opening hours :
Onsdag – Fredag | Wednesday – Friday 10.00–16.00

Den prisbelönta ryska reportagefotografen Victoria 
Ivleva, den enda fotograf som tagit bilder inifrån kärn-
reaktor 4 i Tjernobyl efter katastrofen, har besökt Närs-
holmen 30 år efter att Andrej Tarkovskijs Offret hade pre-
miär. Svenska journalisten Ulla Tillgren sökte upp några 
av de gotlänningar som gjorde filmteamets vardag dräg-
lig under inspelningen på Gotland 1985. Utställningen 
bygger på möten med några av dem.

Award-winning Russian photographer Victoria Ivleva – the 
only photographer who has taken pictures from inside the nu-
clear reactor 4 at Chernobyl after the disaster – has visited 
Närsholmen 30 years after Andrey Tarkovsky's The Sacrifice 
premiered. Swedish journalist Ulla Tillgren found many of 
the Gotlanders who worked with shooting crew in 1985. The 
exhibition is based on the meetings with some of them.
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Bergman’s right hand Katinka Faragó comes 
to Bergman Week to talk about… Andrey 
Tarkovsky! The film legend was the producer 
of Tarkovsky’s The Sacrifice, filmed at När-
sholmen on Gotland in 1985. Faragó will 
share her memories from the shooting and 
also give an insight on the different working 
methods of two of the greatest geniuses of film 
history.

Bergmans högra hand Katinka Faragó 
kommer till Bergmanveckan för att prata 
om… Andrej Tarkovskij! Filmlegenden 
producerade Tarkovskijs Offret som spe-
lades in på Närsholmen 1985. Faragó 
kommer att dela sina minnen från inspel-
ningen och även ge en inblick i de olika 
arbetsmetoderna hos två av filmhistoriens 
största genier.

From Bergman to Tarkovsky

Onsdag | Wednesday 29 juni 13.00
Bergmancenter

På engelska | In English
1h
150 kr
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10.00
Cries & Silence of Persona, 
a Masterpiece of Modern 
Cinema
Sid. 26

11.00
Gycklarnas afton
Sawdust and Tinsel
*Ingmar Bergmans bio
Sid. 12

11.15
Pernilla August:
Min väg från Bergmans  
skådespelare till regissör
Pernilla August:
My journey from Bergman’s 
actor to director
Sid. 14

13.00
Moln över Sils Maria
Clouds of Sils Maria
Sid. 8

16.00
Jungfrukällan
The Virgin Spring
*Ingmar Bergmans bio
Sid. 12 

16.00
Persona Perpetua and  
Other Bergman Sounds
Sid. 34

17.00
Vernissage | Opening
Looking for Ingmar
Sid. 29

17.00
Vernissage | Opening
Bakom Bergman
Behind Bergman
Sid. 29

18.00
Den allvarsamma leken
A Serious Game
*Sudersandsbion
Sid. 15

10.00
Vilka barnfilmer kan  
barn se?
Sid. 31

11.00
En inblick i 
Bergmandokumentären
A sneak peek into the ulti-
mate Bergman documentary
*Bygdegården
Sid. 25 

11.00
Jungfrukällan
The Virgin Spring
*Ingmar Bergmans bio
Sid. 12

13.00
Sommaren med Monika
Summer with Monika 
Sid. 7

14.00
Masterclass – 
Aleksandr Sokurov
*Kustateljén, Fårösund
Sid. 17

15.00
Dissekering av ett snöfall
To Dissect a Snowfall
Sid. 38

16.00
Gycklarnas afton
Sawdust and Tinsel
*Ingmar Bergmans bio
Sid. 12

17.30
Min ungdoms kärlek
Goodbye First Love
Sid. 7

17.30
Bergmansafari
Sid. 40

19.30
Bergmans röst genom  
koreografens öga
Bergman's Voice through the 
Choreographer's Eye
*Bunge flygfält, Fårösund
Sid. 37

21.00
Persona
Sid. 5

10.00 
Vikten av barns filmande
Sid. 33

10.00
Karibisk filmfrukost
A Caribbean Film & 
Breakfast
Sid. 39

11.00
Tystnaden | The Silence
*Ingmar Bergmans bio
Sid. 13

11.15 
The Harder They Come
Sid. 39

13.00 
A Mythological View:  
The Feminine in Persona
*Bygdegården
Sid. 27

13.15 
Resan till Melonia
Sid. 33

14.00 
The Journey of Azita Raji
*Bygdegården
Sid. 28

16.00
Nattvardsgästerna
Winter Light
*Ingmar Bergmans bio
Sid. 13

16.00
Scener ur ett äktenskap 
Scenes from a marriage
Sid. 35

19.00
L'Avenir
Things to Come
Sid. 6

19.30
Bergmans röst genom 
koreografens öga
*Bunge flygfält, Fårösund
Sid. 37

21.00
Karibiskt långbord på Fårö
A Caribbean shared table
Sid. 41

11.00
Persona
*Ingmar Bergmans bio

Sid. 5 

11.00 
Queer Persona
Sid. 27

13.00 
Pojkarna
Girls lost
Sid. 30

16.00
Viskningar och rop
Cries and whispers
*Ingmar Bergmans bio
Sid. 13

18.30 
Avslutning Persona
Sid. 41 

10.00
Krig och kärlek, 
integration i praktiken
Sid. 32

10.30
Psykologer tittar på Persona
Psychologists watch Persona
*Bygdegården
Sid. 26 

11.00
Viskningar och rop
Cries and Whispers
*Ingmar Bergmans bio

Sid. 13

11.00
Morgondagens unga 
filmentreprenörer
Sid. 33 

12.00
Barnfilmer från  
skaparverkstäder
Sid. 34 

13.00
Offret | The Sacrifice 
Sid. 18

13.30
I Bergmans skrivstuga:
The Life of Harry Schein
*Bygdegården
Sid. 24

16.00
Persona
*Ingmar Bergmans bio
Sid. 5

16.15 
En djupdykning i Offret
A Dive into The Sacrifice
Sid. 20

17.30 
Mor och son
Mother and Son 
Sid. 16 

20.00 
Bergmanquiz + Party
*Kutens Bensin
Sid. 40

10.00
Radiofrukost: Offret
Radio breakfast: The Sacrifice
Sid. 28

11.00
Nattvardsgästerna
Winter Light
*Ingmar Bergmans bio
Sid. 13 

11.15
En morgon med Assayas
A morning with Assayas
*Bygdegården
Sid. 9

13.00 
From Bergman to Tarkovsky 
Sid. 21

14.15 
Män som dansar
Men who Dance
Sid. 38 

14.30
Meet Dafoe
*Bygdegården
Sid. 11

15.45
Bob Wilson's Life & Death 
of Marina Abramović 
Sid. 10

16.00
Tystnaden | The Silence
*Ingmar Bergmans bio
Sid. 13

18.00
Män som dansar 
Men who Dance
Sid. 36

19.00
Antichrist 
Sid. 10

21.00
Offret | The Sacrifice
*Närsholmen, Gotland 
Sid. 19
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Måndag | Monday Tisdag | Tuesday Onsdag | WednesdayInfo

Alla event är på  
Bergmancenter om inte 
annat anges.

All events are at the 
Bergman Center unless 
indicated otherwise.

Film

Events 

Talks 

Theatre

Dance

Music

15.00
Invigning
Opening ceremony
*Fårö Kyrka

Sid. 3

17.00
Invigningsfest
Opening party
Sid. 3

18.00
Invigningsfilm
Opening film 
Persona
Sid. 5

20.00
Persona
Sid. 5

3
0/

6

1/
7

2
/7

3/
7

Torsdag | Thursday Fredag | Friday Lördag | Saturday Söndag | Sunday
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Harry Schein och Ingmar Bergman träffades 1952, och 
de blev långvariga vänner och samtalspartners, maktspe-
lare som hade ömsesidig nytta av varandra livet ut. Berg-
mans skrivstuga på Fårö blev Scheins sommarnöje i över 
tjugo år. Relationen till Ingmar Bergman är en aspekt av 
den fascinerande historien om Harry Schein i den kom-
mande dokumentärfilmen Citizen Schein som får premiär 
i mars 2017. Regissören Jannike Åhlund och producen-
ten Rebecka Hamberger berättar om ett livsdrama med 
fantastiska inslag och visar klipp ur filmen.

Harry Schein and Ingmar Bergman met in 1952, and the 
two became longtime friends and interlocutors, power players 
who benefited each other mutually. Bergman’s writing lodge 
on Fårö became Schein’s summer resort for over twenty years. 
Director Jannike Åhlund and producer Rebecka Hamberger 
talk about the project and even show clips from the film to 
première in March 2017.

I Bergmans skrivstuga:
The life of Harry Schein

Torsdag | Thursday 30 juni 13.30
Bygdegården

På svenska | In Swedish
1h 
150 kr
Med | With: Jannike Åhlund & Rebecka Hamberger
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En inblick  
i Bergmandokumentären
A sneak peek into the ultimate Bergman documentary

Fredag | Friday 1 juli 11.00
Bygdegården

I våras avslöjades det att regissören och journalisten Jane 
Magnusson har påbörjat arbetet med ett av de största do-
kumentärprojekten någonsin: en dokumentär om Ing-
mar Bergmans kulturella betydelse och även hans person 
och liv inför jubileumsåret 2018. Magnusson och hennes 
redaktör Henrik von Sydow låter oss få en tjuvkik på hur 
arbetet går och hur man tar sig an ett sådant monsterpro-
jekt. Vad är det man ska ta med och kanske ännu svårare, 
vad ska man välja bort?

Director Jane Magnusson has been working in one of the most 
important documentary projects ever: Ingmar Bergman’s life 
and work, to be release in his centenary in 2018. The director 
and writer Henrik von Sydow give Bergman Week guests a 
sneak peek on the monster project. What does one choose to 
include and, maybe even more importantly: what to keep out.

På engelska | In English 
1h
150 kr
Med | With: Henrik von Sydow & Jane Magnusson
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s Psykologer tittar 
på Persona
Psychologists watch 
Persona

Sedan starten 2007 har psykologen Jonas 
Mosskin drivit “Psykologer tittar på film”, ett 
samtalskoncept där man analyserar filmer 
ur ett psykologiskt perspektiv. I fokus står 
karaktärernas känslor, deras drivkrafter och 
inre liv, relationer och hur filmer gestaltar 
människans psyke på olika sätt. Nu har tu-
ren kommit till Ingmar Bergmans Persona. 
Moderator Jonas Mosskin gästas av författa-
ren och psykologen Kristina Sandberg som 
skrivit den hyllade romantrilogin om hem-
mafrun Maj.

Since 2007 psychologist Jonas Mosskin and 
his program ”Psychologists watching films” has 
been analysing movies from a psychological 
perspective. The focus lies on the characters' 
feelings, motivations and inner life, their rela-
tionships, and how movies portray the human 
psyche in different ways. Now it's time to look at 
Ingmar Bergman's Persona. Jonas Mosskin will 
be joined by author and psychologist Kristina 
Sandberg.

Torsdag | Thursday 30 juni 10.30
Bygdegården

Jean-Michel Frodon är en av Frankrikes mest 
välrespekterade journalister. Han är också 
filmkritiker för Le Monde, redaktör för iko-
niska filmmagasinet Cahiers du cinema och 
har studerat film i flera decennier. När Per-
sona nu femtioårsjubilerar ger Frodon publi-
ken en inblick i vad det är som gör detta till 
en av Bergmans mest hyllade filmer utom-
lands, av många ansedd som en av de bästa 
filmerna i historien.

One of the most respected journalists in France, 
film critic for Le Monde for many years and 
editor of the iconic Cahiers du cinéma, Jean-
Michel Frodon has been studying film for dec-
ades. In the occasion of the 50th anniversary 
of Persona, Frodon will give the audience an 
insight in what is it that makes this film one of 
Ingmar Bergman’s most celebrated films abroad 
and considered by many one of the best films of 
all times.

Cries and Silence 
of Persona,
a Masterpiece of 
Modern Cinema

Tisdag | Tuesday 28 juni 10.00
Bergmancenter

På engelska | In English 
1h
150 kr
Med | With: Jean Michel-Frodon

På svenska | In Swedish 
1h
150 kr
Med | With: Jonas Mosskin & Kristina Sandberg

A Mythological View:
The Feminine in
Persona

Angela Sells är filosofie doktor i kvinnostudier och har 
forskat djupt i de mytologiska bilderna av det feminina 
i Ingmar Bergmans verk. I denna programpunkt sät-
ter hon fokus på Persona: representationen av kvinnlig 
“galenskap”, användning av tal och sexualitet och dess 
relation till vampyrism. En analys om olika aspekter av 
kvinnliga karaktärer som filtreras genom Bergmans dju-
pa anslutning till arketypiska material.

Angela Sells is a PhD in women's studies and has done re-
search in mythological images of the feminine as represented 
in Ingmar Bergman's films. In this program she puts focus 
on Persona: the twinning representation of female "folly", the 
use of speech and sexuality and its relationship to vampirism. 
An analysis of the aspects of female characters as filtered by 
Bergman through his deep connection to the archetypal ma-
terial.

Lördag | Saturday 2 juli 13.00
Bygdegården

Söndag | Sunday 3 juli 11.00
Bergmancenter

I sin 2014 bok “Queer Bergman” driver den amerikan-
ska författaren och professorn i filmvetenskap Daniel 
Humphrey tesen att queer-temat kan återfinnas genom-
gående i hela Bergmans livsverk. På Bergmanveckan tar 
Humphrey på sig rollen att analysera Persona ur detta 
perspektiv tillsammans med filosofie doktor Louise Wal-
lenberg från Stockholms Universitet vars forskning har 
fokuserat på representationer av kön, etnicitet och sex-
ualitet, med särskild tonvikt på olika typer av queer bio.

In his 2014 book “Queer Bergman – Sexuality, Gender, and 
the European Art Cinema” American author and professor 
of film studies Daniel Humphrey defends the thesis that the 
queer-theme can be found throughout Bergman's life's work. 
At Bergman Week Humphrey takes on the role of analyzing 
Persona from a queer perspective together with PhD Louise 
Wallenberg whose research has focused on representations of 
gender, ethnicity and sexuality, with special emphasis on dif-
ferent types of queer cinema.

Queer Persona

På engelska | In English 
1h
150 kr
Med | With: Daniel Humphrey & Louise Wallenberg

På engelska | In English 
1h
150 kr
Med | With: Angela Sells
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Möt film- och kulturjournalisten Lars Lönroth i en ra-
diofrukost om Andrej Tarkovskijs Offret (1986). Pro-
grampunkten har utgångspunkt i hans radioinslag för  
P1:s Kulturkvarten som sändes från filminspelningen vid 
Närsholmen 1985. Ät god frukost på Café Smultronstäl-
let medan Lönroth berättar anekdoter och historier från 
filminspelningen och visar tidningsurklipp från lokala 
medier och rikspress då det begav sig. Ett spännande och 
inspirerande sätt att börja dagen! 

Meet the film journalist Lars Lönroth in a radio breakfast 
about Andrey Tarkovsky’s The Sacrifice (1986). As a start-
ing point his radio program from 1985 sent directly from the 
film shooting in Närsholmen, Gotland. Eat a good breakfast 
at Café Smultronstället while Lönroth tells stories about the 
shooting and shows the coverage in local media. A nice and 
inspiring way of starting the day!

Radiofrukost: Offret
Radio breakfast: The Sacrifice

Onsdag | Wednesday 29 juni 10.00
Bergmancenter, Café Smultronstället

På svenska | In Swedish 
1h
150 kr 

Azita Raji, så heter den första kvinnliga amerikanska am-
bassadören i Sverige som sedan mars tjänstgör här. Raji 
berättade nyligen att hon fick upp ögonen för Sverige 
under den iranska diktaturen i Teheran genom Astrid 
Lindgrens böcker och Ingmar Bergmans filmer. Berg-
manveckan bjuder in ambassadören för att prata om 
sin resa från Teheran till Stockholm, och även sin stora 
beundran av Ingmar Bergmans arbete och framför allt 
årets huvudfilm, Persona. Samtalsledare är Olle Wäst-
berg, tidigare generalkonsul i New York.
 
Azita Raji, the first female US ambassador in Sweden, took 
office in March. In her first interviews since, Raji talked 
about discovering Sweden during the Iranian dictatorship in 
Tehran through Astrid Lindgren's books and even Ingmar 
Bergman’s films. Olle Wästeberg, former Consul General of 
Sweden in New York, will talk to the ambassador about her 
personal journey from Tehran to Stockholm, including her 
great admiration for Ingmar Bergman's work.

From an Iranian  
dictatorship to  
the American Embassy 
in Stockholm:  
The journey of Azita Raji
Lördag | Saturday 2 juli 14.00
Bygdegården

På engelska | In English
1h
150 kr
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Fredrik Landergren f. 1957, konstnär utbildad på Konst-
fack och stipendiat på Bergmangårdarna 2015, har fas-
cinerats av uttrycket i Ingmar Bergmans ansikte och av 
hans liv. Kulturmännens Kulturman. Geniet som ogene-
rat tog för sig. Konstnären har målat Ingmar som ung, 
som medelålders, som gammal. 

Fredrik Landergren b. 1957, graduated at the Konstfack and 
a scholar at the Bergman Estate in 2015, has been fascinated 
by the expression of Ingmar Bergman's face and his life. Cul-
ture’s culture man. The genius who unabashedly retreated for 
himself. The artist has painted Ingmar Bergman as young, as 
middle-aged and old. 

Looking for Ingmar
Exhibition

Tisdag | Tuesday 28 juni – Söndag | Sunday 18 september
Bergmancenter, Café Smultronstället

Vernissage | Opening : Tisdag | Tuesday 28 juni 17.00 
Fri entré | Free admission 

Bakom Bergman är en unik samling aldrig tidigare visade 
bilder som togs av Bo A. Vibenius under inspelningar-
na av Persona (1966) och Vargtimmen (1968). Vibenius, 
född 1943 i Stockholm, fick jobb som assistent åt Ing-
mar Bergman under sommaruppehållet från filmskolan 
1965. Det unika i just dessa bilder är att vi möter en glad 
och förälskad Bergman och får även en inblick i hans 
privatliv med fotografi på ett meddelande skrivet i tvål 
på badrumsspegeln. Alla fotografier i utställningen är till 
salu. 

Behind Bergman is a unique collection of unpublished 
photographs taken by Bo A. Vibenius during the shooting of  
Persona (1966) and Hour of the Wolf (1968). Vibenius, 
born in 1943 in Stockholm, got the job as assistant to Ingmar 
Bergman in the summer break from Film School in 1965. The 
singularity of these images lies in the registration of a happy 
and enamored Bergman, and even the glimpse into his pri-
vate life through a message written in soap on a bathroom mir-
ror. All the photographs shown in the exhibition are for sale.

Bakom Bergman
Behind Bergman

Tisdag | Tuesday 28 juni – Lördag | Saturday 2 juli
Bergmancenter 

Vernissage | Opening : Tisdag | Tuesday 28 juni 17.00 
Fri entré | Free admission
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Pojkarna
Girls lost

När bästisarna Kim, Momo och Bella 
dricker saften från en märklig blomma, 
händer något magiskt. De förvandlas till 
killar och börjar utforska världen och sig 
själva genom det andra könet. Med spra-
kande fantasi skildrar filmen uppväxt, 
vänskap och kärlek, och ställer frågan om 
kön kanske är något vi skapar, inte föds 
till. En berättelse om systerskap och iden-
titet, kärlek och förvandling.

Best friends Kim, Momo and Bella drink 
juice from a strange flower and something 
magical happens. A film filled with imagi-
nation in which the main characters discover 
subjects such as growing up, friendship and 
love, and even the issue of gender.

Söndag | Sunday 3 juli 13.00
Bergmancenter

Sverige | Sweden 2015
Alexandra-Therese Keining
1h 46min
På svenska | In Swedish
Fri entré | Free admission

En film som har barn som målgrupp, får 
den berätta om verkligheten? När det här 
programmet skickas till tryck pågår fort-
farande rättsspelet kring åldersgränsen 
till Suzanne Ostens senaste film. Vad gör 
en sådan debatt med den skapande pro-
cessen? Och vad betyder det för barnen 
att den barnförbjudits? Film- och teater- 
regissören Suzanne Osten gästar Berg-
manveckan och ger oss sin bild av både 
censur och själva filmen. Hon är dessut-
om Sveriges Filmambassadör för barn-
film, något som gör saken än mer intres-
sant. Samtalet följs av Ostens senaste film 
Flickan, Mamman och Demonerna. Vi på 
Bergmanveckan hoppas att både samtalet 
och filmen är öppet för både barn och 
vuxna.

Fredag | Friday 1 juli 10.00
Bergmancenter

På svenska | In Swedish
1h
Fri entré | Free admission

Samtalet följs av Suzanne 
Ostens senaste film Flickan, 
Mamman och Demonerna, med 
start klockan 11.00.

The talk will be followed by 
Osten's latest film, starting at 
11:00.

Vilka barnfilmer kan barn se?
Which films for children can kids watch?

På svenska | In Swedish
1h 
Fri entré | Free admission

Lördag | Saturday 2 juli 10.00
Bergmancenter

A film that has children as target group, 
can it approach issues realistically? What is 
it that makes a children's film forbidden for 
children? Film and theatre director Suzanne  
Osten visits Bergman Week and talks about 
the censorship surrounding her latest film. 
The talk will be followed by a screening of the 
film.
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I år tog Wisbygymnasiet emot ett stort antal ensamkom-
mande flyktingungdomar vilket gjorde det lite rörigt i lo-
kalbokningen. En onsdagsmorgon hade en svensk klass 
samlats för att fortsätta förberedelsen för sitt filmprojekt. 
Då klev en ny klass in i salen: det var 10 nyanlända pojkar 
från Afghanistan som också schemalagts i filmsalen. Det 
mötet tände något inom pedagogerna och hos eleverna, 
lokalbristen ledde till integration i praktiken. Tillsam-
mans gör de nu en film som går under arbetsnamnet 
"Krig och kärlek". Kom och hör mer om detta fantastiska 
möte och inspirerande resa där film öppnar nya vägar.

This year the High School in Visby welcomed a large number 
of young refugees, which made it a bit busy in the booking 
of classes. One Wednesday morning a Swedish class had 
gathered to continue the preparations for a film project, when 
a new class entered the room: 10 newly-arrived boys from  
Afghanistan who had also booked the same room. That meet-
ing sparked something within the teachers and the students, 
leading to interesting integration questions in practice. Both 
groups started working together on a movie project with work-
ing title "Love and War".

Krig och kärlek,  
integration i praktiken
Love and war, integration in 
practice

På svenska | In Swedish
1h
Fri entré | Free admission
Med | With: Monica Wigren, Anne Elfström & elever från klasserna

Torsdag | Thursday 30 juni 10.00
Bergmancenter

Barnfilmer från 
skaparverkstäder
Films made by kids in  
creative workshops

På svenska | In Swedish
Fri entré | Free admission

På Bergmancenter och på flera andra platser har barn 
och unga möjlighet att låta fantasin flöda i skaparverk-
städer och göra deras egna filmer, med stop motion- 
animation, filmade dockteatrar och även genom telefon-
kameran. Här kan du ta del av ett potpurri av framtidens 
filmskapare, för bara tanken av att andra ser ens film i en 
biograf ger fjärilar i magen. 

At the Bergman Center and at several other locations around 
Sweden, children and young people have the opportunity to let 
their fantasy flow and create their own films, using stop mo-
tion animation, filmed puppet theatre and even phone cam-
eras. Watch a selection of what the filmmakers of the future 
are up to. 

Torsdag | Thursday 30 juni 12.00
Bergmancenter

Resan till Melonia
The Journey to Melonia

Sverige | Sweden, 1989
Per Åhlin
På svenska | In Swedish
1h 44min
Fri entré | Free admission

Välkommen till den vackra paradisön Melonia. Här bor 
trollkarlen Prospero med sin dotter Miranda, albatros-
sen Ariel, den snälle trädgårdsmästaren Caliban och alla 
deras vänner. En bit därifrån ligger den onda, sotsvarta 
ön Plutonia, där de penninghungriga fabrikörerna Slug 
och Slagg härskar… Filmen är fritt inspirerad efter Sha-
kespeares Stormen och även Oliver Twist och Jules Vernes 
bok Maskinön. 

Welcome to the beautiful island of Melonia, home to Prospero 
the magician and his daughter Miranda, albatross Ariel, gar-
dener Caliban and all their friends. A short distance away is 
the evil, sooty island of Plutonia ruled by evil factory owners 
Slug and Slag… The film is freely inspired by Shakespeare's 
The Tempest and even Oliver Twist.

Lördag | Saturday 2 juli 13.15
Bergmancenter

Barn och unga som producerar film – vad betyder det för 
dem, för oss och för världen? Och varför ska en filmfesti-
val ha en sektion för barnen? I panelen sitter Git Schey-
nius, festivalchef för Stockholms filmfestival som har haft 
sin Juniorfestival i 17 år, och Erika Höghede, f.d biträ-
dande studierektor på Stockholms dramatiska högskola, 
som tillsammans med Samuel Sjöblom har djupdykt i äm-
net genom att fråga barn och unga om vad som händer 
när de berättar via film.

What does it mean to have kids and youth producing films? 
Why should a festival have a section for children? A panel 
with the participation of Git Scheynius, head of the Stockholm 
Film Festival, which has had a Junior section for 17 years, 
and Erika Höghede, deputy director at the Stockholm Acad-
emy of Dramatic Arts, who has digged into the subject with 
Samuel Sjöblom by asking kids and youth about what hap-
pens whey they tell something through a film. 

På svenska | In Swedish
1h 
Fri entré | Free admission

Lördag | Saturday 2 juli 10.00
Bergmancenter

Vikten av barns 
filmande
The importance of kids’ 
filmmaking 
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Morgondagens unga 
filmentreprenörer
Tomorrow’s young film 
entrepreneurs

Torsdag | Thursday 30 juni 11.00
Bergmancenter

På svenska | In Swedish
1h
Fri entré | Free admission

Sex tjejer träffades och gjorde film i Fårösund under 
sportlovet. Filmen skapades i samband med det 3-åriga 
projektet RIBS, Rolling Images in Business Startups, som 
fokuserar på media och ungt företagande i regioner ut-
anför storstäderna. Här får ni chansen att se och höra 
vad som kan hända när man börjar utforska sin inre och 
yttre entreprenör. Träffa projektledaren Ylva Liljeholm 
och deltagande ungdomar och se filmer som de gjort 
hittills. Film på Gotland är regional huvudman och öv-
riga partners finns i Stockholm, Estland, Finland och på 
Åland.

Six girls made a film in Fårösund during Spring break, as 
part of the 3-year project Rolling Images in Business Start-
ups, which focuses on media and youth entrepreneurship in 
regions other than big cities. Meet project coordinator Ylva 
Liljeholm and the young girls involved in the film.  
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EricsBergskvartetten börjar eftermiddags-
programmet med ett urval av klassisk mu-
sik som Bergman tyckte om och även an-
vände i sina filmer. Efter pausen kommer 
ensemblen att spela uruppförandet av 
Persona Perpetua, specialskrivet särskilt för 
Bergmanveckan av kompositören Carin 
Bartosch Edström. I hennes egna ord: 
”Ingmar Bergmans mästerverk Persona 
bär på många hemligheter (…). Vad sägs i 
filmen och vad sägs inte? Persona Perpetua 
är en kvinnlig tonsättares tolkning av det 
manliga geniets blick på två kvinnor.”

The string quartet EricsBergskvartetten start 
the program with a selection of classical mu-
sic from Bergman’s films. After the intermis-
sion the quartet executes the world première of 
Persona Perpetua, crafted especially for the 
Bergman Week by composer Carin Bartosch 
Edström. In her own words: "Ingmar Berg-
man's masterpiece Persona carries many se-
crets (…). What is said in the film and what 
is not said? Persona Perpetua is a female 
composer's interpretation of the genius male 
glance at the two women.

Persona Perpetua and other  
Bergman Sounds

Tisdag | Tuesday 28 juni 16.00 
Bergmancenter

1h 15min
(med paus | with break)
200 kr 
Med | With: Catharina Ericsson, 
Marie Louise Sjöberg, Boel  
Hillerud & Sara Wijk samt 
kompositören Carin Bartosch 
Edström
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När Johan och Marianne gjorde entré i 
TV-rutan 1973 stannande Sverige, över 
3,5 miljoner svenskar följde äktenskaps-
dramat och folk skilde sig som aldrig förr. 
Nu har det gått fyrtio år. Inget nytt under 
kjolen. Eller? Aldrig har det varit så lätt att 
ha det svårt. Aldrig har det varit så svårt 
att vara två. Det bor en orm i fruktskålen 
hos Familjen Bra. Kom och se klassikern  
Scener ur ett äktenskap – ingenting är sig 
likt. Eller? Möt regissören Franciska Löf-
gren och skådespelare Anna Lyons och 
Mattias Redbo för en Q&A efter föreställ-
ningen.

When Johan and Marianne made their de-
but on TV in Sweden 1973, over 3.5 million 
Swedes followed the marriage drama and the 
divorce rate went up like never before. Come 
and see the classic Scenes from a Marriage in 
a modern take by Swedish director Franciska 
Löfgren, and meet her and the actors after the 
presentation for a Q&A.

Scener ur ett äktenskap 
Scenes from a Marriage

Lördag | Saturday 2 juli 16.00
Bergmancenter

På svenska | In Swedish 
1h 30min 
(utan paus | without break) 
200 kr 
Regi & bearbetning:
Adaptation and direction:  
Franciska Löfgren
Med | With:
Anna Lyons & Mattias Redbo
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Dansgruppen från dokumentären ”Män 
som dansar” dansar vidare! Efter Dyre Bro-
der som hade premiär i Visby Domkyrka 
i februari 2012 fortsätter dansarna i ett 
nytt stycke med frågan om vad som döljer 
sig bakom en människas mask. Vilka är 
kroppens egna gester och hur skiljer de 
sig från person till person? Finns det ett 
eget kroppsspråk på samma sätt som röst 
och skrivstil? Med hjälp av personliga till-
hörigheter och det egna sättet att röra sig 
utforskar de den anonymitet som masken 
skapar och som gömmer våra personlig-
heter.

50 min
(utan paus | without break)
175 kr 
Med | With: Benny Jansson, 
Björn Kopf, Mart Marend, Ulf 
Palmenfelt, Bo Borch-Wallin, 
Lasse Pettersson, Emma  
Hedlund &  Helena Högberg

The Men who Dance from the eponymous 
documentary keep dancing. In this new piece 
the dancers together a professional dancer 
and choreographer explore the question “what 
lies behind a man's mask”. The dancers pose 
the question as to which are the body’s own 
gestures and how do they differ from person to 
person? Is there a distinctive body movement 
in the same way as voice and handwriting? 
With the help of personal belongings and 
their own way to move this new performance 
explores the anonymity that masks create and 
hides our own personalities.

Män som dansar: Makt − Mask − Människa
Men who Dance: Power – Mask – Man

Onsdag | Wednesday 29 juni 18.00
Bergmancenter
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Fyra högaktuella koreografer, Alexander 
Ekman, Pär Isberg, Pontus Lidberg och 
Joakim Stephenson, skapar var sitt kortare 
kammarspel i dans, fritt tolkat och med 
utgångspunkt från manus och filmer av 
Ingmar Bergman. Beröringspunkterna 
är relationer och blir gränsöverskridande 
när det talade ordet transformeras till rö-
relser. Medverkande premiärdansare från 
Kungliga Baletten är bland andra, Nadja 
Sellrup, Nathalie Nordquist, Jenny Nilson 
och Oscar Salomonsson.

1h (utan paus | without break)
250 kr

Ursprunglig idé & produktion:
Original idea and production: 
Ingmar Bergman Jr &  
Marie-Louise Sid-Sylwander

Föreställningen filmas för SVT.
The performance will be filmed by 
the Swedish Television.

The highly celebrated choreographers Alexan-
der Ekman, Pär Isberg, Pontus Lidberg and 
Joakim Stephenson each create a short cham-
ber play in a free interpretation of Ingmar 
Bergman’s script and films. In common the 
focus in relationships and the transformation 
of spoken word into movement. With dancers 
from the Royal Ballet including Nadja Sell-
rup, Nathalie Nordquist, Jenny Nilson and 
Oscar Salomonsson.

Bergmans röst genom koreografens öga
Bergman’s voice through the choreographer’s eye

Fredag | Friday 1 juli 19.30, Lördag | Saturday 2 juli 19.30
Bunge Flygfält, Fårösund
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Dissekering av ett snöfall, en pjäs av Sara Stridsberg, om 
Drottning Christina (1626–1689) som fick tronen innan 
hon fyllt sex år. Pjäsen fick en uppsättning av svenska och 
brasilianska konstnärer i ett samarbete mellan São Paulo 
och Uppsala. Bergmanveckan presenterar den mycket 
välgjorda filminspelningen av pjäsen, som introduce-
ras av svenska regissören och skådespelerskan Bim de  
Verdier och den brasilianska skådespelerskan Nicole 
Cordery, som spelar huvudrollen. 

To dissect a snowfall, a play by Swedish author Sara Strids-
berg, based on the life of Queen Christina of Sweden (1626–
1689), designated for the throne at 6 years of age, was adapted 
in theatre by Swedish and Brazilian artists through a collabora-
tion between São Paulo and Uppsala. Bergman Week presents 
the extremely well done film registration of the play, introduced 
by Swedish director and actress Bim de Verdier and the Bra-
zilian actress Nicole Cordery, who plays the main character. 

Dissekering av ett 
snöfall
To Dissect a Snowfall
Fredag | Friday 1 juli 15.00
Bergmancenter

Brasilien | Brazil, 2015
På engelska | In English
1h
120 kr
Med | With: Bim de Verdier & Nicole Cordery

Män som dansar handlar om några män på Gotland som 
börjat dansa. En trädgårdsmästare, en bonde, en profes-
sor. En är ung, de andra lite äldre. Männen började först 
träna modern dans för att ett år senare också medverka 
i en dansföreställning i Visby Domkyrka. Men hur kom 
det sig att de började med den här sortens dans? Män som 
dansar är en film om nyfikenhet och mod, en film om att 
vilja, våga och att göra. 

Men who dance is a documentary about a few men from Got-
land who started dancing and ended up having an acclaimed 
performance in the Cathedral in Visby. A gardener, a farmer, 
a professor, one is young, the others older. The film explores 
their identities, why they started dancing, and what is it that 
makes a farmer throw the milk bucket and hurry to a dancing 
hall. 

Män som Dansar
Men who Dance

Onsdag | Wednesday 29 juni 14.15
Bergmancenter

Sverige | Sweden, 2015
Susanne Svantesson
Svenska | English subtitles
1h 13min
120 kr
Med | With: Susanne Svantesson
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Film + frukost | Film + breakfast : 200 kr
Bara frukost | Just breakfast : 100 kr 
Bara film | Just film : 120 kr
Frukost från 10.00, filmen börjar 11.15
Breakfast from 10:00 am, film starts at 11:15 am

USA, 1972
Perry Henzell
Engelska | Swedish subtitles
2h
120 kr

Den traditionella filmfrukosten under Bergmanveckan 
kommer i år gå helt i jamaicansk stil, både i mat- och film-
väg. Inled dagen med karibiska smaker och dofter som 
Orlando’s Jamaican fixat och slå dig sedan ned i biogra-
fen och se gangsterfilmen The Harder They Come (1972), 
med superstjärnan och reggaemusikern Jimmy Cliff i hu-
vudrollen och en av de viktigaste filmerna från Karibien.

Bergman Week’s traditional film breakfast goes Caribbean, 
both in food and film! Start your day with a typical Caribbean 
breakfast and head to the cinema for the iconic gangster film 
The Harder They Come, a key film from the Caribbean with 
reggae musician Jimmy Cliff in the lead role. 

The Harder They Come

Lördag | Saturday 2 juli 11.15
Bergmancenter

Karibisk filmfrukost
A Caribbean film and breakfast

Lördag | Saturday 2 juli från | from 10.00
Bergmancenter
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En härlig kväll på Kutens Bensin med Bergmanveckans 
traditionella Bergmanquiz. Filminstitutets Jan Görans-
son är igen kvällens master för klurigheterna. En gyllene 
chans att antingen visa upp dina kunskaper om Bergman 
och även Tarkovskij. Quizet följs av Musikkollektivet 
Bobby Mulls opatinerade proggpop. Bandet kommer 
att bjuda på scener ur ett äktenskap, scenerier från Fårö 
och annat mellan himmel och jord. Bergman är bandets 
fyrbåk, Tarkovskij dess dimmiga och distinkta demon. 
Garanterat inga covers!

Join us for a wonderful evening at Kutens Bensin start-
ing with Bergman Week’s traditional quiz in charge of Jan 
Göransson. A chance to show your knowledge or learn from 
the best. Followed by a concert by the eclectic Bobby Mull!

Konserten arrangeras i samarbete med Roxy  
Kulturförening.

Bergmanquiz 
+ Party

Torsdag | Thursday 30 juni 20.00
Kutens bensin

På svenska & engelska | A nice mix of Swedish & English
100 kr
Bobby Mull är: Samuel Åberg, Fredrik Blomgren, Tomas Johansson, 
Albin Linder, Erik Törner, Ulf Axelsson & Toni Lindén

Tillsammans med våra Bergmanguider tar Bergmansa-
farin med dig runt Fårös filmiska landskap och du får 
chansen att se var filmer som Såsom i en spegel, Persona och 
Scener ur ett äktenskap spelats in. På bussen får du både 
höra historier kring filminspelningarna och se på klipp 
från filmerna. Dessutom får du chansen att vara statist i 
en scen ur Skammen när samma inspelningsplats besöks 
under turen. Bergmansafarin slutar vid Langhammars 
där man kan njuta av Fårös magiska solnedgång med ny-
grillade lammburgare.

This guided tour will take you on a journey through the land-
scape of Ingmar Bergmans’s documentaries about Fårö and 
also his five films shot on the island: Persona, Through a 
Glass Darkly, Shame, The Passion of Anna and Scenes from 
a Marriage. During the bus tour you will watch a selection of 
extracts from the movies before stepping out of the bus to see 
them by yourself. Along the way you will even have the chance 
to participate in the reenactment of a scene from Shame. The 
Bergman Safari ends at Langhammars where you can appre-
ciate the beautiful Fårö sunset with a lamb burger.

På svenska & engelska | A nice mix of Swedish & English
3h 30min
480 kr

Bergmansafari 

Fredag | Friday 1 juli 17.30
Utgångspunkt | Starting point Bergmancenter

Lördag | Saturday 2 juli 21.00
Bergmancenter

Söndag | Sunday 3 juli 18.30
Bergmancenter

325 kr 100 kr

I år utlovas det smakexplosioner i baktakt och iskalla 
drycker när Orlando’s Jamaican bjuder in till middag! 
En karibisk helkväll utomhus väntar. Reggae i högtalar-
na, västindiskt käk runt långbordet och iskall Karibisk 
Ale i baren. Under kvällen serveras en tre rätters middag 
på stora fat där alla gäster sitter tillsammans. Sharing is 
caring! Förbokning krävs.

Welcome to Orlando's Jamaican “sharing is caring” dinner 
experience. Join a long table with other guests and partici-
pants of the Bergman Week and share large plates full of fresh 
and spicy flavors! A great evening, with delicious food and 
Caribbean sounds. Come feed ya face inna reggae place. Book 
your ticket in advance.

Kom och var med på vår avslutning, dedikerad till Per-
sona. Vi inleder på Bergmancenter med en guidad tur 
i den nya utställningen “Behind the Mask – 50 years of  
Persona ”. Man tar sedan sin egen cykel eller bil de 4 
km till platsen vid havet vid Hammars där den ikoniska 
scenen med Alma (Bibi Andersson) som springer efter 
Elisabeth (Liv Ullmann) spelades in. Där hittar du en 
skön plats så att du kan njuta av en uppläsning av August 
Strindbergs verk ”Den starkare”. Den var en viktig inspi-
ration till Persona med sina två karaktärer Fru X och Frö-
ken Y. Ta med filt eller brassestol och gärna fikakorg och 
var en del av det sista andetaget av Bergmanveckan 2016. 

Come join us for a Persona-dedicated closing event. We start 
at the Bergman Center, with a guided tour of the new exhibi-
tion “Behind the Mask – 50 years of Persona”. Then join us 
with your bike or car in a 4km ride to the location by the sea, 
where the iconic long scene of Alma (Bibi Andersson) running 
after Elisabet (Liv Ullmann) was shot. Everyone is then wel-
come to find a comfortable spot to enjoy the dramatic reading 
of August Strindberg’s play “The Stronger”, an important in-
spiration to Persona with its two characters Mrs X and Miss 
Y. Bring your cushion or foldable chair, your snack box and 
even a blanket, and share with us the last breath of Bergman 
Week 2016.

Avslutningsgalej
Closing event

Karibiskt långbord
på Fårö 
A Caribbean shared table on Fårö
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Fiber är framtidens kommunikation 
med ljusets hastighet. Den ger obegränsa-
de möjligheter med dagens och framtidens 
tjänster och innehåll. Att tillgängliggöra 
filmens skatter är ett exempel.

Vi bygger ett öppet och neutralt fi bernät 
för alla – där innovation och tjänster får ut-
vecklas utan begränsningar. En vision som 
når och överträ� ar regeringens bredbands-
mål. Vi bygger det till bostäder i stad och på 
landsbygd. Till företag och o� entlig sektor. 
I samarbete med regioner, kommuner, 

organisationer och privatpersoner. I ett allt 
mer digitaliserat samhälle är en väl utbyggd 
infrastruktur en förutsättning för ett jämlikt 
och starkt Sverige. På IP-Only tycker vi att 
alla ska vara en del av detta!

Under Almedalsveckan finns IP-Only 
på plats för att visa hur vi arbetar till-
sammans med kommuner för att bygga 
ut framtidens digitala infrastruktur. 
Välkomna!

Film� ber.

www.ip-only.se

Biljetter | Tickets
Ett medlemskort är obligatoriskt  
för att delta i alla evenemangen.  
Det kostar 50 kr och måste hämtas 
på Bergmancenter.
A membership card is mandatory to
attend any of the events. It is sold for
50 kr at the Bergman Center.
Biljetterna till Bergmanveckans
evenemang kan köpas online eller
på Bergmancenter.
Tickets can be bought online or at the 
Bergman Center.
Allmänna villkor inklusive biljett- 
återköp finns på hemsidan:
www.bergmancenter.se/bergman-
veckan/terms-and-conditions.
Med reservation för ändringar och
tryckfel.

Håll koll på vår hemsida och  
facebook för den senaste infon.
Check our website and facebook page  
for the latest program updates. 
www.bergmancenter.se
facebook.com/bergmancenter

Kontakta oss på | Contact us via:
info@bergmancenter.se
+46 (0) 498 22 68 68

Bergmancenters öppettider  
under Bergmanveckan
Bergman Center’s opening hours 
during Bergman Week:
Reception & Café Smultronstället
Varje dag | Every day 09.00 – 18.00
Orlando’s Jamaican
Varje dag | Every day 10.00–22.00 

Lokaler | Venues
1. Bergmancenter
2. Fårö kyrka
3. Ingmar Bergmans bio, Dämba
4. Bygdegården
5. Sudersandsbion
6. Kutens Bensin
7. Kustateljén, Fårösund
8. Bunge Flygfält, Fårösund

1. Fårö Kursgård
2. Fåröhus 
3. Fårögården
4. Slow Train B&B, Crêperie Tati 
& Elsie’s Café
5. Sylvis döttrar

Våra lokala samarbetspartners erbjuder 
Bergmanveckans besökare 10% rabatt.
Our local partners offer Bergman Week’s 
visitors 10% discount.

Ett varmt tack | A warm thank you:
Bunge pastorat, Kerstin Kalström, Lasse 

Weinebrandt, Jan Göransson, Patrik  
Andersson/B-Reel Films, Murilo Hauser, 

Peter Cowie, Ulla Tillgren & 
Victoria Ivleva

Bergmangårdarna
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