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film När fyraåriga Kun får en lillasyster 
förändras hela hans värld, men lyckan blir 
snabbt till besvikelse när hon tar all upp-
märksamhet. Allt tar en överraskande vänd-
ning när han genom en förtrollad trädgård 
träffar sina äldre släktingar och tas på magis-
ka äventyr med sin tonåriga lillasyster från 
framtiden. En poetisk hyllning till barndo-
men och fantasin, regisserad av Mamoru 
Hosoda som bland annat gjort fna Odjuret 
och hans lärling. Miraï visades i Cannes, och 
nominerades till både en Oscar och en 
Golden Globe. Dubbad till svenska.

film Four-year-old Kun is overwhelmed by the 
arrival of his baby sister, Mirai. Although he 
wants to love her, Kun is jealous of the attention 
she receives and so retreats to a make-believe 
world where he is visited by their late grandfa-
ther, as well as by Mirai herself, as a teenager 
from the future. Dubbed in Swedish.

teater Bergman utifrån ett barnperspek-
tiv. På nedervåningen utspelar sig en av de 
mest välkända skilsmässorna i modern tid 
och på övervåningen befnner sig barnen. 
Det här är deras historia. En föreställning 
om vad det blir av barn när föräldrar inte 
längre kan vara föräldrar, och vem som ska 
tröstas först när alla är lika ledsna. Produ-
cerat av Teaterkollektivet Lea, ett nystartat 
teaterkollektiv med fokus på nyskriven dra-
matik för barn och unga. Föreställningen 
passar både barn och vuxna, från 10 år.

theatre Bergman from the children’s per-
spective. Downstairs one of the most infamous 
divorces in film history is going on, upstairs 
the children are listening in. This is their story. 
From 10 years and up. In Swedish.

Miraï, 
min lillasyster  

Förhandsvisning!
Mirai

Barnens scener ur 
ett äktenskap

The Children’s Scenes 
from a Marriage
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Dockteater  
Svarta Kattens varieté
Puppet Theatre Variety Show

dockteater Dockor och marionetter! Skelettakrobater 
och magdans! En varietéföreställning för både barn och 
vuxna, med dans- och komedinummer. Publiken ledsagas 
av den ojämförlige Dr. Schwindelfritz, och Thomas Lund-
qvist, en av Europas främsta dockmakare, håller i trådarna. 
Ta med ett barn du känner eller gå själv och låt dig – precis 
som Bergman – dras in i dockteaterns magiska värld och 
hänföras av hantverksskickligheten. Passar både barn och 
vuxna! Från 7 år.

puppet theatre Dolls, marionettes and skeletons! A variety 
show with dance and comedy numbers, with one of Europe’s 
finest puppeteers. Bring a kid or go on your own, and immerse 
yourself in the magical world of puppetry – just like Bergman 
did. There’s very little dialogue, so the show is suitable also for 
foreign visitors. Age: 7+.

Onsdag | Wednesday, 26/6, 17.30 | 5:30 pm
Biograf Roy, Fårösund 
(Observera platsen! | Note the venue!)

Fredag | Friday, 28/6, 13.00 | 1 pm
Sudersandsbion

Torsdag | Thursday, 27/6
18.00 | 6 pm
Bergmancenter 

Söndag | Sunday, 30/6, 13.00 | 1 pm
Bergmancenter

Medverkande | Puppeteers: Thomas Lundqvist, Robin Nilssen
Ca | Approx. 45 min
Passar både barn och vuxna, från 7 år. 
60 kr för barn, 100 kr för vuxna. Inget festivalkort behövs.  

Suitable for both kids and adults from 7+. Almost no dialogue.
60 kr for kids up to 15, 100 kr for adults. No festival card necessary.

Mamoru Hosoda
Japan, 2018
96 min
Svenskt tal | Swedish
Åldersgräns: 7 år | Age: 7+
60 kr för barn, 100 kr för vuxna. Inget festival-
kort behövs. | 60 kr for kids up to 15, 100 kr for 
adults. No festival card necessary. 

Text och regi | Written and directed by:  
Alice Månsdotter Viklund
Medverkande | Actors:  
Ellen Olaison, Ludvig Stynsberg
Ca | Approx. 60 min
På svenska | In Swedish
Passar både barn och vuxna, från 10 år.
60 kr för barn, 100 kr för vuxna. 
Inget festivalkort behövs. 

Suitable for both kids and adults from 10+
60 kr for kids up to 15, 100 kr for adults. No festival card 
necessary.

Kortfilmsverkstad 
A Short Film Workshop

workshop Bergmancenters Skaparverkstad håller en 
workshop där barn, ungdomar och vuxna får chansen att 
göra egna kortflmer med hjälp av animationer, liveflm 
eller skuggteater. Fokus ligger på dokumentärt berättande, 
och workshopen inleds av att dokumentärflmaren Tina- 
Marie Qwiberg sätter igång besökarna med inspiration och 
idéer kring hur man kan arbeta. Workshopen leds sedan av 
Skaparverkstans erfarna pedagoger Jessica Lundeberg och 
Kristina Frank, som också är professionella flmskapare, 
konstnärer, animatörer och dockmakare. Från 5 år.

workshop In Bergman Center’s Creative Workshop kids and 
adults get the chance to use different techniques to make documen-
tary short films, together with pedagogues Jessica Lundeberg and 
Kristina Frank. Documentary filmmaker Tina-Marie Qwiberg 
holds an introduction (in Swedish). Age:5+.

Ingen anmälan eller biljett behövs. Materialkostnad: 30 kr/barn 
No ticket needed. Material cost: 30 kr/child.

Lördag | Saturday, 29/6, 13.00–16.00 | 1 pm–4 pm
Skaparverkstan på Bergmancenter | 
Bergman Center’s Creative Workshop
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