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Noen å se opp til! Forbilder for alle. 
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Kjære venner og engasjerte medborgere! 

Jeg er så stolt og glad for å kunne ønske dere velkommen til den 
sjette Abloom filmfestival fra 19. til 25. november. Tenk at vi har 
klart å gjøre så mye på så kort tid. Fra rundt 100 deltakere i 2012, 
hadde filmfestivalen rundt 2650 deltakere i 2016, noe som er en ny 
rekord for festivalen. I år skal vi prøve å sette nye rekorder - for på 
dette området betyr både kvantitet og kvalitet alt. Vi vil nå ut til så 
mange som mulig, få inn så mange barn og unge som mulig, 
foreldre, politikere, aktivister og studenter... You name it. For vi 
ønsker å spre vårt budskap raskt. Budskapet vårt er, og har alltid 
vært: Alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal bli 
verdsatt, sett og hørt! Og vi bruker film, debatt, seminarer og 
andre arrangementer for å nå dette målet. Dette vil vi ha deg med 
på. Bli med!

I år har vi temaet: "Noen å se opp til! Forbilder for alle." For alle 
mennesker er dette viktig, men dessverre ser vi at mange barn og 
unge med funksjonsettelse (spesielt mange minoritetsspråklige) 
vokser opp uten forbilder og rollemodeller de kan identifisere seg 
med. Gjennom Abloom filmfestival gjør vi noe med dette - vi viser 
at det finnes mange sterke, sårbare, høye, lave, lyse, mørke osv. 
mennesker som vet hva de går gjennom. Vi vil inspirere og 
motivere, og det gjør vi sammen denne uken.  

Vi er også svært stolte av å melde at flere og flere flyktninger 
(mange fra Syria) nå er frivillige i Abloom. Når du kommer til 
Abloom filmfestival i november, vil du se dem stå på og bidra. 
Vi takker alle som har hjulpet til så langt og gleder oss til å se deg 
i november! 

Mvh, 

Faridah S. Nabaggala 
Festivaldirektør  



www.abloom.no

Abloom - for alle
Du forbinder kanskje Abloom med filmfestivalen, men vi er mye mer. Abloom er en frivillig og 
idealistisk organisasjon, med mål om å bedre levekår og livskvalitet samt fremme sosial 
inkludering for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres foreldre. Det aller viktigste 
for oss er å bekjempe etablerte tabuer, som det dessverre fortsatt finnes flere av. 

I noen innvandrermiljøer er det tabu å få et barn som er annerledes. Mange føler skyld og 
skam når barnet som ikke er som «alle andre». Ofte vet ikke familiene at det er hjelp å få, og 
de mottar derfor ikke den støtten de trenger og har krav på. Dette er en kampsak for oss, for 
alle fortjener å bli sett. 

Abloom har løftet opp en usynlig gruppe flyktninger med nedsatt funksjonsevne og deres 
utfordringer med kommunikasjon, bosetting og informasjon. Vi mener at denne gruppen er 
verdifull og bør satses på skikkelig. De skal ikke sitte alene og være fortvilt - de skal inkluderes 
og få muligheten til å bli selvstendige og lykkelige norske borgere.   

Positiv integrering og inkludering barn, unge og foreldre som faller utenfor den tradisjonelle 
«A4-familien» er vårt fokus. Flyktninger, asylsøkere, innvandrere osv: vi står klare til å ta inn 
alle i varmen og bidra til meningsfull og fremtidsrettet aktivitet.   

Isolasjon, skyld og skam? Nei takk!  

Abloom – å slå ut i full blomst 

Abloom (i full blomst) ble nemlig startet som en filmfestival, da under navnet Handy 
filmfestival, i 2012. Nå har vi hett Abloom filmfestival siden 2013, og er glad for å ha et navn 
som gjenspeiler hva vi står for. 

Abloom jobber for å rekke ut en hånd til barna og familiene deres. Vi retter oss hovedsakelig 
mot innbyggere i Oslo kommune, men arrangementene våre er selvsagt åpne for alle som 
ønsker å delta. 

Våre medlemmer får tilgang til gratis kurs og temadager, og blir automatisk med i et 
spennende nettverk som bygger broer mellom familier som har barn med nedsatt 
funksjonsevne. I tillegg tilbyr vi konferanser og samtalegrupper for foreldre, hvor det er mulig 
å møte andre i samme situasjon, Mini Abloom, en pop-up-festival som går hele året samt 
foredrag, debatter og filmvisninger. 
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19. NOVEMBER 
KICK-OFF

Barneaktiviteter, 
workshops og filmvisning. 
(Gratis) 
Aladdin (1992) - 1t 20m 
Løvenes konge - 1t 28m
Norsk tale

Foredrag, debatt, 
innlegg, film (hidden 
figures.), 
erfaringsutveksling 
«stand»(Gratis) 
Skjønnheten og 
udyret (1991) - 1t 24m 
Kong: Skull Island- 1t 58m 
Wonder Woman - 2t 13m 
The mummy - 1t 47m    

KOLSTADGATA 1, TØYEN 
13:00-17:00 

Barneaktiviteter, lek og 
filmvisning. (Gratis) 
Askepott (1950) - 1t 15m  
Skjønnheten og 
udyret (1991) - 1t 24m 
Norsk tale

20. NOVEMBER 
BARNEHAGENS 
DAG 

FILMENS HUS 
DRONNINGENS GATE 16 
09:30-14:00 

23. NOVEMBER 
ÅPNINGSKONFERANSE 

SAGA KINO 
09:00-14:00 KONFERANSE 
15:00-22:45 FILMVISNING 

24. NOVEMBER 
BARNEDAGEN

Underholdning, åpen 
debatt, filmvisninger, 
aktiviteter og konkurranser 
Grusomme meg 3 - 1t 30m  
Vaiana - 1t 47m    
Guardians of the Galaxy 2 
Son of Bigfoot  

SAGA KINO 
10:00-14:00  

Underholdning, åpen 
debatt, filmvisninger, 
aktiviteter og konkurranser 
King Arthur - Legend of the 
Sword 
Pirates Of The Carribean: 
Dead Men Tell No Tales - 
He named me Malala 
(2015) 1t 28m 
La La land. (2016) 2t 18m 
Transformers : the last 
knight 

SAGA KINO 
12:00-21.00

24. NOVEMBER 
UNGDOMSDAGEN 
  Underholdning, 

overraskelser, lek, 
filmvisning pluss mange 
aktiviteter 
Storkene (2016) 1t 27m 
Boss Baby (2017) 1t 30m 
Syng (2016) 1t 28m 
Robinson Crusoe (2016) 
1t 31m 

SAGA KINO 
10:00-18:00 

25. NOVEMBER 
FAMILIEDAGEN



Åpningskonferansen
23. NOVEMBER  SAGA KINO 09:00-14:00 

Kaffe og registrering

Underholdning v/ musiker
Johann Lund Andersen 

Velkommen 
v/Faridah .S. Nabaggala

Introfilm: Noen å se opp til

Åpningstale: Åse Kleveland

Innlegg: Hege Håheim 
Eide fra Abloom- 

dokumentaren 
"De Utvalgte"

Innlegg: Amir Hashani 
model/skuespiller

Innlegg: Sigbjørn Sørlie 
idrettsleder og ildsjel

Film: "De Utvalgte" 
produsert av Abloom

Innlegg: Erik Andersen 
Politi-veteran og far til 
Johann Lund Andersen

Innlegg: Psykolog og far 
 Krisztian Rozsa fra Skeiv 

Verden

Film: Hidden Figures (2016)

Innlegg: Tabubryter og 
pårørende Nabeela Arshad

Paneldebatt og 
oppsummering

Jørgen Foss
Konferansier  





TUSEN TAKK TIL 
VÅRE SPONSORER

www.abloom.no




