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Bergmanveckan öppnas 
som vanligt i vackra Fårö 
kyrka med buller och bång 
där det kommer bjudas på 
ett spännande musikaliskt 
program. Inbjuden till att 
inviga den tolfte Berg-
manveckan i ordningen är 
Sveriges Televisions nya 
VD, Hanna Stjärne.

Den norska jazzkompo-
sitören Jan Gunnar Hoff 
kommer framföra verk 
som är skrivna i Berg-
mans hus under hans 
tid som stipendiat vid 
Bergmangårdarna.

Det bjuds också på 
stycken från operan 
”Cries and Whispers” av 
den New York-baserade 
brasilianska kompositören 
João MacDowell, i ett 
specialarrangemang med 
Gotlands Blåsarkvintett. 
Kvintetten kommer också att framföra ett smak-
prov från Mozarts Trollflöjten tillsammans med 
sopranen Filippa Marin.

Pianisten Gisela Herb och cellisten Henning 
Fredriksson framför tillsammans en rad stycken 
för piano och cello, från Edvard Grieg till Ludwig 
van Beethoven.

Bergman Week kicks off 
as usual with a ceremony 
in the beautiful Fårö chur-
ch with an interesting 
music program. The 12th 
Bergman Week will be in-
augurated by the CEO of 
the Swedish Television, 
Hanna Stjärne. 

Norwegian jazz piano 
player Jan Gunnar Hoff 
will perform some of his 
piano pieces compo-
sed on Fårö during his 
artistic residency in one 
of Bergman’s houses. 
The opera ”Cries and 
Whispers” by Brazilian 
composer João Mac-
Dowell will be presented 
in a special arrangement 
for the Gotland Wind 
Quintet. The Quintet will 
also present a tasting 
of Mozart’s Magic Flute 

together with the soprano Filippa Marin. Also in 
the program are piano player Gisela Herb and 
cellist Henning Fredriksson who will jointly play 
compositions for piano and cello, from Grieg till 
Beethoven.

MÅNDAG 22 JUNI 15:00–16:30 FÅRÖ KYRKA

MÅNDAG 22 JUNI 17:00–19:00 BERGMANCENTER MÅNDAG 22 JUNI 19:00–21:00 BERGMANCENTER

INVIGNING OPENING CEREMONY

...och bara ett stenkast bort ...and only a few steps away
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TAPASMINGEL PÅ BERGMANCENTER: Äntli-
gen är Bergmanveckan igång och då samlas 
gäster och besökare från när och fjärran för ett 
mingel på Bergmancenter som är festivalens 
hjärta. Tillsammans skålar vi in årets upplaga 
av Bergmanveckan och njuter av både god mat 
och att den kommande veckan kommer fylla 
oss med kultur, äventyr och upplevelser utöver 
det vanliga. Glöm inte boka biljett och varmt 
välkommen.
After the Bergman Week’s official opening all 
you have to do is cross the road and join the 
other guests at Bergmancenter for the opening 
mingle with tapas in our nice Café Smultron-
stället. Book your ticket!

RUNDA AV KVÄLLEN MED HÖSTSONATEN: Årets 
invigningsfilm är ingen mindre än den hyllade 
Höstsonaten där Ingrid Bergman och Ingmar 
Bergman till slut arbetade sida vid sida vilket 
resulterade i ett mästerverk som är lika aktuell 
idag som den var 1978. Läs mer på sidan 6.
This year’s opening film could be no other: 
Autumn Sonata (1978), when Ingrid Bergman 
and Ingmar Bergman finally worked together for 
the first time, and which remains a masterpiece 
after all these years. After the Bergman Week’s 
official opening all you have to do is cross the 
road and join the other guests at Bergmancenter 
for the opening mingle with tapas in our nice Café 
Smultronstället. Book your ticket!
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I år skulle Ingrid Bergman ha fyllt 100 år och 
det var givet för oss att hylla minnet av en så-
dan ikonisk artist. Valet blev enkelt: att utforska 
Höstsonaten, det efterlängtade samarbetet 
mellan Sveriges två mest kända Bergman.
”En mor och en dotter, vilken fruktansvärd 
kombination av känslor...", skrev Ingmar Berg-
man. Man kan leka med det citatet: en regissör 
och en skådespelerska, vilken fruktansvärd 
kombination av känslor… Ingmar och Ingrid, 
förbundna genom samma nationalitet och en 
ömsesidig beundran men med en ocean emel-
lan sig, inte bara bokstavligen utan också vad 
gäller livsstil, arbetsmetod och temperament. 
Trots det, tack vare konstens gåtfulla vägar, 
skapades Höstsonaten, ett konstverk som än 
idag har samma kraft och relevans som 1978.
Bergmanveckan 2015 tar också möjligheten 
att hylla Tonino Guerra, en mästare i manus-
författande som ligger bakom några av de 
största mästerverken i filmens historia och vars 
museum i Italien, precis som Bergmancenter 
på Fårö, nyligen fick äran att bli utsedd till 
filmiskt världsarv.
Med årets program fortsätter vi traditionen 
med att låta Fårö under vecka 26 fyllas av 
film, diskussioner, musik, teater, poesi – helt 
enkelt konst och kultur i sin renaste form. Varmt 
välkommen!
2015 marks the centenary of Ingrid Bergman. 
It was only natural to want to celebrate such an 
iconic artist, and the choice was easy: explore 
Autumn Sonata, the long awaited collaboration 

between “Sweden’s most famous Bergmans”.
"A mother and a daughter, what a terrible combina-
tion of emotions..." One could play with the quote: a 
director and an actress, what a terrible combination of 
emotions… Ingmar and Ingrid: bound by nationality 
and mutual admiration, separated by an ocean, not 
only literally but in life style, working method, temper. 
And yet the mysterious ways of artistic creation turned 
that meeting into Autumn Sonata, a piece of art that 
remains as powerful and relevant as it was in 1978.
Bergman Week 2015 also seizes the opportunity 
of rendering homage to Tonino Guerra, the mas-
ter of scriptwriting behind some of the biggest 
masterpieces in film history, and whose institute 
in Italy shares with Bergmancenter the honor of 
having been recently nominated a world heritage 
site for film culture.
All in all, this year’s program keeps Bergman Week’s 
tradition of turning Fårö into the place to be in week 26 
for film, discussions, music, theatre, poetry - art and 
culture in their best shape. Welcome!

HELEN BELTRAME-LINNÉ
Verksamhetsledare vid Bergmancenter

Director of the Bergman Center and the Bergman Week

Bergmanveckan 2015 producerades av:
Bergman Week 2015 was produced by:
Helen Beltrame-Linné, Clarice Goulart, Monica Kahlström, Jonas Beltrame-Linné, Simon Jedvik, 
Borja Antón García, Saki Kobayashi, Birgitta Lindberg, Caio Marques, Elina Matsson, Gabriela 
Saad, Åse Skaldeman, Anne Stillbäck, Kasja Syty, João Vezozzo och Cheng Yenfei.
 
Vi riktar ett varmt tack till våra samarbetspartners:
A warm thank you to our partners:
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Svenska Filminstitutet, 
Stiftelsen Bergmangårdarna, Svensk Filmindustri, Bunge pastorat, 
Region Gotland, Gotlands Filmcentrum & Kulturhus, Film på Got-
land, Destination Gotland, Billetto.

 
Tack till:
Thanks also to:
Jannike Åhlund, Anna Serner, Jan Holmberg, Kerstin Kalström, Ulf Slotte, Krister Collin, Jan Gö-
ransson, Arne Carlsson, Katinka Faragó, Sylvia Ingemarsdotter, Elisabet Edlund, João MacDowell, 
Kristina Almgren, Emöke Csoma, Isabel Löfgren, Per Örås.



Making of with the still photographer

Autumn sonata, a theatre adaption

Conversation with the editor

Conversation with the sound mixer

Katinka Faragó var en av Ingmar Bergmans 
mest trogna medarbetare och har kallats 
”Bergmans högra hand”. Hon började som 
scripta i Kvinnodröm (1955) och de arbetade 
tillsammans under 40 år, fram till och med 
Efter repetitionen (1984), där hon ledde pro-
duktionen. Ta del av hennes historia och hör 
henne berätta om arbetet med Höstsonaten 
där hon som produktionsledare var en stor del 
av det löpande arbetet.
One of Ingmar Bergman’s most trusted working 
partners, Katinka Faragó started as a script 
supervisor in Dreams (1955) and went on 
working with him as producer for decades until 
After the Rehearsal. Known as “Bergman’s 
right hand”, she will share her experiences and 
producer of Autumn Sonata.

Making of med Arne Carlsson

Höstsonaten, en teaterpjäs

Samtal med Sylvia Ingemarsdotter, klippare

Samtal med Owe Svensson, ljudtekniker

“Bergmans sax” Sylvia Ingemarsdotter 
klippte under 25 år 14 Bergmanfilmer fram 
till och med hans sista produktion Saraband 
(2003). Här kan du få veta mer om slumpen i 
lunchkön som gjorde att hon blev klippare av 
Höstsonaten, hennes första film med Ingmar 
Bergman.
“The scissors behind Bergman’s films”, Sylvia 
Ingemarsdotter was Bergman’s trusted editor 
for 25 years, starting with Autumn Sonata until 
his last work Saraband (2003). 

I Höstsonaten spelar ljudet en enormt stor roll 
och bakom det låg ingen mindre än Owe 
Svensson. Han var ljudtekniker för 20 Bergman-
filmer, bland andra Höstsonaten, och dessutom 
har Owe Svensson också stått för ljudet hos 
regissörer som Jan Troell, Roy Andersson och 
Billie August. Du får veta mer om det speciella 
sätt som Bergman använde ljud i sina filmer.
In Autumn Sonata sound plays an important role 
and behind it sat no one less than Owe Svensson.
Sound technician for over 20 Bergman movies, 
Svensson has been in charge of sound for 
directors such as Jan Troell, Roy Andersson 
and Billie August. You will learn more about the 
special way in which Bergman used sound in his 
movies.

Fåröbon Arne Carlsson var granne med Ingmar 
Bergman och började inom film som chaufför 
vid inspelning av Vargtimmen (1968), och blev 
sedan fotograf till bland annat Fårödokument 
1979. Under inspelningen av Höstsonaten 
gjorde  Carlsson som stillbildsfotograf en ex-
klusiv “bakom film” som nu delas med Berg-
manveckans publik. Samtalet följs av en visning 
av Making of- filmen.
Fårö resident Arne Carlsson, a neighbor to 
Ingmar Bergman who started to work in film 
as a driver in the shooting of The Hour of the 
Wolf (1968) and later became a director of 
photography to Fårö Document 1979, among 
others. During the shooting of Autumn Sonata, 
working as still photographer, he recorded an 
exclusive making of that is now shared with 
the Bergman Week audience. Conversation 
will be followed by the screening of the ex
clusive Making of.

Under Bergmanveckan har du chansen att 
ta del av en tät bearbetad teaterversion av 
Bergmans manus där Grynet Molvig och Paula 
Ternström spelar mor och dotter. Ett möte 
vibrerande av längtan, kärlek och kanske hat, 
med musik av Chopin som inramning och kitt av 
pianisten Martin Edin närvarande som en tredje 
aktör. Det är höst. Ålderns höst. Är det för sent? 
Det får inte vara för sent att försonas. En sonat 
för scenen. Regi av Rune Jakobsson. 
Two actresses and a piano: a theatre adapta
tion of the Autumn Sonata. In Swedish.

I år skulle Ingrid Bergman fyllt 100 år och Berg-
manveckan tar dig med på en resa genom 
Höstsonaten (1978). Filmen blev Ingrid Berg-
mans sista och den krönte hennes karriär med en 
Oscarsnominering för bästa kvinnliga huvudroll. 
Ingmar Bergman blev också nominerad till en 
Oscar för bästa manus. Dessutom belönades 
filmen med en Gloden Globe för bästa utländska 
film. Höstsonaten var också ett efterlängtat sam-
arbete där de två Bergman äntligen arbetade sida 
vid sida. Bergmanveckan presenterar stolt olika 
programpunkter med gäster som alla var en del 
av produktionen och dessutom bjuds det på en 
ny bearbetad teaterpjäs baserad på Bergmans 
manus som vittnar om att Höstsonaten är lika 
aktuell idag som den var när den kom.
2015 is the centenary of Ingrid Bergman and the 
Bergman Week renders her homage with a jour
ney through Autumn Sonata (1978). The film 
turned out to be Ingrid Bergman’s last feature 
and crowned her career with an Academy Award 
nomination for best female actress on a leading 
role. Ingmar Bergman was also nominated for 
best script, and the film was awarded with a Gol
den Globe for best foreign film. Autumn Sonata 
was the long awaited collaboration between “the 
two Bergmans” when they finally came to work 
side by side. The Bergman Week is proud to 
present a program with guests who were part of 
the production of the film, and also welcomes a 
new theatre adaptation of Bergman’s text which 
shows that Autumn Sonata is as pertinent 
today as it was upon its première.

5 X SONATA
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Conversation with the producer
Samtal med Katinka Faragó, producent

TISDAG 23 JUNI 13:30–14:30 BERGMANCENTER

FREDAG 26 JUNI 10:00–11:00 BERGMANCENTER

ONSDAG 24 JUNI 11:15–12:45 BERGMANCENTER

TORSDAG 25 JUNI 11:00–12:00 BERGMANCENTERONSDAG 24 JUNI 19:30–21:00 BERGMANCENTER



Charlotte (Ingrid Bergman), en känd konsert-
pianist som nyligen drabbats av en personlig 
sorg, återförenas med sin äldsta dotter Eva (Liv 
Ullmann), efter att inte ha träffats på sju år. Då 
får mor och dotter konfrontera varandra med 
sin dåtid och även avståndet som byggdes 
mellan dem: Eva sköter sedan två år om den 
svårt handikappade yngre systern Helena som 
Charlotte trodde vårdades på ett sjukhus, där 
hon tidigare lämnat henne. 

Charlotte, a worldtraveling concert pianist 
grieving over a personal loss, rejoins her older 
daughter Eva after a 7-year hiatus. That’s the 
occasion for mother and daughter to confront 
with their past and the distance grown between 
them: Charlotte even founds out that Eva has 
been taking care of her disabled younger sister, 
Helena, who the mother had institutionalized 
years before.

POESIFRUKOST: Fårös appendixNORSK JAZZ

SPECIALVISNING
En specialvisning med en 40 minuters 
introduktion av Alexis Luko, musik-
professor och författare av Sonatas, 
Screams, and Silence: Music and 
Sound in the Films of Ingmar Bergman. 
Luko kommer berätta om Bergmans 
musikaliska bakgrund, sina teorier 
och idéer om filmmusik och sina ban-
brytande sätt att använda ljud i sina 
filmer. Luko belyser också de musikaliska 
scenerna i Höstsonaten och ger publiken 
musikaliska nycklar för att låsa upp Bergmans 
magiska ögonblick och hans säregna använd-
ning av Bach och Chopin.

Special screening with a 40 minute 
introduction by Alexis Luko, music 
professor and author of Sonatas, 
Screams, and Silence: Music and 
Sound in the Films of Ingmar Bergman. 
Luko will discusses Bergman’s musical 
background, his theoretical ideas about 
film music, and some of the ground 
breaking ways he used sound in his 

films. Luko sheds light on the making of the 
musical scenes of Autumn Sonata and provi
des the audience with musical ”keys” to unlock 
Bergman’s magical moments and his peculiar 
use of Bach and Chopin.

Författaren och poeten Pontus Lindh som förra 
året kom ut med den kritikerrosade ordboken 
Appendix skriver just nu uppföljaren där Fårö är 
i fokus: 

”Varje plats rymmer en ordbok. Alldagliga ord 
med platsspecifika förklaringar, unika ord form-
ade av väder och vind, av lokalbefolkningens 
minnen och kunskaper. Fårös appendix är en 
blindtarm till denna ordbok.” 

Under en frukost i mysiga Café Smultron-
stället har du chansen att exklusivt få smakprov 
av det kommande alstret.
”Each place contains a dictionary. Everyday 
words with specific local explanations, unique 
words, shaped by the wind and the weather, 
by memories and knowledge.” That’s how 
author and poet Pontus Lindh describes his 
upcoming book”Fårö Appendix”, which the 
public can get a taste of over breakfast at the 
cozy Café Smultronstället.

SATURDAY 27 JUNE 13:00–15:30 BERGMANCENTER

Jan Gunnar Hoff

Alexis Luko

Pontus Lindh

MÅNDAG 22 JUNI 19:00–21:00 BERGMANCENTER

TISDAG 23 JUNI 09:30–11:00 BERGMANCENTERTISDAG 23 JUNI 17:00–18:15 BERGMANCENTER

TORSDAG 25 JUNI 14:30–16:30 BERGMANS BIO

Den norska pianisten Jan Gunnar Hoff har rest 
över hela världen med sina jazzkompositioner 
som framförts i samarbete med Mike Stern, Pat 
Metheny, Alex Acuña, Maria João och Mathias 
Eick. Hans personliga blandning av stilar och 
influenser presenteras i sin renaste form - bara 
musik. Några av Hoffs verk är meditativa och 
uttrycksfulla, medan andra har en stark rytmisk 
nerv som tillsammans skapar kontrast och 
 va riation i framförandet.
Norwegian pianist Jan Gunnar Hoff has been 
travelling the world with his jazzcompositions 
and performed in collaboration with Mike 
Stern, Pat Metheny, Alex Acuña, Maria João, 
Mathias Eick. His personal blend of different 
styles and influences is presented in its purest 
form – simply music. Some of Hoff’s pieces are 
meditative and expressive, while others have 
a strong rhythmic nerve, creating contrast and 
variation in the programme.
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English subtitles

Breakfast with poetryNorwegian Jazz

INVIGNINGSFILM: Höstsonaten (1978), regi Ingmar Bergman



Producenten Katinka Faragó och 
fotografen Arne Carlsson tar dig 
med på en resa runt de olika inspel-
ningsplatserna till Skammen (1968) 
som spelades in på Fårö och som 
kan beskrivas som Bergmans enda 
actionfilm. Scener från den exklusiva 
bakomfilmen som gjordes under in-
spelningen på Fårö visas på bussen 
och samtidigt får du ta del av histo-
rier och anekdoter från inspelningen 
av Bergmans trotjänare Katinka och 
Arne. Dessutom får du se en inspel-
ning av en scen ur Skammen på den 
ursprungliga inspelningsplatsen. 
Turen tar ungefär 2 timmar och 
avslutas med nygrillade lammburgare 
på en typisk Fårögård.
Producer Katinka Faragó and director 
of photography Arne Carlsson take 
you on a journey through the shooting 
locations of Shame (1968), completely 
shot on Fårö and which can be des
cribed Bergman’s only ”action movie”. 
Scenes from the exclusive ”backstage 
film” made during the shooting are 
shown on the bus, accompanied with 
stories and anecdotes from the set as 
remembered by the two longtime Ing
mar Bergman collaborators, and even 
the reenacting of one of its memora
ble scenes where you can join as an 
extra. The tour takes around 2 hours 
and ends with a local lamb burger at a 
typical Fårö farm.

Författaren Ingmar Bergman, med Jan Holmberg 

TISDAG 23 JUNI 19:00–21:00 UTGÅNGSPUNKT BERGMANCENTER

TISDAG 23 JUNI 11:00–12:30 BERGMANCENTER TISDAG 23 JUNI 15:00–16:00 BERGMANCENTER

LÖRDAG 27 JUNI 17:30–21:30 UTGÅNGSPUNKT BERGMANCENTER

2006 fick Ingmar Bergman uppdraget från Göte-
borg Film Festival att välja några filmer som betytt 
särskilt mycket för honom. Bland dem fanns sex 
animerade Kapten Grogg-filmer, ”rörande och 
roliga - ofta starkt fördomsfulla”, enligt Bergman. 
Det är 100 år sedan Viktor Bergdahl regisserade 
Trolldrycken, den första svenska animerade filmen 
någonsin. Bergmanveckan uppmärksammar 
jubileet genom att visa några av de bästa svenska 
animationsfilmerna genom tiderna. Introducerades 
av Kajsa Hedström från Filmarkivet.

In 2006 Ingmar Bergman was asked to make 
a list of films that meant a great deal to him 
and among them were no less than six ani
mation films of the Swedish classic Kapten 
Grogg. ”Touching and funny – often under
rated”, in his words. 2015 marks the 100th 
anniversary of Sweden’s first animated film, 
and the Bergman Week presents a selecion 
of the best Swedish animation films of all 
time. Introduced by Kajsa Hedstrom from the 
Film Archives in Stockholm.

Ingmar Bergman är utan tvekan mest 
känd som filmskapare, därefter som 
teaterregissör. Men först, i alla avseen-
den, kom författaren Ingmar Bergman. 
Och sannolikheten är stor för att det 
är som sådan han kommer att bli 
ihågkommen så småningom – det tror i 
alla fall Jan Holmberg, vd för Stiftelsen 
Ingmar Bergman, om ett av Sveriges 
viktigaste författarskap, som ännu 
väntar på att bli upptäckt.

Ingmar Bergman is undoubtedly best 
known as a filmmaker, then as a theater 
director. But the first to come alonge 
was the author Ingmar Bergman. And 
there is a chance that this is how he will 
be remembered in the future – at least 
so believes Jan Holmberg, from the 
Ingmar Bergman Foundation, who will 
talk about, in his own words, ”some of 
Sweden’s most important writings”, still 
waiting to be discovered.

Jan Holmberg
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”Shame” special safari, with English translationBergman safari
Specialsafari kring ”Skammen”

Animerad film: 100 år  100 years of Swedish animation

Bergmansafari

Tillsammans med våra Bergman-
guider tar Bergmansafarin 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 film-
inspelningarna och se på klipp från 
filmerna på bussen. Dessutom får 
du chansen att se en inspelning av 
en scen ur Skammen när samma 
inspelningsplats besöks under turen. 
Bergmansafarin startar vid Bergman-
center och tar 3,5 timme med ett stop 
för nygrillade lammburgare.
This guided tour will take you on a 
journey through the landscape 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 se-
lection 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 partici-
pate in the reenactment of a scene 
from Shame. The Bergman Safari 
starts at Bergman Center and takes 
about 3,5 hours, including a stop 
at a local farm to appreciate a local 
lamb burger. All included!
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SÅSOM I EN SPEGEL (1960) 
Through a glass darkly
Regi: Ingmar Bergman English subtitles

ONSDAG 24 JUNI 13:30–15:30
FREDAG 26 JUNI 11:00–13:00

En splittrad familj återförenas under ett dygn ute 
på en isolerad sommarö. Fadern (Gunnar Björn-
strand), sonen (Lars Passgård), dottern (Harriet 
Andersson) och hennes man (Max von Sydow), 
alla fångar i sig själva och präglade av ett outtalat 
och djupt förträngt kontaktbehov. De bär också på 
en längtan efter ömhet vilket leder till smärtsam-
ma uppgörelser. 
A broken family is reunited for a day out on an 
isolated summer island. Father, son, daughter 
and her husband, all prisoners of themselves and 
marked by an unspoken and deeply repressed 
need for connection. And also a deep longing for 
affection, leading to painful bargains.

PERSONA  (1966)
Regi: Ingmar Bergman English subtitles

TISDAG 23 JUNI 11:00–12:30
LÖRDAG 27 JUNI 11:00–12:30

I antikens teater var ”persona” den mask som 
skådespelaren bar för att ange vem han repre-
senterade. I Bergmans Persona är det skåde-
spelerskan Elisabet Vogler (Liv Ullmann) som 
efter en föreställning av Elektra plötsligt upphört 
att tala. I övrigt helt frisk har hon valt att gå in i 
tystnaden. Tillsammans med en sköterska, Alma 
(Bibi Andersson), bosätter hon sig i en isolerad 
stuga på en ö där de två kvinnorna och deras 
identiteter börjar glida mot och in i varandra. 
In ancient Greek theater, “persona” was the 
mask which the actor wore to indicate whom 
he represented. In Bergman’s Persona it is 
actress Elisabet Vogler who suddenly ceases to 
speak after a performance of Elektra. Otherwise 
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 begin to colide 
and merge into each other.

SKAMMEN / Shame  (1968)
Regi: Ingmar Bergman English subtitles

TISDAG 23 JUNI 16:00–18:00
SÖNDAG 28 JUNI 11:00–13:00

Eva (Liv Ullmann) och Jan Rosenberg (Max von 
Sydow) är ett musikerpar som dragit sig undan 
kriget till en ö i havsbandet. Året är 1971 och de 
har levt tillsammans i sju år i ett barnlöst äkten-
skap. Plötsligt är kriget över dem och området 
utsätts för bombning och beskjutning. Landska-
pet är härjat av förödelse medan Jan och Eva 
försöker ta sig därifrån.
Eva and Jan Rosenberg, two musicians who 
retreated to an island due to a civil war. The year 
is 1971 and they have lived together for seven 
years in a childless marriage. Suddenly the war 
is over them and the area is subjected to bom
bing and shelling. The landscape is ravaged by 
the devastation as Jan and Eva try to run away 
from the island.

Andreas (Max von Sydow) kämpar med sitt 
kraschade äktenskap och sin egen emotionella 
isolering. Genom Eva (Bibi Andersson) och 
Elis Vergerus (Erland Josephson), ett gift par 
som också är mitt i psykologiskt kaos, träffar 
Andreas öbon Anna (Liv Ullmann), som sörjer 
dödsfallen på sin make och son. Hon verkar 
nitisk i sin tro och ståndaktig i sitt sökande 
efter sanningen, men så småningom kommer 
hennes vanföreställningar till ytan. Andreas 
och Anna inleder en kärleksaffär medan skär-
gårdskommunen drabbas av att någon begår 
djurplågeri i trakten.

Andreas struggles with the recent demise of 
his marriage and his own emotional isolation. 
Through Eva and Elis, a married couple who 
is also in the midst of psychological turmoil, he 
meets Anna, who grievs the recent death of her 
husband and son. She appears to be very strong 
in her beliefs and clear in her search for the truth, 
but gradually her delusions surface. Andreas and 
Anna’s love affair develops while the community 
is victim of secret acts of animal cruelty.

TORSDAG 23 JUNI 11:00–13:00
LÖRDAG 27 JUNI 13:30–15:30

EN PASSION (1969) 
The passion of Anna
Regi: Ingmar Bergman English subtitles

ar, om inte på Fårö, finns den ultimata platsen att ta del av Ingmar Bergmans 
filmer på 35mm? Under Bergmanveckan öppnas hans egen privata biograf 
upp för allmänheten. I år visas de filmer som spelats in på Fårö så att man kan 
sjunka ner i de sköna stolarna, med inspelningsplatser till filmer som Såsom en 
spegel (1960) och Persona (1966) bara ett stenkast bort. Passa på att besöka 

Bergmans egen biograf de få dagar den är öppen för allmänheten och upplev magin och få en 
upplevelse utöver det vanliga. 
Where else if not on Fårö is the ultimate place to watch one of Ingmar Bergman’s films on 35mm? 
During the Bergman Week his own private cinema is open for the public. This year we chose to 
show his features shot on Fårö so you can sit comfortably in a cinema seat just a few meters away 
from the film locations of films such as Through a Glass Darkly and Persona. Don’t miss the chance 
to visit Bergman’s own cinema theatre and have this magical experience.

V
MISSA INTE!
Ta chansen att få veta mer om Skammens 
inspelning och besöka inspelningsplatser
på Fårö med vår ”Specialsafari kring 
Skammen” på tisdag den 23 juni. Läs mer 
på sidan 9. Don’t miss the chance to learn 
more about the film shooting and locations 
on Fårö in our ”Shame” Special Safari on 
Tuesday, 23 juni, departing from Bergman
center. Read more on page 9.

Bergmanfilmer i hans egen biograf  Bergman films in his own cinema 

Persona Såsom i en spegel Skammen  En passion 

Andrej Zvyagintsev i Bergmans biograf under Bergmanveckan 2011.



Susanne (Eva Dahlbeck) reser till Göteborg för 
att ta en kollektion modebilder och tar tillfället i 
akt att söka upp Henrik (Ulf Palme), en erotisk 
bekantskap hon aldrig kunnat glömma. Mo-
dellen Doris (Harriet Andersson) följer med på 
resan som stjärnmannekäng med en dröm om 
vackra kläder och manlig uppvaktning. Ingenting 
blir emellertid som kvinnorna planerat.
Susanne travels to Gothenburg to work on a 
fashion shoot and takes the opportunity to meet 
Henry, a lover she has never forgotten. Doris, 
the fashion model, joins the trip with dreams of 
beautiful clothes and male courtship. But nothing 
will turn out as dreamed by these women.

2009 gjorde Stig 
Björkman filmen 
Bergmans lekstu
ga, som byggde 
på de smalfilmer 
regissören spela-
de in mellan tag-
ningarna på filmer 
som Smultron
stället (1957) och Nattvardsgästerna (1963). Men 
den fina dokumentären visade bara brottstycken 
av filmerna. Nu kommer för första gången filmer-
na att visas i sin helhet offentligt. Filmerna, som är 
stumma i original, får ytterligare liv av en berät-
tare som vet det mesta av vad som syns i bild: 
Bergmanveckans speciella gäst Katinka Faragó. 
Premiären på filmarkivet.se äger rum i höst, men 
Bergmanveckans besökare får se en tjuvtitt!
In 2009 Stig Björkman presented Bergman’s 
playhouse, a documentary based on short films 
made in between takes during the shooting of 
films such as Wild Strawberries and Winter Light. 
But the fine documentary showed only fragments 
of films. Now, for the first time, the complete films 
will be shown to the public. Mute in the original, 
the films will get livelier by a narrator who knows 
most of what you see in the image: Bergman 
Week’s special guest, producer Katinka Faragó.
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Release of Bergman’s 
backstage films (in English)

BERGMANFILMERNA FYLLER 60 ÅR!  Bergman films celebrating 50 years! Lansering av Bergmans 
exklusiva bakomfilmer 

KVINNODRÖM (1955) /Dreams
Regi: Ingmar Bergman English subtitles

SOMMARNATTENS LEENDE 
(1955)  / Smiles of a summer night 
Regi: Ingmar Bergman English subtitles

Advokaten Fredrik Egerman (Gunnar Björn-
stran) är en kvinnojägare av stora mått men 
lever i ett platoniskt äktenskap med ungmön 
Anne (Ulla Jacobsson). 
När hans gamla älskarinna, skådespelerskan 
Désirée (Eva Dahlbeck), dyker upp på ett 
gästpel i den lilla staden, börjar svartsjukan 
jäsa. Nya älskare dyker upp på scenen, fruar 
och pigor kurtiseras till höger och vänster och 
Fredrik får det hett om öronen och utmanas 
på duell. 
Fredrik is a womanizer lawyer of great stature 
living a platonic marriage with Anne. When his 
old mistress, actress Désirée, shows up on an 
invited guest in their small town, jealousy starts 
to boil. 

TISDAG 23 JUNI 19:00–21:00 BERGMANCENTER

ONSDAG 24 JUNI 17:30–19:00 BERGMANCENTER

ONSDAG 24 JUNI 11:00–12:30 BERGMANCENTER

FREDAG 26 JUNI 19:00–21:00 CAFÉ SMULTRONSTÄLLET

”Sommarnattens leende” 

”Kvinnodröm”

1955–2015 I år fyller två 
av Ingmar Bergmans filmer 60 år, Sommar-
nattens leende som av många benämns 
som hans internationella genombrott, och 
Kvinnodröm som kanske inte är lika känd 
men minst lika charmig. 

Två helt olika filmer från samma år med 
Eva Dahlbeck och Gunnar Björnstrand i 
huvudrollerna. Bergmanveckan ger dig 
 möjligheten att se vad Ingmar Bergman 
hade för sig 1955.
This year two of Bergman’s films celebrate 
50 years. Smiles of a Summer Night, 
considered by most his international 
breakthrough, and Dreams, one of the 
director’s lesser know films yet incredibly 
charming. 

Two very different movies having in 
common their release year and actors 
Eva Dahlbeck and Gunnar Björnstrand 
in the main roles. Bergman Week gives 
you a chance to watch them both and 
find out what Bergman was up to in 
1955.

QUIZ & MIDDAG
En härlig kväll där det serveras mat och bjuds 
på det traditionella Bergmanveckanquizet. I år 
står Filminstitutets pressansvarige Jan Gö-
ransson för klurigheterna med fokus på Ingrid 
Bergman! En kväll där du antingen kan visa upp 
dina kunskaper eller fylla på luckorna.
Join us for a wonderful evening at Café 
Smultronstället with dinner followed by Berg-
man Week’s traditional quiz, in charge of Jan 
Göransson. A chance to show your knowledge 
or learn from the best!
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BERGMANVECKAN 2015    SCHEMA

15:00–16:15
INVIGNING
FÅRÖ KYRKA

17:00–19:00 FEST, 
Tapasmingel
BERGMANCENTER

19:00–21:00
FILM ”Höstsonaten” 
BERGMANCENTER

09:30–11:00 
SAMTAL + frukost 
Fårös appendix 
BERGMANCENTER

09:00–16:00
”Script to screen” 
KUSTATELJÉN

10:00–11:00
Bergman på egen 
hand
BERGMANCENTER

10:00–11:00 SAMTAL 
”5xSonata” (Sylvia 
Ingemarsdotter)
BERGMANCENTER

10:00–11:00 FILM 
”Skaparverkstans 
Barnfilmer”
BERGMANCENTER

09:30–12:00
FILM + BRUNCH 
”Casablanca” 
BERGMANCENTER

11:00–13:00 FILM
”Skammen” 
BERGMANS BIO

13:00–15:30 FILM
”Förvaret” + ”Krigs
dokumentet” 
(Anna Persson)
BERGMANCENTER

16:00–18:00 FILM 
Surprise film
BERGMANS BIO

20:00–22:00 
AVSLUTNINGSFEST
Hemligt ställe

11:00–12:30 SAMTAL 
”Taikon” (Gellert Tamas 
+ Lawen Mohtadi)
BERGMANCENTER

11:00–12:30 FILM
”Persona” 
BERGMANS BIO

13:00–15:30 
FILM ”Höstsonaten” 
(Alexis Luko) 
SUDERSANDS BIO

13:30–15:30 FILM
”En passion” 
BERGMANS BIO

16:00–17:30 SAMTAL
”Det vita folket” 
(Lisa Aschan) 
BERGMANCENTER

17:30–21:30 
BERGMANSAFARI 
(BERGMANCENTER) 

19:00–21:00 FILM
”Miss Julie” 
BERGMANCENTER

11:00–12:30 FILM 
”Såsom i en spegel” 
BERGMANS BIO

11:15–12:15 SAMTAL 
”IB as a feminist icon”  
(Ulrika Knutsson)
BERGMANCENTER

13:00–15:00 FILM
Höstsonaten
BERGMANS BIO

13:00–15:30 
FILM ”Bergmans 
grandchild” + ”The 
Philosopher King” 
(Ray Noori) 
BERGMANCENTER

16:00–17:00
”Script to Screen”
BERGMANCENTER

15:00–17:00 FILM
”45 Years”
SUDERSANDS BIO

19:00–21:00 FEST
Quiz + Middag 
(Jan Göransson)
BERGMANCENTER

10:00–11:00 SAMTAL 
”Bergmans röst” 
Martin Dyfverman
BERGMANS BIO

11:00–12:00 SAMTAL 
”5xSonata” Owe 
Carlsson
BERGMANCENTER

11:00–13:00 FILM 
”En passion”
BERGMANS BIO

13:00–14:00 WIP
Étude LIV Collectif 
BERGMANCENTER

13:00–15:00 ”Best 
of Swedish talents” 
SUDERSANDS BIO

14:30–16:00 
FILM 3xTonino 
(Andreas Kessler) 
BERGMANCENTER

14:30–16:30 FILM
”Höstsonaten” 
BERGMANS BIO

19:00–20:00
 ”Trollflöjten” 
BERGMANCENTER

20:00–22:00 FEST 
”Efter Bergman 
prisutdelning”
KUTENS

BILJETTER/TICKETS
 Biljetter till Bergmanveckan 
kan köpas på Bergmancenter 
eller på bergmancenter.se. 
Du behöver ett medlemskort 
utöver din biljett för att ta del av 
alla evenemang.
Tickets are sold online at www.
bergmancenter.se or at the 
Bergman Center. A member
ship card is mandatory and 
needs to be presented together 
with the ticket at all the events.
 
MEDLEMSKORT/ 
MEMBERSHIP CARD 50 kr
INVIGNING/ OPENING  150 kr 
TAPASMINGEL 125 kr
QUIZ & MIDDAG , FILMBRUNCH 
 150 kr
AVSLUTNINGSFEST/
CLOSING PARTY 150 kr
FILMVISNINGAR/ 
SCREENINGS  100 kr
VISNINGAR I BERGMANS EGEN 
BIOGRAF/SCREENINGS IN 
BERGMAN’S CINEMA 300 kr
SAMTAL & WORK IN PROGRESS
 120 kr
KONSERT, TEATER/
CONCERT, THEATRE 175 kr
LIV & TROLLFLÖJTEN 150 kr
BERGMANSAFARI 450 kr
SAFARI ”SKAMMEN”   350 kr                         
GUIDAD TUR   140 kr
BERGMAN EGEN HAND   150 kr

Uppdaterat schema
 finns också på

 www.bergmancenter.se.

10:00–11:00 FILM 
Intermezzo 
(Gunnar Bergdahl) 
BERGMANCENTER

11:15–12:45 SAMTAL  
5 x Sonata 
(Arne Carlsson)
BERGMANCENTER

11:00–12:30  FILM: 
Kvinnodröm 
BERGMANS BIO

11:15–12:45 SAMTAL  
5 x Sonata
BERGMANS BIO

13:30–15:30 FILM:  
Såsom i en spegel 
BERGMANS BIO

14:00–15:00  
Guidad tur 
BERGMANCENTER

16:15–17:15 SAMTAL
+ Epifania (Anna Eborn, 
Erik Hemmendorff)
BERGMANCENTER

17:30–19:00 
FILM 
Bakomfilmer serie 
Katinka Faragó
BERGMANCENTER

19:30–21:00 TEATER
Höstsonaten
BERGMANCENTER

13:30–16:00 FILM:
Dear Director, ”Ur 
marionetternas liv” 
(Marcus Lindeen)
BERGMANCENTER

11:00–12:30 FILM
”100 år animerad film” 
(Kajsa Hedström)
BERGMANCENTER

13:30–14:30 
SAMTAL: 5 x Sonata
(Katinka Faragó) 
BERGMANCENTER

11:00–12:30 FILM
”Persona” 
BERGMANS BIO

13:00–15:00 FILM 
”Min lilla syster” 
Sanna Lenken
SUDERSAND

15:00–16:00 
SAMTAL: 
”Bergman författare” 
(Jan Holmberg)  
BERGMANCENTER

16:00–18:00 FILM 
”Skammen” 
BERGMANS BIO

17:00–18:15 MUSIK
Pianokonsert Jan 
Gunnar Hoff
BERGMANCENTER

19:00–21:00 FILM
”Sommarnattens 
leende” 
BERGMANCENTER

19:00–21:30 
SAFARI: Skammen 
Start vid
BERGMANCENTER

MÅNDAG 22 JUNI
Monday 22 June

TISDAG 23 JUNI
Tuesday 23 June

ONSDAG 24 JUNI
Wednesday 24 June

TORSDAG 25 JUNI
Thursday 25 June

FREDAG 26 JUNI
Friday 27 June

LÖRDAG 27 JUNI
Saturday 27 June

SÖNDAG 28 JUNI
Sunday 28 June
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Bergman inspireras! 

TROLLFLÖJTEN 

The Philosopher King (2014)
Regi: Rouzbeh Noori 
PREMIÈRE  In English

Förfilmen: 

Bergman’s Grandchild (2014)
Regi: Emil Mkrtchian English subtitles
PREMIÈRE

TORSDAG 25 JUNI 19:00–20:00 BERGMANCENTER

FREDAG 24 JUNI 13:00–15:30 BERGMANCENTER

Inspelad på Fårö, tar 
berättelsen oss med 
genom återförening 
och försoning mellan 
Michael, en framgångs-
rik och allvarlig klassisk 
musiker, och hans 
driftande bror Jakob 
i deras nya hemland 
Sverige. Premiärvisas 
på Bergmanveckan.
Shot on Fårö, the story 
takes us on a journey 
of reconnection and 
reconciliation between 
Michael, a successful 
and earnest classical musician, and his drifting 
brother Jacob in his adopted country of Sweden.

En lekfull kortfilm utifrån en verklig historia kring 
liv, död och glädje. Utspelar sig på vackra Fårö 
och handlar om en ung tjej vid namn Ida som 
tappat allt hopp och tror att döden är ute efter 
henne.  

Snart kommer hon på med ett kreativt sätt att 
försöka lura döden själv.

A playful short film about a true story about 
life, death and laughter. Set in beautiful Faro, a 
young woman named Ida, feels lonely and lo-
ses all hope, believing death is looking for her. 

She soon comes up with a creative way of 
trying to cheat death itself.

Specialvisning som följs av Q&A med Ray Noori. 

En scen ur ”The Philosopher King”. 

Regissören Rouzbeh Noori

Efter att ha sett filmen Ur marionetternas liv 
(1980) på en bio i New York skrev den ameri-
kanska pianisten Kazzrie Jaxen ett sexton sidor 
långt brev till Ingmar Bergman. Regissören Mar-
cus Lindeen hittade hennes brev i Bergmans 
arkiv och tillsammans med Jaxen skapade 
han dokumentären som nu premiärvisas under 
Bergmanveckan.
After watching From The Life of the Marionettes 
in a cinema in New York in 1980, American 
pianist Kazzrie Jaxen wrote a sixteen-page 
letter to Ingmar Bergman. The director Marcus 
Lindeen found her letter in Bergman’s archives 
and together with her created this documentary 
that is now shown for the first time during the 
Bergman Week.

Förfilmen: 

Dear Director (2014) PREMIÈRE
Regi: Marcus Lindeen English subtitles

UR MARIONETTERNAS LIV (1980) / From the life of the Marionettes
Regi: Ingmar Bergman English subtitles
Peter och Katarina lever ett till synes välbalanserat 
och harmoniskt liv tillsammans. I en dröm försöker 
Peter nå fram till Katarina med sina känslor, men 
i samma stund upptäcker han att hon är död. 
Peters mörka tankar och depression leder honom 
in på en väg av tragedi och ensamhet. 

Peter and Catherine live a balanced and harmoni-
ous life together. In a dream, as he tries to reach 
her, he realizes she is dead. Peters dark thoughts 
and depression lead him down a path of tragedy 
and loneliness.

ONSDAG 24 JUNI 13:30–16:00 BERGMANCENTER

”Dear Director”

Specialvisning som följs av Q&A med Marcus Lindeen.

Sommaren 2014 bjöd Bergmancenter in till Troll-
flöjten på Fårö, en gränsöverskridande föreställ-
ning med dans, rap, animation, dockteater, musik, 
installationer, projektioner, skådespeleri och text. 
Under Bergmanveckan ger vi en komprimerad 
version, Trollflöjten på Fårö mini. Publiken förs mellan 
spelplatserna inomhus och utomhus av en barsk 
laboratris som citerar ur Mozarts brev och en liten kör 
av sagoflickor. Mystiska djur lurar i skogsbrynet, en 
orkester spelar Mozarts musik och en dansare och 
en operasångerska tolkar den och över utomhus-
scenen strömmar en mamma-pappa- rap med text av 
Wolfgang Amadeus Mozart.

Bergman Center presents a cross-border 
performance of Mozart’s classic, with dance, 
rap, puppet theatre, music, performance, 
projections and acting. The audience moves 
from outdoor to indoor venues with quotes from 
Mozart’s letters, his music interpreted by an or-
chestra, dancers and opera singers, and even 
with mysterious animals lurking in the woods. 
An unforgettable experience.



18 19

Ingmar Bergman och Gunnar Bergdahl möttes 
på Dramaten en höstdag 2001 för detta filmade 
samtal. Bergman var i full färd med att sätta 
upp Ibsens Gengångare i sin egen översätt-
ning. En uppsättning som blev hans allra sista 
som teaterregissör. Dessutom förberedde han 
inspelningen av Saraband. 

Vital och energisk, det var svårt att ta in 
att han faktiskt var 84 år, pratade de om film, 
Strindberg och Döden. Gunnar Bergdahl berätta 
om mötet som känns som ett känslomässigt 
berörande avsked av en av de största film-
skaparna.
”This meeting with Ingmar Bergman took 
place in autumn 2001. We met in rehearsal 
room 2 of Sweden’s Royal Dramatic Theatre 
in Stockholm, where he was busy preparing 
the staging of Ibsen’s Ghosts in his own tran-
slation which became his very last theatre 
play as director. He was also planning the 
shooting of ”Saraband”. 

His energy and vitality were in no way bro-
ken, despite his 84 years. Our conversation 
over film, Strindberg and death has for me 
become a sweet and moving farewell to one 
of the greatest film directors ever.”

Visningen följs av Q&A med Gunnar Bergdahl. 

Fiber är kommunikation med ljusets hastig-
het. Den ger obegränsade möjligheter vad 
gäller dagens och framtidens tjänster och 
innehåll. Att tillgängliggöra fi lmens skatter 
är ett exempel.

På IP-Only tycker vi att alla ska vara med i 
det digitala samhället. Därför har vi lanserat 
Smart Fiberstad – ett helhetskoncept som 
handlar om att integrera hela kommunen 

i fi berutbyggnaden, från tätort till lands-
bygd. Tillsammans med kommunen bygger 
vi ut nätet med målet att nå 100 % av 
invånarna.

Under Almedalsveckan fi nns IP-Only och 
byNet på Hästgatan 12 för att visa hur vi 
arbetar tillsammans med kommuner för att 
bygga ut framtidens digitala infrastruktur. 
Nedan ser du vårt program. Välkomna! 

IP-Onlys program 28 juni:
 12:00–13:00  Lunchseminarium ”Själv är SÄMSTE 
dräng – nå 100 % fi beranslutning genom samarbeten” 
– Fiberutbyggnaden i Skåne. Plats: Öresundshuset, 
Donners plats. 

 16:00 –19:00  Invigning av utställningen ”Fiberut-
byggnad till 100 % är möjligt!” Utställningen visar hur 
framtidens digitala infrastruktur växer fram i ett samhälle. 
Utställningen är producerad av skaparna av utställningen 
”Djuret människan” på Naturhistoriska muséet. Efter 
invigning bjuds det på mat och dryck. Plats: Hästgatan 12.

Film 
& fi ber 
åt alla

–  SVER I G ES N YA F IB ERN ÄTwww.ip-only.se

Fiber är kommunikation med ljusets hastig-
het. Den ger obegränsade möjligheter vad 

i fi berutbyggnaden, från tätort till lands-
bygd. Tillsammans med kommunen bygger 

Film 
& fi ber 
åt alla

Fiber är kommunikation med ljusets hastig-

TORSDAG 25 JUNI 10:00–11:00 BERGMANS BIO

I februari 2005 bjöd Ingmar Bergman in ra-
diojournalisten Martin Dyfverman till sin bio i 
byn Dämba på Fårö. Det kom att bli den sista 
personliga intervjun med Bergman. Samtalet 
handlar om den självvalda ensamheten på 
Fårö, om hans leklust och om existentiella 
frågor. Allt är inrymt i en ganska avspänd 
stund där Bergman ”tar av sig dojjorna” och 
låter servera sin specialare: svartvinbärssaft 
med bragokex. 

Tio år senare får du sitta på samma plats 
där de satt och höra en nyklippt version av 
samtalet, som inleds av Martin Dyfverman 
själv.
In February 2005, invited Ingmar Bergman 
radio journalist Martin Dyfverman to his bio 
in the village Dämba at Faro. It was to be the 
final personal interview with Bergman. The 
conversation is about the self-chosen solitude 
on Faro, his playfulness and existential issues. 
Everything is housed in a fairly relaxed situation 
where Bergman takes off his shoes and shares 
his favorite snack with the interviewer: black 
currant juice and swedish cookies. 

Martin Dyfverman presents a new cut version 
of the conversation at the same place where it 
took place 10 years ago.

Two interviews with Ingmar Bergman
Två Bergmanintervjuer  

Ingmar Bergman: Intermezzo 
(2004)
Av: Gunnar Bergdahl English subtitles

Ingmar Bergmans röst
(2005)
Av: Martin Dyfverman English subtitles

ONSDAG 24 JUNI 10:00–11:00 BERGMANCENTER

Gunnar Bergdahl i samtal med Ingmar Bergman. Martin Dyfverman och Ingmar Bergman.
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En kritikerhyllad dokumentärfilm inifrån 
Migrations verkets låsta förvar där 
människor frihets berövas i väntan på 
tvångsavvisning. Sophie – som älskar sitt 
jobb på förvaret men kämpar med gränser-
na för tjänstemannarollen, Sami – den unga 
rebellen som är inlåst men fri inombords, 
och Aina – flykting från Tje tjenien   som 
skilts från sina barn och hålls inlåst medan 
polisen trappar upp arbetet för att kunna 
verkställa deras avvisningsbeslut. Med unik 
access till en plats där allmänhetens insyn 
annars är mycket begränsad skildras i 
Förvaret en av den reglerade invandringens 
smärtsamma konsekvenser.
A critically acclaimed documentary made at 
the Migration Board’s detention center where 
immigrants are detained while awaiting forced 
deportation, giving the viewer an unique 
access to a place where public scrutiny is 
otherwise very limited.

WORK IN PROGRESS

LÖRDAG 27 JUNI 11:00–12:30 BERGMANSCENTER

LÖRDAG 27 JUNI 16:00–17:30 BERGMANSCENTER

SÖNDAG 28 JUNI 13:00–15:30 BERGMANSCENTER

SÖNDAG 28 JUNI 20:00–22:00 HEMLIGT STÄLLE

on har kallats för Sveriges 
Martin Luther King. Hon var 
författare och ledde kam-
pen för romernas medbor-
gerliga rättigheter i Sverige 

under 1960- och 70-talen. Hon föddes i 
ett tält och kom att förändra Sverige.

Nu arbetar journalisterna och 
författarna Gellert Tamas och Lawen 
Mohtadi på en dokumentärfilm base-
rad på Mohtadis prisbelönta biografi 
om Katarina Taikon, ”Den dag jag blir 
fri” (Natur & Kultur 2012).Regissörer-
na kommer att visa klipp ur filmen och 
diskutera deras pågående arbete med 
dokumentären.
She has been called Sweden’s Martin 
Luther King. She was the author and 
led the fight for citizenship rigths for the 
Roumenian in Sweden during the 1960s 
and 70s. She was born in a tent, and 
came to change Sweden.

Now journalists and writers Gellert 
Tamas and Lawen Mohtadi work on 
a documentary based on Mohtadis 
award-winning biography of Catherine 
Taikon, ”The day I will be free”.The 
directors Gellert Tamas and Lawen 
Mohtadi will show extracts from the film 
and discuss their ongoing work on the 
the documentary.

En Bergmanvecka ska avslutas på samma sätt 
som den startade, med buller och bång! Mat, 
musik, dans, ångest och glädje, allt i en salig 
plats. I år avslutar vi hela tjottaballongen på ett 
nytt ställe. Var hålls detta galej, det vill jag inte 
missa tänker du. Hemligt ett tag till, säger vi. 
Men du vill inte missa det!
A Bergman Week has to end the same way 
as it started: with a bang! Food, music, 
dancing, anxiety and joy, all in a glorious 
location. This year we wrap up in a new pla-
ce. Where, you wonder. Still a secret, we say. 
But you do not want to miss it!

H

DET VITA FOLKET (2015) 
Regi: Lisa Aschan English subtitles 

FÖRVARET (2015)  English subtitles
Regi: Anna Persson, Shaon Chakraborty 

AVSLUTNINGSFEST  Closing party

Förfilmen: 

KRISDOKUMENT. EN 
ÖVERLEVNADSGUIDE (2015) 
Regi: Elisabeth Marjanovic Cronvall, Marta 
Dauliute

Regissören Lisa Aschan följer upp sin hyllade 
debutfilm Apflickorna (2011) med Det vita folket, 
där Pernilla August, Vera Vitali och Issaka 
Sawdogo spelar huvudrollerna. Filmen utspelar 
sig på en plats som ser ut som ett fängelse men 
inte får kallas fängelse. Här hålls människor 
inlåsta i väntan på att deporteras. Under detta 
work in progress visar Lisa Aschan scener från 
filmen, berättar om unika inspelningsmiljöer och 
research på platser vi inte trodde fanns.
Director Lisa Aschan follows her first feature 
”She Monkeys” (2011) with ”The White People”, 
in which Pernilla August, Vera Vitali and Issaka 
Sawdogo play the main roles. The film is set 
in a place that looks like a prison but can’t 
be called prison: it’s a place where people 
are locked up awaiting deportation. Bergman 
Week will show a work in progress in which ex-
tracts from the movie will be shown by director 
Lisa Aschan and tells of this unique shooting 
environment.

ONSDAG 24 JUNI 16:15–17:15 BERGMANCENTER

EPIFANIA, med Anna Eborn 
och Erik Hemmendorff
Epifania är ett samarbete mellan den svenska 
regissören Anna Eborn och den colombianska 
Oscar Ruiz Navia som har spelats in både på 
Fårö och i Columbia. Anna Eborn kommer till-
sammans med producenten Erik Hemmendorff 
(Turist, De ofrivilliga) visa klipp från filmen. 
Epifania is a collaboration between Swedish 
director Anna Eborn and Colombian director 
Oscar Ruiz Navia. Shot on Fårö and Colombia, 
the work in progress will be shown by director 
Eborn and the producer Erik Hemmendorff.

TORSDAG 25 JUNI 13:00–14:00 BERGMANSCENTER

ÉTUDE LIV COLLECTIV 
Skådespelare Ruth Vega Fernandez (Gentle-
man, Call Girl) kommer till Fårö med hennes 
teatergrupp från Paris, Liv Collectiv, där 
Caroline Breton och Pauline Moulène ingår. 
De tar publiken med på resa genom Ingmar 
Bergmans kvinnliga karaktärer och gestaltar 
fem olika kvinnor och deras väntan på man-
nen, Ingmar Bergman.
Based on Mishima’s ”Madame de Sade” and 
Ingmar Bergman’s adaptation of the play, this 
is Liv Collectiv’s first original creation. A play 
in which five women wait for a man. This time 
through the vision and translation of a man, 
Ingmar Bergman, who consecrated his life to 
making movies about women. The actresses 
put in question the relationships between wo-
men, the stereotypes that surround them. With 
Caroline Breton, Pauline Moulène and Ruth 
Vega Fernandez. 

Eric Hemmendorff Anna Eborn

Anna Persson och Shaon Chakraborty

Liv Collective

Katarina Taikon. 
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En kreativ dokumentär om en av Europas mest 
betydande manusförfattare, Tonino Guerra. 
Han skrev manus till fler än 120 filmer av stora 
mästare som Fellini, Antonioni, Tarkovskij och 
Angelopoulos. Tonino var också en poet, en 
målare, en skulptör - en konstnär helt enkelt. 
3xTonino är en film som utvecklats under en sex 
års öppen dialog mellan Tonino och regissören 
om konst, poesi och liv. Exklusiv förhandsvis-
ning på Bergmanveckan.

Three times Tonino is a creative documentary 
about one of Europes most significant screenwri-
ters, Tonino Guerra, who wrote scripts to more 
than 120 movies by great masters such as Fellini, 
Antonioni, Tarkovskij and Angelopoulos. Tonino 
Guerra was also a poet, a painter, a sculpturer 
– an artist. Three times Tonino is a documentary 
developed over 6 years of open dialogue with 
the director about art, poetry and life. Shown with 
exclusivity on Bergman Week.

TORSDAG 25 JUNI 14:30–16:30 BERGMANCENTER

Min lilla syster (överst) och Miss Julie (nederst)

MIN LILLA SYSTER (2015)  Eng sub

/My little sister Regi: Sanna Lenken

TISDAG 23 JUNI 13:00–15:00 SUDERSANDSBION

Katja (Amy Diamond i sin debut på vita duken) är 
en stor konståkningstalang. Föräldrarna beundrar 
henne och lillasyster
Stella (Rebecka 
Josephson) ser upp 
till henne. Men Katja 
mår inte bra, mamma 
är stressad och pappa 
är undflyende. Genom 
lillasysterns ögon får vi 
följa en smärtsam kamp 
mot en fasansfull sjuk-
dom och en familj vars 
tillvaro rämnar. Ett starkt 
och berörande familje-
drama som belönades 
vid Berlin International 
Film Festival i våras. 
Arrangeras i samarbete 
med Film på Gotland.
Katja (played by 
Swedish artist Amy 
Diamond in her debut 
on the silver screen) is 
a major figure skating 
talent. Her parents ad-
mire her and her little 
syster Stella (Rebekah 
Josephson) looks up to 
her. But Katya is not well, mom is stressed and 
dad is elusive. Through the eyes of the little sis-
ter we follow a painful struggle against a terrible 
disease and the difficulties of this spliting family. 
A strong and touching family drama awarded at 
the Berlin International Film Festival.

Regisserad av Ingmar Bergmans musa Liv 
Ullmann, som flyttat berättelsen av Strind-

bergs kanoniska pjäs 
från Sverige till norra 
Irland. Storyn bygger 
på den laddade flirten 
mellan Julie (Jessica 
Chastain), dotter till 
en aristokrat, och en 
av hennes fars ledan-
de tjänstemän, den 
världsliga betjänten 
John (Colin Farrell). 

En stor del av ro-
mansen bevittnas av 
husets kock Kathleen 
(Samantha Morton) 
som förblir tyst trots 
att hon är Johns 
trolovade.
Moving the action of 
August Strindberg’s 
canonical play to 
northern Ireland, 
Ullmann’s adapta-
tion is built upon the 
charged flirtation 

between Julie (Jessi-
ca Chastain), daugh-

ter of an aristocrat, and one of her father’s 
senior servants, the worldly valet John (Colin 
Farrell). Much of it is witnessed by the house 
cook Kathleen (Samantha Morton) who re-
mains quietly resigned despite being John’s 
fiancée.

MISS JULIE (2015) 
Regi: Liv Ullmann In English

LÖRDAG 27 JUNI 19:00–21:00 BERGMANCENTER

En vecka innan Kate Mercers (Charlotte 
Rampling) 45:e bröllopsdag får hennes man 
Geoff (Tom Courtenay) ett brev. Hans första 
kärleks döda kropp har hittats, nedfryst och 
bevarad i Alpernas glaciär efter en olycka som 
hände för 50 år sedan. När det är dags för bröl-
lopsfirandet inser de att det kanske inte finns 
något kvar att fira. Filmen prisades för både 
bästa skådespelerska och bästa skådespelare 
under Berlin International Film Festival.
Kate (Charlotte Rampling) is in the middle of 
preparations for her 45th wedding anniversa-
ry when her husband Geoff (Tom Courtenay) 
receives unexpected news about an accident 
happened 50 years before. Geoff retreats ever 

more into a distant world of memories whilst 
Kate endeavors to suppress her burgeoning 
jealousy and anxiety with pragmatism, focusing 
on selecting music and menu for the anniver-
sary party. The film got both awards for best 
acting at the Berlin International Film Festival: 
best actress and best actor.

 
Visningen följs av en master class med regis-
sören Andrew Haigh och producenten Tristan 
Goligher, som arrangeras av Film på Gotland.
Screening followed by a masterclass with 
director Andrew Haigh and producer Tristan 
Goligher, organized by Film på Gotland.

FREDAG 26 JUNI 15:00–17:00 SUDERSANDS BIO

ANDRA FILMVISNINGAR Other film screenings

3xTONINO (2014)
Regi: Andreas Kassel English subtitles

45 YEARS (2015)  Regi: Andrew Haigh (In English)

SÖNDAG 28 JUNI 09:30–12:00 BERGMANCENTER

FILMBRUNCH: Avsluta Bergmanveckan med stil och njut av grym brunch på Café Smultron-
stället och Ingrid Bergmans genombrott i Hollywood: Casablanca. You can start Bergman Week’s last 
day in style: brunch at Café Smultronstället followed by a world favorite: Casablanca.
CASABLANCA (1942) Regi Michael Curtiz  In English
Rick (Bogart), en cynisk nattklubbägare i Casablanca under andra världskriget, ställs inför olika val när 
hans gamla flamma Ilsa (Bergman) oförhappandes dyker upp tillsammans med sin make. An Ameri-
can expatriate (Bogart) is faced with a difficult choice when his old lover Ilsa (Bergman) shows up in 
Casablanca with her husband.
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Bob Dolman, manusförfattare till Willow (1988) 
och regissör till Rocksystrar (2002), kommer i år 
att regissera en scen inför publik i Kustateljén i 
Fårösund.  Scenen, som är skriven av elever på 
Storyutbildningen på Folkhögskolan i Fårösund 
kommer också att spelas in med hjälp av elever 
och lärare från FilmCrew-utbildningen på samma 
skola.

Bob Dolman, scriptwriter to Willow (1988) and 
director of the Rock Sisters (2002) will direct a 
scene before an audience in the Kustateljén in 
Fårösund. The scene, written by students at the 
Storytelling Course at the local Folkhögskolan 
will be also shot byt the group with the help of 
students and teachers from the school’s Film 
Crew Course.

SCRIPT TO SCREEN 

FILMER FRÅN SKAPARVERKSTAN 

Öppen inspelning och workshop med regissören Bon Dolman
Open shooting and workshop with director Bon Dolman

Under Bergmanveck-
an presenterar vi ett 
urval av produktioner 
från Skaparverkstan 
på Bergmancenter, de 
flesta introducerade 
av filmarna själva. I 
programmet ingår en 
serie korta animatio-
ner av filmskapare 
mellan 3 och 73 år 
gamla, en längre 
animation på temat Trollflöjten producerad av 
fyra tolvåriga ”stammisar” och en experimentell 
livefilm av en ung man som inspirerades att 
göra film på Bergmancenter förra sommaren. 
Jessica Lundeberg, Kristina Frank och Elisabet 
Edlund berättar om Skaparverkstans verktyg, 
metoder och framtidsplaner. 

During the Bergman 
Week, we present a 
selection of creations 
from Bergman Center’s 
creative workshop, most 
of them introduced by 
its own makers. The 
program includes a 
series of short animations 
made in the workshop 
by participants ranging 
from 3 to 73 years old, as 

well as an animation inspired by The Magic Flute 
produced by four twelve year old ”regulars” and 
an experimental live film made by a young man 
on the Bergman Center last summer. Jessica 
Lundeberg, Kristina Frank and Elisabet Edlund 
talk about the Creative Workshop’s tools, method 
and plans for the future.

ONSDAG 24 JUNI 09:00–16:00 
(LUNCH 12:00–13:00) 

KUSTATELJÉN

FREDAG 26 JUNI 16:00–17:30 
BERGMANCENTER

Visning och Q & A med 
Bob Dolman. 
Screening of the scene and 
Q & A with Bob Dolman. 

Inspelning / Shooting 

LÖRDAG 27 JUNI 10:00–11:00 BERGMANCENTER
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Möt Filmsveriges framtid på Bergmanveckan
– Elin Övergaard, Kim Ekberg, Jonatan Etzler, 
Ina Porselius och Caroline Ingvarsson. De del-
tog under förra årets talangdagar på Fårö som 
arrangeras av Film på Gotland tillsammans med 
Filmbasen och Film i Skåne. Caroline Ingvars-
son är även vinnare av manuspriset Efter Berg-
man 2014 med manuset till ”Under rymdskep-
pet”. Talangdagarna, som i år hålls för sjunde 
gången, är en mötesplats för unga, drivna
filmskapare från hela landet som får ett unikt 
tillfälle att utbyta erfarenheter och hämta inspira-
tion, både ur Bergmanveckans program, Fårös 
landskap och genom egna program punkter. Nu 
får även den stora publiken en möjlighet att se 
ett urval kortfilmer gjorda av förra årets talang-
er. Filmer som redan rönt uppmärksamhet på 
festivaler runt om i världen.  

Meet the future of Swedish cinema during 
Bergman Week! Elin Övergaard, Kim Ekberg, 
Jonathan Etzler, Ina Porselius and Caroline 
Ingvarsson - all attended last year’s talent 
roundup on Fårö, organized by Film på 
Gotland together with Filmbasen and Film i 
Skåne. Caroline is also the winner of the After 
Bergman prize 2014. The Talent Days, in its 
seventh edition, is a meeting place for young 
and driven filmmakers from across the country 
to get a unique opportunity to exchange 
experiences and draw inspiration from both 
the Bergman Week program, Fårö landsca
pes and their exclusive program. The general 
public has the opportunity to see a selection 
of short films made by last year’s talents, films 
that have already drawn some attention at 
festivals around the world.

Framtidsspaning i Filmsverige Film & samtal

AFTER BERGMAN PRIZE

BEST OF SWEDISH TALENTS 

EFTER BERGMAN – prisutdelning och fest 

TORSDAG 25 JUNI 13:00–15:00 SUDERSANDSBION

TORSDAG 25 JUNI 21:00 KUTENS

Bergmancenter och Film på Gotland arrang-
erar varje år Efter Bergman, manustävling 
för kortfilmer som på något sätt inspirerats 
av Ingmar Bergmans arbete, stil eller tema. 
Vinnaren koras traditionsenligt på Kuten 
under Bergmanveckan och följs av mingel och 
svängig livemusik. 

Bergmancenter and Film på Gotland organi-
ze every year “After Bergman”, a contest for 
short film scripts somehow inspired by Ingmar 
Bergman’s work, style or themes. The winner is 
traditionally announced during Bergman Week 
and this year will be no different: come find out 
the next name to watch on Swedish film and 
enjoy party and music afterwards!

FILMER / FILMS: 
Kontroll / Control 
Elin Övergaard
7 min engelsk text
Åka utför / Class Trip
Jonatan Etzler  
14 min engelsk text
Det gjorde du bra / 
You did so good
Ina Poreslius 
7 min engelsk text
Citronsyrans bländ-
verk 
Kim Ekberg 
14 min engelsk text
Astrid 
Fijona Jonuzi
15 min engelsk text

Efter Bergman.

BERGMANCENTER

Få filmskapare har varit så förknippade med en viss geografisk plats som Ingmar Bergman med 
Fårö. Därför var det naturligt att världens enda Bergmanmuseum öppnades just här 2011. Stif-
telsen bakom Bergmancenter har som mål att förvalta och utveckla den publika delen av Ingmar 
Bergmans arv. Under 2014 utsågs Bergmancenter på Fårö till filmiskt världsarv med utmärkelsen 
”Treasures of European Film Culture” från den europeiska filmakademin.
Few film makers have been so associated with a particular geographic location like Ingmar Berg-
man and Fårö. So it was natural that the world’s only Bergman Museum would open right here in 
2011. The Bergman Center Foundation has the goal to manage and develop the public side of 
Ingmar Bergman’s legacy. In 2014 the Bergman Center was appointed a world heritage site for 
film culture with the award ”Treasures of the European Film Culture” given by the European Film 
Academy.
 

BERGMANCENTER UNDER ÅRET
The Bergman Center throughout the year

 
Vi har öppet varje dag från maj till Fårönatta (20 september) klockan 10.00-17.00.

Stängt Midsommarafton och Midsommardagen.
Open everyday from May through September 20th, from 10am to 5pm. 

Closed on Midsummer Eve and Midsummer Day
 

UTSTÄLLNINGARNA | SKAPARVERKSTAN | CAFÉ SMULTRONSTÄLLET | 
BIOGRAFEN | UTFLYKTER I BERGMANLANDEXHIBITIONS | 

CREATIVE WORKSHOP | CINEMA | EXCURSIONS ON BERGMANLAND
 

Läs mer på www.bergmancenter.se
Visit our website for more information

  
Bergmancenter

Svens 1118
624 66 Fårö

Sverige
+46 (0) 498 22 68 68

 
KONTAKT

info@bergmancenter.se
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MITT SMULTRONSTÄLLE PÅ FÅRÖ 
22–28 JUNI 2015

BILJETTINFO
Biljetter till Bergmanveckan kan köpas på Bergman-
center eller på www.bergmancenter.se. Du behöver 
ett medlemskort utöver din biljett för att ta del av alla 
evenemang.
Tickets for the Bergman Week are sold at Bergman Center or 
online at www.bergmanweek.com. A membership card is 
mandatory for all the events.
Medlemskort/Membership card  50 kr
Filmer  100 kr
Filmer i Bergmans egen biograf  300 kr
Samtal och Work in progress  120 kr
Musik, teater och övriga  150 kr / 175 kr
Bergmansafari  350 kr / 450 kr

Hela programmet och schemat finns på 
www.bergmancenter.se

Denna programkatalog har producerats av H Press AB, Visby.
Illustrationen på förstasidan är gjord av Sara Stode.

Bergmancenter på Fårö | Svens 1118, 624 66 Fårö | +46 498 22 68 68 | www.bergmancenter.se


