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Smultronstället är ett mästerverk med sitt 
sofistikerade filmspråk som kan liknas 
vid modernistisk litteratur. En roadmovie 
mellan Stockholm och Lund samt en resa 
i tiden där Professor Isak Borg (Victor 
Sjöström) ständigt växlar mellan minnen 
och drömmar. Smultronstället är ett familje- 
drama som överlappar med regissörens 
komplexa förhållande till sina egna för-
äldrar och filmen skildrar olika sidor av 
människans liv med sitt psykologiska djup.   
  Missa inte samtalet ”Psykologer tittar 
på Smultronstället” (se sidan 15). 

Smultronstället 
Wild Strawberries

Bergmanveckan öppnas som vanligt i vackra Fårö kyrka 
med ett spännande program med hög konstnärlig kvalitet. 
Invigningen är en av de mest efterlängtade händelserna 
på Fårö varje år och på plats för att inviga den fjortonde 
Bergmanveckan i ordningen är den prisade producenten 
och legenden inom svensk film, Katinka Faragó. 

Invigning
Opening ceremony

Måndag | Monday 26 juni 15.00
Fårö kyrka

1h 15min
200 kr

Sverige | Sweden, 1957
Ingmar Bergman
Svenska | English subtitles
1h 31min
120 kr (Bergmancenter)
350 kr (Ingmar Bergmans bio)

Måndag | Monday 26 juni
18.30 Bergmancenter

Onsdag | Wednesday 28 juni
16.00 Ingmar Bergmans bio

Torsdag | Thursday 29 juni
10.00 Bergmancenter

Lördag | Saturday 1 juli
11.00 Ingmar Bergmans bio

Söndag | Sunday 2 juli
15.30 Bergmancenter
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Välkommen till Fårö
Welcome to Fårö

Festivalchef | Head of Festival:  
Helen Beltrame-Linné
Festivalproducenter | Producers: 
Josefine Hardstedt 
Clarice Goulart
Kommunikation | Communication:  
Caroline Palmgren 

Praktikant | Intern:  
Saki Kobayashi
Formgivning | Design: 
Elin Mejergren 
Omslag | Cover: 
Karin Mamma Andersson
Valentin Nordström

Tryck | Print:
Göteborgstryckeriet
Tekniker | Technician: 
Caio Marques 
Maskinist | Projectionist:  
Magnus Almqvist 

Helen Beltrame-Linné
Konstnärlig chef på Bergmancenter
Artistic 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.
Omslagsbild | Cover image : 
Här spökar mitt hela liv (2011) av Karin Mamma Andersson

Wild Strawberries is a masterpiece with its 
sophisticated film language that resembles 
modernist literature. A road movie and also 
a journey in time, in which Victor Sjöström 
shows the majesty of his acting in his iconic 
role as Professor Isak Borg – IB in his con-
stant travel between memories and dreams. 
The film is a family drama that depicts dif-
ferent sides of human life and overlaps with 
Ingmar Bergman’s complex relationship with 
his own family. 

Bergman Week kicks off as usual in the beautiful Fårö church 
with an eclectic program of high quality music that has turned 
the opening ceremony into one of the most anticipated events 
on Fårö. The 14th edition will be inaugurated by acclaimed 
producer and legend of Swedish cinema Katinka Faragó.

2017 firar två av Ingmar Bergman största filmer 60-årsju-
bileum, Det sjunde inseglet och Smultronstället. Bara de två 
ensamma bevisar regissörens genialitet. En snabb blick 
tillbaka till 1957 visar att Bergman faktiskt samma år även 
regisserade två pjäser på Malmö stadsteater samt hans  
första teaterproduktion för svt. 
  För att hylla Bergmans extrema produktivitet inom 
film, teater och tv har Bergmanveckan 2017 bjudit in tre 
av hans begåvade medarbetare vars prestationer går långt 
utöver deras arbete med Ingmar. 
  Katinka Faragó, som i år tilldelades en hedersguld-
bagge för hennes livsgärningar inom svensk film, kom-
mer få oss att både skratta och gråta på invigningen i Fårö 
kyrka. Gunnel Lindblom kommer, med en enastående 
resa där hon kombinerat skådespeleri och regisserande, 
att prata om ett liv dedikerat till film och teater. Börje 
Ahlstedt, vars ikoniska roller gjort honom till en organisk 
del av svensk film, kommer hylla Bergman som en nyckel-
person i hans karriär. 
  Årets program verkar också peka mot ett tema runt 
hem och exil. Riddaren som återvänder till sitt hemland, 
nu plågad av döden. Konstnärer som lever i exil och som 
vänder sin kamera mot sitt forna hemland Bosnien eller 
Gaza. Bergmans egen påtvingade exil i Tyskland och ar-
betet från den tiden. Och, varför inte, hans självvalda exil 
på Fårö, något som föder frågan; vad är det som är så spe-
ciellt med öar?
  Bergmanveckan är i alla fall säker på svaret om vad 
som är så speciellt med just denna ö, Fårö, vecka 26, med 
dagar och nätter fyllda med möten, film, uppträdanden 
och riktigt mycket skoj!

  Välkommen till Fårö!

2017 marks the 60th anniversary of two great Ingmar Berg-
man films, The Seventh Seal and Wild Strawberries. That 
alone could summarize the director’s genius. But a quick look 
at his life in the year of 1957 shows that Bergman also directed 
two plays for the Malmö City Theatre and his first theatre pro-
duction for Swedish Television.
  To celebrate Bergman’s extreme productivity in film, the-
atre and TV, Bergman Week 2017 has invited three talented 
collaborators whose achievements go way beyond their work 
with Ingmar. Katinka Faragó, recently awarded with a Swed-
ish Guldbagge for Lifetime Achievements, will make us laugh 
and cry with an opening speech at the Fårö church. Gunnel 
Lindblom, with an amazing journey combining acting and 
directing, will talk about a life dedicated to film and theatre. 
Börje Ahlstedt, whose iconic roles make him an organic part 
of the Swedish imagery, will pay tribute to Bergman as a key 
figure in his acting career.
   This year’s program also seems to point towards the theme 
of home and exile. The knight that comes back to a homeland 
plagued by death, and a professor who travels back to places 
of his youth seeking a home feeling and sense of belonging. 
Artists that live in exile and turn their camera lenses towards 
their homeland, be that Bosnia or Gaza. Hotels as one’s home 
away from home. Bergman’s own forced exile in Germany and 
a look at his production of that time. And, why not, his self- 
determined exile on Fårö, raising the question: what is so spe-
cial about islands? 
   Bergman Week is sure to answer what is special about is-
land Fårö on week 26, with days and nights filled by meetings, 
films, performances and lots of fun!

  Welcome to Fårö!

FilmInvigningBergmanveckan 2017
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Sverige | Sweden, 1917
Victor Sjöström
Ingen dialog | No dialogue
1h 5min, 175 kr 
Specialvisning med musikaliskt ackompanjemang | With live music

Entréavgift till utställningarna: 100 kr
Entrace fee to the exhibitions: 100 kr

Om du aldrig sett något av Ingmar Berg-
man så kanske du ändå känner igen bild-
en av schackpartiet mellan Döden och rid- 
daren på stranden. Filmen utspelar sig i 
mitten av 1300 -talet under digerdöden, 
med vacker fotografi av Bergmans långsik-
tiga samarbetspartner Gunnar Fischer. En 
riddare (Max von Sydow) och hans väpnare 
(Gunnar Björnstrand) återkommer till 
Sverige efter att ha deltagit i korståget till 
det heliga landet. 

Even if you never saw an Ingmar Bergman 
film, you may still recognize the image of the 
knight playing chess with Death. The film is 
set on the time of the plague in the 13th cen-
tury, with beautiful cinematography by Berg-
man’s long-term collaborator Gunnar Fischer. 
A rider (Max von Sydow) and his squire 
(Gunnar Björnstrand) are back in Sweden af-
ter having participated in the Holy Crusades. 

En åldrad man förbannar havet och minns sin ungdoms 
marina äventyr i en av den svenska stumfilmsmästaren 
Victor Sjöströms mest hyllade filmer. Terje Vigen firar 
100 -års jubileum och var 1917 den dyraste filmproduk-
tionen någonsin i Sverige. Den räknas som en av juveler-
na i svensk stumfilmshistoria och fick stor internationell 
framgång. Inför jubileet har den klassiska Ibsen-filmati-
seringen restaurerats av Filminstitutet och kommer visas 
med levande musik av Matti Bye Ensemble, prisade för sin 
nyskrivna musik till svenska stumfilmer. 

An aged man curses the ocean and remembers his youth’s ma-
rine adventure in one of Sweden’s greatest silent film master 
Victor Sjöström’s most celebrated films. Terje Vigen celebrates 
the 100th anniversary and was the most expensive film pro-
duction ever in Sweden in 1917. It is considered to be one of 
the jewels in Swedish silent film history and gained great in-
ternational success. Prior to the anniversary, the film has been 
restored by the Film Institute and will be shown with live music 
by Matti Bye Ensemble, praised for his newly written music for 
Swedish silent films. 

Bergmancenters nya utställning ”Ridda-
ren och Döden” sätter fokus på Det Sjunde 
Inseglet och utforskar Bergmans förhållan-
de till döden genom en visuell upplevelse 
med schackspelaren som röd tråd. Med en 
poetisk videoinstallation och det speciella 
schackspelet med alla sina detaljer förflyt-
tas besökare rätt in i Bergmans filmiska 
värld. 

Bergmancenter’s newly launched exhibition 
“Death and the Knight” focuses on The Sev-
enth Seal and explores Bergman’s relation-
ship to death through a visual experience 
using chess as a theme. With a poetic video 
installation and the special chess game from 
the film in all its beautiful details, the visitor 
takes a trip right into Bergman’s cinematic 
world.

Riddaren och 
döden
Death and the Knight
Varje dag | Every day 10 – 16
Bergmancenter

Det sjunde inseglet
The Seventh Seal

Terje Vigen

Söndag | Sunday 2 juli 19.00
Bergmancenter

Svenska | Swedish without subtitles
1h 30min
120 kr

Varje år i maj skickade Ingmar Bergman ett brev till Film-
institutets arkiv med en lång önskelista på ”sommarens sti-
mulanser, droger, lustifikationer och bedövningsmedel”. 
Och varje sommar gick en fullastad lastbil med filmer till 
Bergmans egen bio vid Dämba. Bergman var en allätare 
vars glupande filmaptit inte kände av några gränser. Ut-
ifrån hans anvisningar till maskinisten vet vi exakt vilka 
filmer han såg vilka dagar. I den här visningen presente-
ras ett axplock av vad timmarna i biografen fylldes med – 
Snoddas midsommarfirande, Carl Larsson vid årorna, 
Henning Mankells travbanor, bland mycket annat. Urvalet 
presenteras av Åsa Jacobsson, kommunikationsansvarig 
på Stiftelsen Ingmar Bergman.

Every spring Ingmar Bergman sent a letter to the Swedish Film 
Institute’s archive with a long wish list for “stimulants, drugs 
and anesthetics for the summer”. A few months later a truck 
loaded with movies would arrive in Bergman’s own cinema at 
Dämba. Bergman was a man with a full and eclectic appe-
tite that knew no boundaries. In this screening you can get a 
glimpse of Bergman’s diverse film menu. The selection will be 
presented by Åsa Jacobsson, communication coordinator at Ing-
mar Bergman Foundation and Filmarkivet.se.

Allätarens filmmeny
Summer’s film menu
Tisdag | Tuesday 27 juni 15.00
Bergmancenter

5

Sverige | Sweden, 1957
Ingmar Bergman
Svenska | English subtitles
1h 31min
120 kr 

Måndag | Monday 26 juni
20.30 Bergmancenter 

Onsdag | Wednesday 28 juni
11.00 Bergmancenter

Fredag | Friday 30 juni
21.00 Bergmancenter

Scen Bergmanveckan 2017Film
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Masterclass –
Katinka Faragó

Onsdag | Wednesday 28 juni 11.00
Bygdegården

På engelska | In English
1h 30min
150 kr

Om man nämner Katinka Faragó brukar Bergmans namn komma ganska 
snart efter. Sedan kommer namn på andra stora regissörer som hon arbe-
tat med; Hasse Ekman, Jan Troell, Gunnel Lindblom, Vilgot Sjöman, Mai 
Zetterling, Andrej Tarkovskij... Fast den här gången har Bergmanveckan 
andra planer för årets hedersguldbaggevinnare. Nämligen att prata om 
just Katinka Faragó. 125 filmer, 55 år bakom kameran, en klippa inom 
den svenska filmhistorien. Bergmanveckans festivalchef tar på sig upp-
draget att avslöja Katinkas ”hemliga vapen”, vad ligger bakom hennes 
framgång och popularitet hos så olika storheter inom filmbranschen? 

If one mentions Katinka Faragó, Ingmar Bergman’s name comes immediate-
ly to mind. Then names of all the other great directors Katinka worked with: 
Hasse Ekman, Jan Troell, Gunnel Lindblom, Vilgot Sjöman, Mai Zetterling, 
Andrej Tarkovsky... But this time we have other plans for the award-winning 
producer: to talk about Katinka Faragó. 125 films, 55 years behind the camera, 
an arrow crossing film history. Bergman Week’s festival director takes on the 
task of uncovering Katinka’s “secret weapon”, what lies behind her success and 
popularity with such a wide range of stars in the film industry?

Saraband

Sverige | Sweden, 2013
Ingmar Bergman
Svenska | English subtitles
1h 50min
120 kr

Tisdag | Tuesday 27 juni 16.30
Bergmancenter

På svenska | In Swedish
1h
150 kr

Tisdag | Tuesday 27 juni 11.00
Bygdegården

Börje Ahlstedt: 
En nyckel till 
skådespelarnas själar

Katinkas val:
Juloratoriet
Katinka’s choice:
The Christmas Oratorio

Onsdag | Wednesday 28 juni 15.30
Bergmancenter

Årets invigningstalare Katinka Faragó fick 
av Bergmanveckan i uppdrag att välja en 
icke-Bergman film för att presentera på 
Fårö. Valet landade på Juloratoriet av Kjell-
Åke Andersson efter Göran Tunströms 
roman. Filmen är ett familjedrama som 
spänner över tre generationer och utspe-
lar sig i Värmland och på Nya Zeeland.   
Katinka introducerar visningen och för-
klarar hennes val. 

Bergman Week asked this year’s guest of honor 
to choose a non-Bergman film to present on 
Fårö. Her choice was The Christmas Orato-
rio by Kjell-Åke Andersson, a family drama 
that spans over three generations and is set in 
Värmland and New Zealand. Katinka intro-
duces the screening and explains her choice.

1963, när Ingmar Bergman tillträdde som teaterchef för 
Dramaten, upptäckte han direkt Börje Ahlstedts begåv-
ning. Den nu för tiden folkkära Dramatenskådespelaren 
skulle komma att arbeta med Bergman i flera år och vid 
olika tillfällen, från morbror Carl i Fanny och Alexander 
till fadern i Bergmans yrkesverksamma avsked Saraband. 
I detta öppna samtal får du höra Börje Ahlstedt om kon-
sten att hänge sig åt en roll och låta karaktären få leva, 
och framför allt om Ingmar Bergmans ”nyckel till skåde-
spelarnas själar”.  

In 1963 when Ingmar Bergman became manager for the Royal 
Swedish Theatre he took notice of Börje Ahlstedt’s talent quite 
immediately. The nowadays highly respected actor would work 
with Bergman through many years and in different occasions, 
in roles that varied from uncle Carl in Fanny and Alexander 
to the father role in Bergman’s last film  Saraband. Meet Börje 
Ahlstedt in an open conversation about the art of indulging in 
a role and allowing the character to live, and especially about 
“Ingmar Bergman’s key to the actors’ souls”.

Bergmans svanesång bevisar hans outtömliga talang för 
komplexa och nyanserade skildringar av människokäns-
lor. Filmen sas vara en fortsättning av berättelsen om pa-
ret Johan och Marianne från Scener ur ett äktenskap, det 
förnekades dock senare av regissören. Ändå är kemin 
mellan Erland Josephsson och Liv Ullman lika lysande 
i Saraband som för nästan 30 år sedan. Årets hedersgäst 
Börje Ahlstedt spelar här en dominant far till en ung cel-
list (Julia Dufvenius) med psykologisk finess. 

Bergman’s last work bears witness to his inexhaustible talent 
for complex and nuanced depictions of human feelings. The 
film was said to be a continuation of the story of couple Jo-
han and Marianne from Scenes from a marriage, which was 
later denied by the director. Yet, the chemistry between Erland 
Josephsson and Liv Ullman is as brilliant as almost 30 years 
ago. Börje Ahlstedt plays a memorable role as the dominant 
father of young cellist played by an impressive Julia Dufvenius 
with psychological finesse.

Film Bergmanveckan 2017Samtal FilmSamtalBergmanveckan 2017

Sverige | Sweden, 1996
Kjell-Åke Andersson
Svenska | Swedish without subtitles
2h 4min
120 kr
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Möt Gunnel Lindblom
Meet Gunnel Lindblom

Torsdag | Thursday 29 juni 11.00
Bygdegården

På svenska | In Swedish
1h 30 min
150 kr

Skådespelaren och regissören Gunnel Lindblom är nu 
äntligen tillbaka på Bergmanveckan. Förutom sina dis-
tinkta prestationer i filmer av Ingmar Bergman och med 
andra regissörer som till exempel Mai Zetterling har hon 
själv gjort en lysande karriär som regissör inom både film, 
Paradistorg och Sally och Friheten, och på teatern, nu senast 
med Ritter, Dene, Voss – En pjäs om syskonkärlek som visas 
under Bergmanveckan (se s. 22). Efter långa och färgrika 
film- och teatererfarenheter under mer än 60 år tryter ab-
solut inte hennes kreativitet. Möt den hyllade kvinnan för 
ett samtal kring hennes mångfacetterade karriär och liv.

Gunnel Lindblom, one of Sweden’s most famous faces is back 
at Bergman Week. In addition to having performed in sever-
al Ingmar Bergman theatre plays and films, leaving a trail 
of astonishing performances, Gunnel Lindblom has made a 
brilliant career as a director in both film ( Paradise Place, Sally 
and Freedom) and theatre, most recently with Ritter, Dene, 
Voss – A play about fraternal love (see page 22), which is 
shown at the Bergman Week. With over 60 years of experience 
in film and theatre, Gunnel Lindblom does not cease to impress 
with her creativity and energy. Meet this acclaimed woman in 
a talk about her multifaceted career and life.
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I Möte om eftermiddagen gestaltar Gunnel Lindblom och 
Sven-Bertil Taube ett gammalt par i ett äktenskapsdrama 
som specialskrevs av Henning Mankell för Gunnel Lind-
blom och som också finns som radioteater med just Lind-
blom. De två livserfarna skådespelarna skildrar skönhet-
en i livets skymningstid efter alla vedermödor. Visningen 
följs av Q&A med regissören Åsa Kalmér och Gunnel 
Lindblom. 

In “Meeting in the afternoon”, Gunnel Lindblom and 
Sven-Bertil Taube play the role of an old couple in a relation-
ship drama. The film was originally written by Swedish author 
Henning Mankell as a radio play, with Lindblom and Taube 
in the main roles. Director Åsa Kalmér, who herself worked as 
Bergman’s assistant in theatre, creates a touching portrait of 
life’s twilight after all turbulences. The screening is followed by 
Q&A with director and Gunnel Lindblom.

Fredag | Friday 30 juni 14.30
Sudersandsbion

Sverige | Sweden, 2016
Åsa Kalmér
Svenska | English subtitles
45min + q&a
120 kr

Möte om eftermiddagen
Meeting in the Afternoon

Nästan 30 år efter Mai Zetterlings Flickorna (1968) var 
det tid för ”flickorna” att mötas återigen. I den dokumen-
tären av regissören Christina Olofson samlades skåde-
spelarna Bibi Andersson, Harriet Andersson och Gunnel 
Lindblom i ett stenhus som Mai Zetterling lämnade efter 
sig i Frankrike. Samtalet skrider fram och tillbaka över 
gränserna mellan den filmiska och den verkliga världen. 
De pratar om inspelningen, att jobba med Zetterling och 
Bergman, att vara skådespelerska, att vara kvinna, att 
åldras. Filmen presenteras och följs av Q&A med Berg-
manveckas hedersgäst Gunnel Lindblom och regissören 
Christina Olofson. 

Almost 30 years after Mai Zetterling’s Girls (1968) it was 
time for the “girls” to meet again. In this documentary by di-
rector Christina Olofson, actresses Bibi Andersson, Harriet 
Andersson and Gunnel Lindblom gather in the stone house 
that Mai Zetterling left behind in France. The conversation 
goes back and forth crossing borders between the filmic and the 
real world. They talk about 
working with Zetterling and 
Bergman, about being an  
actress, being a woman, 
about aging. The film is pre- 
sented by Bergman Week’s 
honor guest Gunnel Lind-
blom and director Christina 
Olofson. 

Lördag | Saturday 1 juli 10.30
Sudersandsbion

Onsdag | Wednesday 28 juni 19.30
Sudersandsbion

Sverige | Sweden, 1996
Christina Olofson
Svenska | English subtitles
1h 16min + q&a
120 kr

I rollerna treFlickorna
The Girls

Sverige | Sweden, 1968
Mai Zetterling
Svenska | English subtitles
1h 30min
120 kr

”Filmen är nästan tio år före sin tid.” Så lovordade kri-
tikern Susan Sontag Flickorna, en film om de tre skåde-
spelerskor Liz (Bibi Andersson), Marianne (Harriet An-
dersson) och Gunilla (Gunnel Lindblom). De är på turné 
med Aristofanes Lysistrate i strävan efter frigörelsen från 
rollerna som kvinna, hustru och mamma i det mansdomi-
nerande samhället. Regissören Mai Zetterling skaffade en 
säregen status i svensk filmhistoria med sitt ambitiösa till-
vägagångssätt och modernistiska bildspråk. I samarbete 
med de stora Bergmanskådespelerskorna gestaltade hon 
det vackra och humoristiska upproret mot det patriarkala 
förtrycket, som fick en hård kritik av dåtidens manliga 
recensenter. 

“The movie came almost ten years before its time.” Those were 
the words of critic Susan Sontag about this film of three ac-
tresses Liz (Bibi Andersson), Marianne (Harriet Andersson) 
and Gunilla (Gunnel Lindblom) who are on tour with a play 
and pursuing liberation from their roles as woman, wife and 
mother in a male dominated society. Director Mai Zetterling 
acquired an unprecedented status in Swedish film history with 
her ambitious approach and modernist imagery in this iconic 
collaboration with three great “Bergman actresses”. 
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En av årets huvudgäster är norrmannen Joachim Trier, 
en av Skandinaviens mest omtalade filmregissörer. Född 
i en familj av filmskapare, började han själv att filma med 
8mm film redan som 5-åring. Trier är just nu på gång 
med sin fjärde långfilm Thelma. Hans tidigare filmer Oslo, 
31 augusti och Louder Than Bombs har hyllats på olika 
filmfestivaler och den senare visas under Bergmanveckan. 
Möt här regissören och ta del av hans filmskatt.  

One of the year’s main guests is Norwegian Joachim Trier, one 
of Scandinavia’s most renowned film directors. Born in a fam-
ily of filmmakers, he himself began to film on 8mm film aged 5 
years old. Trier is about to release his fourth feature, Thelma. 
The film comes after previously acclaimed features such as 
Oslo, August 31 and Louder Than Bombs which is shown 
during Bergman Week. Meet the director and his film treasure. 

En storebror återvänder hem tre år efter att hans mor, 
en berömd krigsfotograf, omkommit i en bilolycka. För 
första gången sedan begravningen tvingas han tillbringa 
tid med sin far och yngre bror för att gå igenom moderns 
fotografier inför en kommande utställning. Gamla min-
nen och konflikter väcks till liv i det stjärnspäckade dra-
mat. Visningen introduceras av regissören och följs av en 
masterclass. 

An older brother returns home three years after his mother, a 
famous war photographer, died in a car accident. For the first 
time since the funeral, he is forced to spend time with his father 
and younger brother and go through the mother’s photographs 
for an upcoming exhibition. Old memories and conflicts arise 
in this star-studded drama. The screening will be introduced by 
the director, and followed by a master class.

Masterclass –
Joachim Trier

Louder Than Bombs

Onsdag | Wednesday 28 juni 16.00
Sudersandsbion

Tisdag | Tuesday 27 juni 18.30
Bergmancenter

På engelska | In English
1h
150 kr

usa, 2015
Joachim Trier
Engelska med svensk text | English with Swedish subtitles
1h 49min
120 kr

Poeten och musikern Mattias Alkberg kommer tillbaka 
till Fårö där han 2015 spelade in albumet Personer under 
hans stipendiatvistelse på Bergmangårdarna. Han har 
precis släppt diktsamlingen Ön och under Bergmanveck-
an bjuder han både på musik från albumet och på dikter 
som ryker av samhällskritik och relationen mellan individ 
och grupp.

Concert by poet and musician Mattias Alkberg who returns to 
Fårö after recording his album People in 2015 as a artist in 
residency at the Bergman Estate. 

Tisdag | Tuesday 27 juni 20.30
Bygdegården

200 kr

Mattias Alkberg Bergmanquiz

Torsdag | Thursday 29 juni 20.30
Bygdegården

Fri entré | Free admission

En härlig kväll på Bergmancenters utomhusscen med 
Bergmanveckans traditionella Bergmanquiz. Filminstitu-
tets Jan Göransson och tidigare festivalchef Jannike Åh-
lund är kvällens maestros för klurigheterna. En gyllene 
chans att antingen visa upp dina kunskaper om Bergman 
eller lära från de bästa. 

Join us for a wonderful evening at Bergmancenter outdoor 
stage for Bergman Week’s traditional quiz. In charge are Jan 
Göransson from the Swedish Film Institute and former festival 
director Jannike Åhlund. A chance to show your knowledge or 
learn from the best.
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Persona Till glädje
To Joy

Ormens ägg
The Serpent’s Egg

Djävulens öga
The Devil’s Eye

Efter 
repetitionen

After the Rehearsal

Trollflöjten
The Magic Flute

I antikens teater var ”persona” den 
mask som skådespelaren bar för att 
ange vem han representerade. I Berg-
mans Persona är det skådespelerskan 
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. Tillsam-
mans med en sköterska, Alma (Bibi  
Andersson), bosätter hon sig i en isole-
rad stuga på en ö där de två kvinnorna 
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 
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.

Till glädje handlar om kärlek och 
äktenskapssvårigheter mellan två unga 
musiker. Mai-Britt Nilsson briljerar 
i sin roll som en omtänksam fiolist 
som tar hand om sin ambitiösa och 
självupptagne man. Mannen spelas av 
Stig Olin, som ofta fått gestalta den 
unga Bergmans alter ego. Här, och i 
Smultronstället, ser vi de enda skåde-
spelarinsatserna av Victor Sjöström i 
Bergmanfilmerna, även om det i Till 
glädje är en betydligt mindre roll. 

To Joy focuses on love and marriage diffi-
culties between two young musicians. Mai-
Britt Nilsson gives out a great performance 
as a caring violinist who tries to support 
her ambitious self-taught husband played 
by Stig Olin, who often played Bergman’s 
early alter ego roles. This is, together with 
Wild Strawberries, the only films in which 
Victor Sjöström worked as an actor in a 
Bergman film.

Ingmar Bergman levde under en peri-
od i exil i Tyskland efter falska ankla-
gelser om skattefusk. Under exilperio-
den spelade Bergman in Ormens ägg,  
en av hans mindre kända filmer, troli-
gen på grund av sitt säregna ämne och 
sin hotande atmosfär. Filmen utspelar 
sig i Berlin 1923 medan nazismens våg 
sakta närmar sig, och har David Carra-
dine och Liv Ullman i huvudrollerna. 

Ingmar Bergman lived a period in exile in 
Germany. He moved after a scandal about 
an accusation of tax fraud that actually 
proved to be false. During the exile period 
Bergman made The Serpent’s Egg, one of 
his lesser-known films, most likely due to its 
peculiar subject and threatening atmosphere. 
Set in Berlin of 1923, as the wave of nazism 
gradually approaches, it has David Carra-
dine and Liv Ullman in the main roles.

Ingmar Bergman hade ett skämtlynne 
som ofta glöms bort bakom alla hans 
existentiella och religiösa teman.  
Djävulens öga står blygsamt i skuggan 
av den världsberömda Jungfrukällan 
som kom ut samma år, men den bevisar 
ändå hur Bergman ganska tidigt kunde 
röra sig fritt mellan tragedi och kom-
edi. I filmen har djävulen drabbats av 
en vagel i ögat, så han sänder ned Don 
Juan för att få ändring på saken.  
I rollistan finns inte minst Bibi Anders-
son, Jarl Kulle och Stig Järrel.

Ingmar Bergman had jokes in his repertory 
which are usually forgotten before all of his 
religious and existential themes. The Devil’s 
Eye is a film that has always lived in the 
shadow of Bergman’s internationally acclai-
med The Virgin Spring which was released 
that same year, but it shows quite clearly 
Bergman’s ability to move freely between  
tragedy and comedy. A comedy initially 
called “Don Juan comes back”. 

August Strindberg stod alltid nära 
Ingmar Bergmans hjärta och var en 
välkänd inspirationskälla. Efter re- 
petitionen skildrar ett samtal mellan 
en åldrad teaterregissör (Erland 
Josephsson) och en ung skådespeler-
ska (Lena Olin) på en tom scen efter 
repetitionen av Strindbergs Ett dröm-
spel. Man ser tydliga självreflekterande 
aspekter och Josephssons roll kan lätt 
tolkas som Bergmans alter ego.  

August Strindberg was always close to  
Ingmar Bergman’s heart and is a well-
known source of inspiration throughout  
his career. After the Rehearsal takes place  
on an empty stage after the rehearsal of  
A Dream Play. An old theatre director  
(Erland Josephsson), who can easily be  
seen as Bergman’s alter ego, talks to a  
young actress (Lena Olin). 

Ingmar Bergmans starka kärlek till 
musik uttrycker sig starkt i hans olika 
filmer. Opera fascinerade regissören 
redan tidigt och hans egen uppsättning 
av Backanterna på Kungliga Operan 
1996 uppskattades mycket. I Trollflöjten 
tolkar Bergman Mozarts fantasifulla 
mästerverk på sitt eget lekfulla sätt. 
Som tv-film lyckades den göra en 
konstform, som traditionellt hade 
högre status, tillgänglig för åskådare i 
alla åldrar. Något den förväntansfulla 
publiken i inledningen av filmen 
tyder på. 

Ingmar Bergman’s love for music can be 
noticed in many of his films. Opera fasci- 
nated the director since very early, and with 
The Magic Flute he was able to interpret 
Mozart’s imaginative masterpiece in his 
own playful manner. As a television movie, 
it managed to make the art form that tradi-
tionally had higher status available to spec-
tators of all ages, as the expectant audience 
in the opening of the film suggests.

Tisdag | Tuesday 27 juni 11.00
Torsdag | Thursday 29 juni 16.00
Söndag | Sunday 2 juli 16.00
Ingmar Bergmans bio

Sverige | Sweden, 1966
Ingmar Bergman
Svenska | English subtitles 
1h 23min 
350 kr

Torsdag | Thursday 29 juni 11.00
Lördag | Saturday 1 juli 16.00
Ingmar Bergmans bio

Sverige | Sweden, 1950
Ingmar Bergman
Svenska | English subtitles
1h 38min
350 kr

Söndag | Sunday 2 juli 20.30
Bergmancenter

Onsdag | Wednesday 28 juni 11.00
Fredag | Friday 30 juni 16.00
Ingmar Bergmans bio

Sverige | Sweden, 1977
Ingmar Bergman
Engelska | English with Swedish subtitles
2h 
120 kr

Sverige | Sweden, 1960
Ingmar Bergman
Svenska | English subtitles 
1h 27min 
350 kr

Tisdag | Tuesday 27 juni 16.00
Fredag | Friday 30 juni 11.00
Söndag | Sunday 2 juli 11.00
Ingmar Bergmans bio

Sverige | Sweden, 1984
Ingmar Bergman
Svenska | English subtitles 
1h 15min 
350 kr

Söndag | Sunday 2 juli 12.30
Bergmancenter

Sverige | Sweden, 1975
Ingmar Bergman
Svenska | English subtitles
2h 18min 
120 kr
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Psykologer tittar på
Smultronstället
Psychologists watch 
Wild Strawberries

Tillsammans med våra Bergmanguider tar Bergmansafa-
rin med dig runt Fårös filmiska landskap och du får chan-
sen 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 Bergman’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 appreci-
ate the beautiful Fårö sunset with a lamb burger.

Bergmansafari

Tisdag | Tuesday 27 juni 17.30
Lördag | Saturday 1 juli 17.30
Utgångspunkt | Starting point Bergmancenter

Torsdag | Thursday 29 juni 13.00
Bygdegården

På svenska och engelska | In Swedish and English 
3h 30min
480 kr

På svenska | In Swedish
1h
150 kr

Sedan 2007 har psykologen Jonas Mosskin drivit ”Psyko-
loger tittar på film”, ett samtalskoncept där filmer analy-
seras ur ett psykologiskt perspektiv. I fokus står karaktä-
rernas känslor, deras drivkrafter och inre liv, relationer 
och hur filmer gestaltar människans psyke på olika sätt. 
Efter förra årets spännande session med Persona är det nu 
dags för Mosskin att tillsammans med Kristina Sandberg 
skärskåda Smultronstället. 

Psychologist Jonas Mosskin has since 2007 organized “Psy-
chologists watch films”, a concept that includes a film screen-
ing followed by a talk with professionals that analyze the film 
from a psychological perspective. Focus is set on the character’s 
feelings, their driving forces and inner lives, and how films rep-
resent the human psyche in different ways. After a very exciting 
session about Persona in 2016, it is now time to, together with 
the author and psychologist Kristina Sandberg, dig into Wild 
Strawberries.
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”Kärlek är ett annat ord för lusta plus lusta plus lusta plus 
en förbannad massa bedrägeri, falskhet, lögn och allmänt 
lurendrejeri”

– Jöns, ur Trämålning

Onsdag | Wednesday 28 juni 19.00
Torsdag | Thursday 29 juni 19.00
Bergmancenter

1h 30min med paus | with intermission
200 kr

Regi Benoît Malmberg 
Medverkande: Jonas Bergström, Urban Wedin, 
Britta Ingmarsdotter, Johanna Tibblin, Joakim Sikberg,  
David Sigfridsson, Mia Ternström, Frida Grundel,  
Jenny Rosén Wedin, Niklas Atterhall

Trämålning
Wood Painting

I Trämålning befinner vi oss i ett medeltida ingenmans- 
land där målningens karaktärer vandrar mot ett okänt 
öde. Vi möter riddaren Antonius Block och hans väpnare 
Jöns som vandrat hem ifrån det heliga landet. På vägen 
möter de en rad olika karaktärer och tar del av deras 
öden. Men var befinner de sig i egentligen? I Romeo &  
Julia Körens uppsättning av Trämålning smälter musik och 
text ihop och resultatet blir stämningsväckande tablåer 
med ett Bergmanskt skimmer över sig.

The Royal Swedish Theatre’s ensemble Romeo & Julia choir 
bring to the Bergman Week the première of their newly written 
setting of Bergman’s theatre play Wood Painting. The group 
is known to use music to highlight the story and scenography 
to enhance the music. The play was written by Ingmar Berg-
man during his time as a teacher at the school in Malmö and is 
at the origin of one of his most iconic films, The Seventh Seal.
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10.00
Per-Ola Björklund
Page 28

11.00
Börje Ahlstedt: En nyckel 
till skådespelarnas själar
*Bygdegården
Page 7

11.00
Persona
*Ingmar Bergmans bio
Page 12

12.30 
I Bergmans bibliotek, 
med Erica Norman Arver
*Bygdegården

Page 30

13.00
Nävarna i fickan 
Fists in the Pocket
Page 33

15.00
Allätarens filmmeny
Summer’s film menu
Page 5

16.00
Efter repetitionen
After the Rehearsal
*Ingmar Bergmans bio
Page 13

16.30
Saraband
Page 7 

17.30
Bergmansafari
Page 15

18.30 
Louder Than Bombs
Page 10

20.30
Mattias Alkberg
*Bygdegården
Page 11

10.00
Bok och film: två tolkningar 
av Ester Blenda
Book and film: two takes on 
Ester Blenda
Page 25

11.00
Efter repetitionen
After the Rehearsal
*Ingmar Bergmans bio
Page 13

12.30
Min faster i Sarajevo
My aunt in Sarajevo
Page 20

14.30
Möte om eftermiddagen
Meeting in the Afternoon
*Sudersands bio
Page 8

15.30
Död i Sarajevo
Death in Sarajevo
Page 35

16.00
Bergman Revisited
Page 19

16.00
Djävulens öga
The Devil’s Eye
*Ingmar Bergmans bio
Page 12

17.30
Masterclass – 
Danis Tanovic
*Bygdegården
Page 34

18.00
Ritter, Dene, Voss –  
En pjäs om syskonkärlek  
Ritter, Dene, Voss –  
A play about fraternal love 
Page 22

20.00
Det är i mötet det sker
It happens through  
the meeting
Page 27

20.30 
Stevie Jackson in Concert
*Kutens bensin
Page 31

21.00
Det sjunde inseglet
The Seventh Seal
Page 4

10.30
I rollerna tre 
*Sudersands bio
Page 9

11.00
Workshop Matti Bye för barn

11.00
Smultronstället 
Wild Strawberries
*Ingmar Bergmans bio
Page 3

12.30
Hotellet | The Hotel
*Sudersands bio
Page 21

13.00
Björnbärssnåret

14.30
Tarzan & Arab:  
från Gaza till Fårö
from Gaza to Fårö
*Bygdegården
Page 23

15.00
Ritter, Dene, Voss –  
En pjäs om syskonkärlek  
Ritter, Dene, Voss –  
A play about fraternal love 
Page 22

16.00
Almedalsveckan med
Per Schlingmann
*Bygdegården
Page 26

16.00
Till glädje | To Joy
*Ingmar Bergmans bio
Page 12

17.00
Karin Mamma Andersson
*Bygdegården
Page 26

17.30
Det är i mötet det sker
It happens through  
the meeting
Page 27 

17.30
Bergmansafari
Page 15

18.00
Låt den rätte komma in
Let the right one in
Page 18

20.30
Ur marionetternas liv
From the Life of the 
Marionettes

10.00
Pelle Svanslös

11.00
Efter repetitionen
After the Rehearsal
*Ingmar Bergmans bio
Page 13

12.30
Trollflöjten
The Magic Flute
Page 13

13.30
Barnförbjudet
*Sudersands bio

15.30
Fucking Åmål
*Sudersands bio

15.30
Smultronstället 
Wild Strawberries
Page 3

16.00
Persona
*Ingmar Bergmans bio
Page 12

19.00
Terje Vigen
Page 5

20.30 
Ormens ägg
The Serpent’s Egg
Page 13

10.00
Smultronstället 
Wild Strawberries
Page 3

11.00
Möt Gunnel Lindblom
Meet Gunnel Lindblom
*Bygdegården
Page 8 

11.00
Till glädje | To Joy
*Ingmar Bergmans bio
Page 12

12.00
Citizen Schein
Page 24

13.00
Psykologer tittar på film
Psychologists watch film 
*Bygdegården
Page 15

14.30
En man, en bok, en film
*Bygdegården
Page 24

14.30 
Ingenmansland
No Man’s Land
Page 35

15.45
Masterclass – 
Marco Bellocchio
*Bygdegården
Page 32

16.00
Persona
*Ingmar Bergmans bio
Page 12

16.30
Salongen | Dégradé
Page 23

18.00
Masterclass – 
Tomas Alfredson
*Bygdegården
Page 18

19.00
Trämålning
Wood Painting 
Page 14

20.30 
Bergmanquiz 
*Bygdegården
Page 11

10.00
Ann Frössén 
Page 28

11.00
Djävulens öga 
The Devil’s Eye
*Ingmar Bergmans bio
Page 12

11.00
Masterclass – 
Katinka Faragó
*Bygdegården
Page 6

11.00
Det sjunde inseglet
The Seventh Seal
Page 4

13.00
Fårö – en särskild öighet 
*Bygdegården
Page 21

13.00
Vincere
To Win
Page 33

14.30
Gudsbilden i Bergman
*Bygdegården
Page 19

15.30
Juloratoriet
Page 6

16.00
Masterclass – 
Joachim Trier
*Sudersands bio
Page 10

16.00
Smultronstället
Wild Strawberries
*Ingmar Bergmans bio
Page 3

19.00
Trämålning
Wood Painting 
Page 14

19.30
Flickorna | The Girls
*Sudersands bio 
Page 9

20.30 
Jens Lekman
Page 31
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Måndag | Monday Tisdag | Tuesday Onsdag | WednesdayInfo

Alla programpunkter är 
på Bergmancenter om 
inget annat anges.

All events are at the 
Bergmancenter unless 
indicated otherwise.

Film

Talks 

Stage

15.00
Invigning
Opening ceremony
*Fårö Kyrka
Page 3

17.00
Invigningsfest
Opening party

18.30
Smultronstället 
Wild Strawberries
Page 3

20.30
Det sjunde inseglet
The Seventh Seal
Page 4

Torsdag | Thursday Fredag | Friday Lördag | Saturday Söndag | Sunday
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En av Sveriges mest framstående regissörer, Tomas Alfred-
son, gästar Bergmanveckan för en masterclass. Han är en 
av flera namnkunniga regissörer och manusförfattare i 
satsningen Bergman Revisited där 6 kortfilmer produceras 
i Bergmans anda inför 100 -årsjubileet 2018. Alfredson re-
gisserade Låt den rätte komma in (2008) och Tinker, Tailor, 
Soldier, Spy (2011) och han har belönats med Guldbaggar, 
bafta och Oscarsnomineringar. 

One of Sweden’s most renowned directors, Tomas Alfredson 
participates in the Bergman Week with a masterclass. Alfred-
son is one of the directors chosen for the project Bergman Re-
visited, responsible for creating one of the six short films that 
will be released in the occasion of Bergman’s jubilee in 2018. 
Alfredson is most known for his previous works Let the Right 
One In (2008) and Tinker, Tailor, Soldier, Spy (2011) which 
received several Oscars nominations.

Filmen baseras på John Ajvide Lindqvists roman från 
2004 och utspelar sig i 80 -talets Sverige, i Stockholms-
förorten Blackeberg. Samma mörker som vilar över plat-
sen, finns i berättelsen om de två 12-åriga barnen Oscar 
(Kåre Hedebrant) och Eli (Lina Leandersson). Oscars liv 
präglas av utfrysning och mobbning i skolan och Eli är en 
förtäckt vampyr, vars livsnäring hon får från människo- 
blod. Deras respektive utanförskap binder dem samman 
och en stark relation växer fram. En svensk romantisk 
skräckfilm som nådde stora framgångar internationellt.

The film is based on John Ajvide Linqvist’s novel from 2004 
and takes place in the Stockholm suburb Blackeberg. Oscar 
(Kåre Hedebrant) and Eli (Lina Leandersson) are 12-year old 
kids experiencing social exclusion. Oscar is bullied in school 
and Eli is a vampire who feeds on human blood. Despite being 
a horror film, it captures the deep and strong relationship be-
tween main characters. 

Masterclass –
Tomas Alfredson

Låt den rätte komma in 
Let the right one in

Torsdag | Thursday 29 juni 18.00
Bygdegården

Lördag | Saturday 1 juli 18.00
Bergmancenter

På engelska | In English
1h
150 kr

Sverige | Sweden, 2008 
Tomas Alfredson
Svenska | English subtitles
1h 45min, 120 kr

Film Bergmanveckan 2017Samtal

Gud är ett ständigt tema för Ingmar Bergman – Guds tyst-
nad, Guds röst, relationen mellan människan och idén 
kring att Gud påverkar människors liv på olika sätt. I det 
här samtalet diskuterar prästen Ludvig Lindelöf och psy-
kologen Jonas Mosskin gudsfrågorna i Bergmans ikonis-
ka Det Sjunde Inseglet. Lindelöf har tidigare skrivit uppsat-
sen ”Guden tiger och människorna pratar – en studie av 
gudsbilden i Ingmar Bergmans filmer”.  

God is a permanent theme for Ingmar Bergman. The silence 
of God, the voice of God, and above all how the idea of a God 
affects our lives in different ways. In this talk priest Ludvig 
Lindelöf and psychologist Jonas Mosskin discuss the question 
in Bergman’s iconic The Seventh Seal. Lindelöf has previous-
ly written the essay “God silences and people speak – a study of 
God’s image in Ingmar Bergman’s films”.

Som en del av jubileumsåret 2018 har Svenska Filminsti-
tutet och svt utsett sex erfarna regissörer att göra varsin 
kortfilm inspirerad av Bergmans universum. I den här pa-
nelen får du bland annat höra regissören Tomas Alfred-
son berätta om sin och konstnären Jesper Walderstens ska-
pandeprocess med kortfilmen ”Bergmans Reliquarium”. 

As part of Ingmar Bergman’s anniversary celebration in 
2018, the Swedish Film Institute and SVT have appointed 
six experienced directors to make each short film inspired by 
Bergman’s universe. In this panel director Tomas Alfredson 
and artist Jesper Waldersten talk about their creative process 
behind the short film “Bergmans Reliquarium”. 

Gudsbilden i Bergman:
Det sjunde inseglet

Bergman Revisited:
från koncept till film
Bergman Revisited: 
from concept to film

På svenska | In Swedish
1h
150 kr

På engelska | In English
1h
150 kr
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Onsdag | Wednesday 28 juni 14.30
Bygdegården

Fredag | Friday 30 juni 16.00
Bergmancenter
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Min faster i Sarajevo: synen av hemlandet från exil
My aunt in Sarajevo: view of the homeland from exile

En man som flytt till Sverige från kriget i Bosnien åter-
vänder till hemlandet med sin dotter. Filmen skapar en 
fin och rörande bild om minnen och hur man bearbetar 
en återkomst till sitt forna hemland. Skådespelaren Milan 
Dragišicć fick stor uppmärksamhet för sin tolkning av Zla-
tan, och regissören Goran Kapetanovic fick Guldbaggen 
för bästa regi. De är båda ursprungligen från Bosnien och 
bosatta i Sverige, och för ett samtal om synen på hemlan-
det i exil kommer de till Bergmanveckan. 

Fredag | Friday 30 juni 12.30
Bergmancenter

Sverige | Sweden, 2016
Goran Kapetanovic
På svenska | In Swedish
58min 
150 kr
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Samtal Bergmanveckan 2017Film

A man who fled to Sweden from the war and now returns to his 
homeland with his daughter. The film draws a moving picture 
about memories and how one deals with the return to one’s 
homeland. Both actor Milan Dragišicćand director Goran Ka-
petanovic were highly praised for their work with the film. Both, 
originally from Bosnia and Herzegovina but residing perma-
nently in Sweden, will participate in the Bergman Week in a 
talk about the view of their homeland from exile. 

Ett hotellrum kan vara bara en plats för övernattning 
men det kan också var ens hem långt bort hemifrån.  
Hotellet är en dokumentärfilm, eller snarare en essäfilm, 
som låter oss resa världen runt där vi får se hotell och rum 
i olika anletsdrag och former, där bland annat Stellan 
Skarsgård och Lars Norén berättar om sina egna förhål-
landen till hotell. Visningen följs av Q&A med regissören 
Kristian Petri. 

A hotel room can be just a place to overnight, but it may also 
be one’s home away from home. This documentary – or prefer-
rably “essay film”– takes us on a trip around the world to meet 
hotel rooms in different shapes and colors. We also get to meet 
their ilustrious occupants, such as Stellan Skarsgård and Lars 
Norén, who talk about their relationship to hotels. The screen-
ing is followed by a Q&A session with director Kristian Petri.

Hotellet
The Hotel

Lördag | Saturday 1 juli 12.30
Sudersandsbion

Sverige | Sweden, 2015
Kristian Petri
Svenska | English subtitles
1h 25min + q&a
120 kr

På svenska | In Swedish
1h
150 kr
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Det är något speciellt med öar, säger professorn i etnologi 
Owe Ronström i sin nylanserade bok ”Öar och Öighet”. 
Bergmanveckan har ställt frågan: vad är det som är så spe-
ciellt med Fårö egentligen? Varför valde Ingmar Bergman 
Fårö och på vilket sätt påverkades hans liv av att leva på 
just en ö bredvid en annan ö? I ett samtal med Sveriges 
Radio-producenten och författaren Eva Sjöstrand kom-
mer Owe Ronström försöka hitta, tillsammans med er i 
publiken, Fårös unikum. 

There is something special about islands, nothing new about 
that. Ethnology Professor Owe Ronström has even written a 
book about it, “Islands and Islandness”. Bergman Week has 
now asked a slightly different question: what is so special about 
Fårö? Why did Ingmar Bergman chose it and in what way 
was his life influenced by living on“an island beside another 
island”? In a talk with author and radio producer Eva Sjö- 
strand, Owe Ronström will try to find, together with the audi-
ence, what makes Fårö such an unique island.

Fårö – en särskild öighet 
Fårö – a special islandness

Onsdag | Wednesday 28 juni 13.00
Bygdegården 

FilmSamtalBergmanveckan 2017
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Trots de begränsade tillgångarna till film och kultur på den ockuperade 
Gazaremsan växte tvillingbröderna Arab och Tarzan Abu Nasser upp fast 
beslutna om att de skulle bli filmregissörer. Och idag är det faktiskt så 
att publiken från hela världen har fått ta del av livet i Gaza genom deras 
kameralins. I detta samtal kommer Tarzan & Arab ge publiken en inblick 
i vardagslivet i regionen och inte minst att göra film med påtryckningar 
från Israel och Hamas. Innan samtalet visas kortfilmen Condom Lead (15 
minuter, engelsk text) som hade premiär på Cannes filmfestival 2013.

Despite limited access to film and culture in the occupied Gaza Strip, twin broth-
ers Arab and Tarzan Abu Nasser grew up determined to become film directors. 
Indeed they did, and today audiences from all over the world got to see a bit of 
everyday life in Gaza through their camera lenses. In this talk Tarzan & Arab 
will give the audience an insight into everyday life in the region and how it has 
been making films under Israel and Hamas’s pressure. The talk will be preceded 
by the screening of their short film Condom Lead (15 minutes), nominated for 
best short film at the Cannes Film Festival 2013.

Tarzan & Arabs första långfilm, Salongen 
skildrar en grupp kvinnor som tillbringar 
en stund på en skönhetssalong på en av de 
sällsynta dagarna då elektriciteten faktiskt 
är igång på Gazaremsan. Medan de håller 
på med hårfärgning och nagellackering 
pågår kaoset på gatan utanför. Salongen 
hade premiär på Cannes filmfestival 2015. 

Tarzan & Arab’s first feature film, Dégradé 
depicts a group of women spending the day in 
a beauty salon on one of the rare days when 
the electricity is actually running on the Gaza 
Strip. While they carry on with hair dyeing 
and nail polishing, chaos takes over the street 
outside. Dégradé premiered at the Cannes 
Film Festival 2015.

Tarzan & Arab: 
från Gaza till Fårö
Tarzan & Arab: from Gaza to Fårö

Salongen 
Dégradé

Lördag | Saturday 1 juli 14.30
Bygdegården

Torsdag | Thursday 29 juni 16.30
Bergmancenter

På engelska | In English
1h 30min, 150 kr

Palestina/Jordanien | Palestine/Jordan, 2015
Tarzan Nasser, Arab Nasser
Arabiska med engelsk text 
Arab with English subtitles
1h 25min, 120 kr
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Thomas Bernhardts pjäs fick nyligen en ny uppsättning 
på Dramaten, med regi av Gunnel Lindblom. Bergman-
veckan bjuder på en dramatisk läsning av det drastiska, 
roliga och bitvis mörka dramat om tre syskon som kon-
fronteras med familjens historia. I pjäsen spelar Staffan 
Göthe brodern Ludwig, en berömd filosof hemkommen 
från ett psykiatrisk sjukhus. Han konfronteras av sina två 
systrar (Stina Ekblad och Irene Lindh), två rollfigurer som 
tack vare ett majoritetsägande i en stor teater bara spelar 
när de själva har lust.  

Thomas Bernhardt’s play was recently set up at the Royal 
Swedish Theatre by director Gunnel Lindblom. Bergman Week 
offers a dramatic reading of the funny and dark drama of three 
siblings confronted with family history. Staffan Göthe plays 
Brother Ludwig, a famous philosopher coming home from a 
psychiatric hospital. He is confronted with his sisters played by 
Stina Ekblad and Irene Lindh, both of them actresses who own 
a theatre and perform only when they feel like it.

Ritter, Dene, Voss – En pjäs om syskonkärlek  
Ritter, Dene, Voss – A play about fraternal love 

Fredag | Friday 30 juni 18.00, Lördag | Saturday 1 juli 15.00
Bergmancenter 

På svenska | In Swedish
2h 25min med paus | with intermission
200 kr
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Flyktingpojken Harry Schein nådde stor framgång i Sve-
rige som politiker, företagsledare och kulturpersonlighet. 
Detta uppmärksammades nyligen med dokumentärfil-
men ”Citizen Schein”, av Jannike Åhlund m.fl. Professorn 
Maaret Koskinen har själv anordnat en konferens om 
Schein vars innehåll nu ska publiceras i en bok. Bergman-
veckan bjuder in dem båda till ett samtal om varandras 
utvalda media för att belysa den ikoniska figuren.

Refugee boy Harry Schein achieved great success in Sweden as 
politician, businessman and cultural personality. This was re-
cently noted with the documentary “Citizen Schein” by Jannike 
Åhlund, among others. Last year, Professor Maaret Koskinen 
had organized a conference about Schein, which content is now 
being published in a book. Bergman Week invites both women 
to talk about each other’s selected media to depict Schein. 

Harry Schein – ett ensamkommande judiskt flyktingbarn 
som blev en av den svenska efterkrigstidens mest infly-
telserika kultur- och mediepersonligheter. Intellektuell 
gigant och entreprenörsgeni i vissa ögon – elitistisk mans-
chauvinist och makthungrig despot i andras. Mannen 
som var en nära vän till Ingmar Bergman och vars livshis-
toria kunde varit hämtad från en Hollywoodfilm. 

Harry Schein – a Jewish refugee child who became one of the 
most influential cultural and media personalities in post-war 
Sweden. Intellectual giant and entrepreneurial genius for 
some, while an elitist, sexist and power seeker despot for others. 
The man who was a close friend to Ingmar Bergman and 
whose life story could have been taken from a Hollywood movie.

Journalisten och författaren Ester Blenda Nordström äg-
nade sig åt wallraffande journalistik innan det ens var ett 
begrepp. Blendas mest kända reportage ”En månad som 
tjänsteflicka på en bondgård i Södermanland” publicer-
ades i Svenska dagbladet 1914 och fick stor uppmärksam-
het. Regissören Anna Hylander och författaren Fatima 
Bremmer har båda ägnat sig åt att porträttera denna ex-
traordinära kvinnas liv och karriär som grävande journa- 
list. Filmvisningen av ”Ester Blenda” följs av ett samtal med 
Anna Hylander och Fatima Bremmer. 

Journalist and author Ester Blenda Nordström devoted herself 
to investigative journalism before it even existed. Blenda’s most 
famous report “One month as a servant girl in a farm in Sö-
dermanland” was published in Sweden in1914 with great ac-
knolowedgement and wide criticism. Director Anna Hylander 
and author Fatima Bremmer have both devoted themselves 
to portraying this extraordinary woman’s life and career. The 
screening of the film “Ester Blenda” is followed by a talk with 
Anna Hylander and Fatima Bremmer. 

Bok och film: 
två tolkningar av den 
fantastiska Ester Blenda
Book and film: two takes on the 
fantastic Ester BlendaTorsdag | Thursday 29 juni 14.30

Bygdegården
Torsdag | Thursday 29 juni 12.00
Bergmancenter

Fredag | Friday 30 juni 10.00
Bergmancenter

Film och samtal | Film and talk 
2h 30min
175 kr

På svenska | In Swedish
1h 
150 kr

Ester Blenda
Sverige | Sweden, 2016
Anna Hylander
Svenska | Swedish without subtitles
1h 29min

Sverige | Sweden, 2017
Kersti Grunditz Brennan, Maud Nycander, Jannike Åhlund 
Svenska | English subtitles
1h 40min
120 kr
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Citizen Schein 

Harry Schein

En man, en bok, en film

FilmSamtalBergmanveckan 2017



Bergmanveckan 2017 2726 Bergmanveckan 2017
T
a
lk

s
Samtal

Karin Mamma 
Andersson

Almedalsveckan med 
Per Schlingmann

Lördag | Saturday 1 juli 17.00
Bygdegården

Lördag | Saturday 1 juli 16.00
Bygdegården

Karin Mamma Andersson har intagit en plats som en 
av landets internationellt mest kända konstnärer med 
utställningar runt om i världen, från Moderna Museet i 
Stockholm till Museum of Modern Art i New York. Un-
der Bergmanveckan pratar hon om hennes relation till 
Ingmar Bergmans filmer, och även om arbetet med årets 
affisch som också pryder årets program. 

Karin Mamma Andersson is one of the most renowned Swed-
ish artists, with exhibitions around the world from Moderna 
Museet in Stockholm to the MoMA in New York. During Berg-
man Week she talks about her relation to Ingmar Bergman’s 
films, and about the task of creating the cover image that 
adorns this year’s program. 

Politikern, pr-konsulten och författaren Per Schling-
mann, för många känd som arkitekten bakom Nya Mo-
deraterna, är nu aktuell med sin första skönlitterära bok, 
”I maktens öga”. Politikerveckan i Almedalen är skåde-
platsen i boken och den avslöjar spelet under politikens 
välpolerade yta, smutsiga utspel och spelet med – och mot 
– medierna. Möt författaren själv på Bergmanveckan som 
ger oss en unik inblick i spelet bakom kulisserna. 

The politician, PR-consultant and author Per Schlingmann 
presents his newly release book at the Bergman Week, unveil-
ing the political games behind the scenes and bringing a bit of 
Almedalsveckan to Fårö. 

På engelska | In English
1h
150 kr
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På svenska | In Swedish
1h
150 kr
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Inspirerad av Ingmar Bergmans filmer och Fårös fas-
cinerande natur koreograferar Joakim Stephenson en 
föreställning tillsammans med människor som flytt sina 
hemländer, dansare från Gotland och premiärdansare 
från Kungliga Baletten i Stockholm. En vision tar form, 
där dans, bilder, scenografi och kostym skapar nya rum 
och möjligheter för möten och utforskande av identitet. 

”Då mötet sker mellan publiken och det man har gjort, 
det är först där, i det där egendomliga fruktansvärda mö-
tet, som verket blir till.”(Ingmar Bergman) 

Ursprunglig idé & produktion: Florence Montmare,  
Marie Bergman, Joakim Stephenson & Sara Sjöö. 

Det är i mötet det sker  
It happens through the meeting

Fredag | Friday 30 juni 20.00
Lördag | Saturday 1 juli 17.30
Bergmancenter, utomhusscen

1h utan paus | without break
200 kr
Föreställningen kommer att filmas
The performance will be recorded

Inspired by the films of Ingmar Bergman and the Fårö land-
scape, choreographer Joakim Stephenson brings us a perfor-
mance where refugees, local and principal dancers from the 
Royal Swedish Ballet coincide. A vision where dance, images, 
scenography and costume design create a space for an explora-
tion about identity.  

“When the meeting occurs between the audience and what one 
has created, it is in that moment, that peculiar terrifying meet-
ing, creation happens.” (Ingmar Bergman) 

Original idea & production: Florence Montmare, Marie 
Bergman, Joakim Stephenson & Sara Sjöö.

Bergmanveckan 2017
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I år kör vi den andra upplagan av Unga Bergmanveckan, 
en sektion för och om barn och unga där allt dessutom 
är gratis. Här har vi ett filmprogram gjort för de unga, 
men även ett forum för visningar av barn och ungdomars 
eget filmskapande. Unga Bergmanveckan fortsätter också 
samtala om film för barn och unga, precis som i fjol med 
Suzanne Ostens samtal om ”Vilka barnfilmer kan barn 
se?”. I år kommer diskussionen vara runt Barnförbjudet, 
Marie-Louise Ekmans långfilmsdebut från 1979. Filmen 
kan ses av både barn och vuxna, från 6 år och uppåt, och 
efter visningen får publiken möjlighet att fördjupa sig i 
filmens värld och ämne. 

På Bergmancenter har vi under flera år jobbat med barns 
filmskapande och under Unga Bergmanveckan erbjuder 
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Bergmangårdarna: återbäring till Fårö
Bergman Estate: a gift back to Fårö

”Hav och vatten har alltid fascinerat mig. Under vistelsen 
i Dämba blev jag inspirerad av havet kring Fårö och filma-
de dess skiftande uttryck i alla väder. Jag tänker visa en 
film där jag studerar många 
olika aspekter av havet 
kring Fårö och andra plat-
ser på Gotland under flera 
års tid. Jag berättar också 
om mitt konstnärskap och 
mitt storformatsmåleri som 
gestaltar strömmar och for-
sar i havet.”

”År 1990 hade min pjäs Jerusalemspelet premiär på Falu 
stadsteater. Jag fick kontakt med filmregissören Daniel 
Bergman, som sett verket. Han blev rådgivare i mitt manus- 

arbete. Resultatet blev Stad 
af Guld. Sedan skrev jag 
lustspelet Herrgårdslif, Dala-
paradiset (Selma Lagerlöfs 
Jerusalem I+II ) och Konst- 
paradiset (om Carl Larsson). 
Jag ska berätta om pjäser-
na.”

Stiftelsen Bergmangårdarna erbjuder vistelsestipendium i 
Ingmar Bergmans hus på Fårö. Alla stipendiater uppmanas 
att ge en konstnärlig återbäring till ön av sitt projekt, gärna 
i samarbete med Bergmancenter. 

Per-Ola Björklund
Tisdag | Tuesday 27 juni 10.00
Bergmancenter

Ann Frössén
Onsdag | Wednesday 28 juni 10.00
Bergmancenter

Lördag | Saturday 1 juli – Söndag | Sunday 2 juli
Bergmancenter, Sudersandsbion
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På svenska | In Swedish
1h 
Fri entré | Free admission

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

Fri entré | Free admission

The Bergman Estate Foundation carries out a residency program 
in the houses previously owned by Ingmar Bergman on Fårö. Each 
fellow resident is encouraged to find some way to share their project 
or show their work on the island, in collaboration with the Berg-
mancenter and Bergman Week.

Unga 
Bergmanveckan

vi en workshop med den kända musikern och filmkom-
positören Matti Bye. Ett unikt tillfälle för de unga att lära 
sig om filmmusik och hur den kan påverka berättelsen 
på olika sätt.

Unga Bergmanveckan blir också ett fönster för det viktiga 
digitaliseringsarbete som Filminstitutets filmarkiv och film- 
arvsavdelning genomför. Några nydigitaliserade svenska 
klassiker kommer att visas gratis. Från Pelle Svanslös till 
Fucking Åmål. 

Hela programmet finns på www.bergmancenter.se.

Unga Bergmanveckan är en del av Berg-
mancenters 3-åriga projekt Barn och 
Barndomen finansierat av Allmänna arvs-
fonden.
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Stevie Jackson

Jens Lekman slog igenom med debutalbumet When I Said 
I Wanted To Be Your Dog 2004, och blev omedelbart en 
av Sveriges mest älskade indieartister, samtidigt som han 
hyllades världen över. Sedan debuten har Lekman endast 
släppt två fullängdare men ständigt varit relevant och 
aktiv med ep-släpp och singlar. Senast förra året tog sig 
Lekman det närmast orimliga projektet att släppa en ny 
låt varje vecka och i år släpptes hans fjärde fullängdare, 
”Life will see you now”. Jens Lekman kommer till Fårö 
för en intim och exklusiv konsert under Bergmanveckan.

An intimate solo concert by Sweden’s most famous indie pop 
artist Jens Lekman.

Jens Lekman

Onsdag | Wednesday 28 juni 20.30
Bergmancenter

Fredag | Friday 30 juni 20.30
Kutens bensin

200 kr 200 kr

Stevie Jackson och hans band Belle & Sebastian har un-
der de senaste 20 åren erövrat världen med sin oemot-
ståndliga indiepop och Stevie är ansvarig för några av 
Belle & Sebastians mest kända låtar. För ett par år sedan 
gav han också ut sitt hittills enda soloalbum ”(I Can’t Get 
No) Stevie Jackson”. På Fårö kommer han bjuda på intim 
konsert där alla Belle & Sebastian-fans kommer känna sig 
som hemma. Stevie Jackson är gitarrist och låtskrivare i 
skotska Belle & Sebastian.

Concert by composer and guitar player Stevie Jackson from the 
Scottish band Belle and Sebastian. 
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Tisdag | Tuesday 27 juni 12.30
Bygdegården

1h 

Om föredragshållaren: 
Erica Norman Arver har en Fil.kand. i psykologi och Masterexamen 
i litteraturvetenskap från Uppsala Universitet, samt en Master i 
kommunikation från Institutet för Högre Kommunikation och 
Reklam, ihr vid Stockholms Universitet.

About the speaker:
Erica Norman Arver holds a bsc in Psychology and a ma in Comparative 
Literature from Uppsala University, as well as a Master Degree in Commu-
nications from the Institute of Higher Communication and Advertising, 
ihr at Stockholms University.

Ingmar Bergman i Marginalen 
Ingmar Bergman in the Margins

Ingmar Bergmans privata bibliotek på Fårö består av tu-
sentals volymer. I flera av dessa böcker har Bergman an-
tecknat och kommenterat texten direkt i marginalerna.  
Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö har i samarbete med 
litteraturvetaren och psykologen Erica Norman Arver in-
lett forskning i biblioteket kring Bergman som läsare och 
hans interaktion med litteratur. 
  Denna unika forskning syftar till att på sikt ge en bild 
av Bergmans idévärld och konstnärskap som den tar sig 
uttryck genom marginalanteckningar i böckerna samt 
kontakt med en frånvarande men ändå närvarande för-
fattare. 
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  Ett centralt tema i forskningens första fas är att hitta 
Bergmans ”inre jag” som den gestaltas i en tyst dialog mel-
lan honom själv och författare av böcker inom psykologi. 
De första resultaten från den pågående forskningen i bib-
lioteket presenteras under Bergmanveckan. 

Ingmar Bergman’s private library in his home at Fårö contains 
thousands of volumes. Several of these books are annotated and 
commented in the margins by Bergman himself. The Founda-
tion for the Bergman Estate at Fårö has in collaboration with 
Erica Norman Arver ma, Uppsala University, initiated re-
search in the library that emphasises Ingmar Bergman as a 
reader and his interaction with literature. 
  This unique research aims at giving a new perspective of 
Bergman’s world of ideas, both personal and artistic, as ex-
pressed by marginal notes in contact with an absent but still 
present author.
  A central theme in this first phase of research is to find 
Bergman’s ”inner self”, which is conveyed through a silent di-
alogue between Bergman and the author of books in the field of 
psychology. This is the first presentation of ongoing research in 
Bergman’s library.

Bergmanveckan 2017 Scen
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Marco Bellocchio, en av Italiens största filmregissörer, 
hade tillsammans med Pier Paolo Pasolini stor inverkan 
på radikal och politisk film på 60 -talet. Bellocchio be-
rättar i sina filmer om Italien på olika vis och tar ofta 
avstamp i historier om sociala och politiska händelser.  
I denna masterclass delar han med sig av egna erfaren-
heter från drygt 50 år som filmskapare, och vikten av po-
litisk film, inte minst i dagens världssammanhang.

Masterclass –
Marco Bellocchio

Torsdag | Thursday 29 juni 15.45
Bygdegården

På engelska | In English
1h 30min
150 kr

”Vincere” berättar historien om Benito Mussolinis hem-
liga älskare, sedermera fru, Ida Dalser och deras son Al-
bino. Kärlekshistorien, som går ett sorgligt öde till mötes 
sägs spegla politikern Benito Mussolinis relation till det 
italienska folket. 2009 hade filmen premiär på filmfes-
tivalen i Cannes och Giovanna Mezzogiorno belönades 
med priset för bästa kvinnliga huvudroll.

“Vincere” tells the story of Benito Mussolini’s first wife Ida 
Dalser and their son Albino. During Mussolini’s political 
ascendency in World War I he remarried and suppressed the 
information about his first wife and son, persecuting and com-
mitting both of them forcibly to asylums where they would be 
held prisioners until their death.

Marco Bellocchio hyllade regidebut skildrar komplicera-
de familjerelationer. Sonen, Alessandro (Lou Castel) är 
fast beslutsam om att frigöra sin bror från ansvaret att 
ensam försörja familjen. Ett löfte han bokstavligen går 
över lik för att hålla. ”Nävarna i fickan” blev Marco Bel-
locchios genombrott och i dag anses den vara ett av film-
historiens mest betydande verk.

“Fists in the Pocket” is Marco Bellocchio debut film and por-
trays a complicated family drama. The son, played by Lou 
Castel, is determined to free his brother from obligations as the 
family only provider. A promises he is keen to keep. The actions 
has devastating consequences. “Fists in the Pocket” has gained 
Bellocchio world recognition and is considered a masterpiece of 
world cinema. 

Vincere
To Win

Nävarna i fickan
Fists in the Pocket

Italien | Italy, 2009 
Marco Bellocchio
Italienska med engelsk text | Italian with English subtitles
2h 8min
120 kr

Italien | Italy, 1965 
Marco Bellocchio
Italienska med engelsk text | Italian with English subtitles
1h 45min
120 kr

Onsdag | Wednesday 28 juni 13.00
Bergmancenter

Tisdag | Tuesday 27 juni 13.00
Bergmancenter

Marco Bellocchio, one of the greatest film directors in Italian 
cinema, has made a politically and socially engaged cinema 
for 50 years. As a special guest of the Bergman Week he will 
talk about his experience as a director and the importance of 
political cinema not least in today’s world context.

Bergmanveckan 2017Samtal
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Academy Award-winning director Danis Tanovic has been the 
icon of Serbien cinema for over 15 years. With a rare talent of 
distilling the personal from the global, he continues to create 
compelling statements about the individual’s ability to propel 
— or derail — the path of history. Stories with political and 
social context but focused on human nature. Bergman Week 
will present two of his films: his Oscar award winning film 
from 2001, “No man’s land”, and his latest work “Death in 
Sarajevo”.

Masterclass –
Danis Tanovic

Fredag | Friday 30 juni 17.30
Bygdegården

På engelska | In English
1h 30min
150 kr

Under Bosnienkriget hamnar en bosniak och en bos-
nienserb i en skyttegrav och befinner sig i ingenmansland 
mellan den bosniska och den serbiska linjen. Ett tragi- 
komikskt drama mellan de båda fiendesoldaterna som 
börjar minnas allt de hade gemensamt innan kriget.   
Ingenmansland är Danis Tanovics första film och belöna-
des med en Oscar för bästa utländska film 2001.

During the Bosnian war a Bosnian and a Serbian are stuck in 
a trench in no man’s land between the Bosnian and Serbian 
lines, and remember all they had in common before the war 
started. No man’s land is Danis Tanovic’s first feature and 
was awarded with the Oscar for Best Foreign Film in 2001.

Danis Tanovic’s latest film is a damning allegory about the 
ghosts of history looming over contemporary Europe. The cen-
tennial celebrations of the events that sparked the First World 
War are scheduled to take place in Hotel Europa, but nothing 
goes as planned when the staff goes on strike and other sur-
prises unveil in the decadent and bankrupt hotel. Death in 
Sarajevo won the Grand Jury Prize at the Berlin Film Festival. 

Ingenmansland
No Man’s Land

Death in Sarajevo
Smrt u Sarajevu

Bosnien | Bosnia, 2001 
Danis Tanovic
Bosniska med engelsk text | Bosnian with English subtitles
1h 38min

Bosnien | Bosnia, 2016 
Danis Tanovic
Bosniska med engelsk text | Bosnian with English subtitles
1h 25min

Torsdag | Thursday 29 juni 14.30
Bergmancenter

Fredag | Friday 30 juni 15.30
Bergmancenter

Bergmanveckan 2017Samtal
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Biljetter | Tickets
Ett medlemskort är obligatoriskt  
för att delta i alla programpunkter.  
A membership card is mandatory to
attend any of the events. 

Biljetterna till Bergmanveckans
evenemang kan köpas online eller
på Bergmancenter.
Tickets can be bought online or at the 
Bergmancenter.

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

Lokaler | Venues
1. Bergmancenter
2. Fårö kyrka
3. Ingmar Bergmans bio, Dämba
4. Bygdegården
5. Sudersandsbion

1. Fårö Kursgård
2. Fårögården
3. Slow Train B&B, Crêperie Tati,   
    Elsie’s Café & Albatross

Bergmancenters öppettider  
under Bergmanveckan
Bergmancenter’s opening hours 
during Bergman Week:

Reception & Café
Varje dag | Every day 09.00 – 18.00

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

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

And a warm thank you to 
Jonas Beltrame-Linné

Bergmangårdarna

Praktisk informationBergmanveckan 2017
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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
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