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abloom.no
Abloom Play - vår
nye streaming platform!

1

ÅRETS TEMA: DØD OG SORG; EN BORTGJEMT VIRKELIGHET
Abloom ønsker deg velkommen til den niende Abloom filmfestival
- fra 15. november til 21.november 2020. Festivalarena er Saga
Kino, Filmens Hus og Aktivitetshuset på Tøyen.
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Stream vårt online program på abloom.no/aff-2020-online
Kjøp fysiske billetter på nfkino.no
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Stream vårt online program på abloom.no/aff-2020-online

VELKOMMEN
Abloom tar nå tak i dette vanskelige og vonde temaet: Død og sorg
- en bortgjemt virkelighet. Vi mener at temaet er viktig og naturlig å
snakke om. Sorgen må ikke lenger være bortgjemt. Åpenhet om dette
vanskelige temaet kan redusere ensomhet, øke forståelsen for de
etterlattes situasjon og behov, og skape et rausere samfunn.
På grunn av COVID-19 vil Abloom filmfestival 2020 være fullstendig
digitalt i år, og derfor streamer vi alle av arrangementene på nett. Dette
betyr at din deltagelse skjer online, på den måten bygger vi bro gjennom
virtuelle avstander. Abloom Play er vår nye streaming platform. Årets
filmprogram i år vil være tilgjengelig på nettsiden vår 15.,-21 november
på: https://www.abloom.no/aff-2020-online
Vi har også gleden av å annonsere at uke 47 fra i år av blir Awareness
Week. Den uken skal vi alle spre kunnskap og bryte tabuer om
funksjonsnedsettelser. Se side https://www.abloom.no/abloomawareness-week
Det blir inspirerende, kule, morsomme, triste filmer og dokumentarer korte og lange. Vi har et eget engelsk program i tillegg. Abloom kommer
dessuten til å streame (live og opptak) festivalens arrangementer på
nettet/sosiale medier.
Vår felleserklæring “Funksjonsnedsettelser - ikke en guddommelig
straff” når fortsatt ut til mange forskjellige religiøse grupper med den
samme tydelige beskjeden: Barn og unge med funksjonsnedsettelser
skal bli sett, verdsatt og hørt. Mer på abloom.no og side https://www.
abloom.no/abloom-bryter-tabuer
Vi ønsker deg og dine en god, morsom, hyggelig og lærerik festivaluke!
Faridah S. Nabaggala

Abloom Play - vår nye streaming platform!
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Stream vårt online program på abloom.no/aff-2020-online

Abloom Play - vår nye streaming platform!
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AFF ONLINE PROGRAM

AFF ONLINE PROGRAM
STREAM FILMENE PÅ ABLOOM.NO/AFF-2020-ONLINE

7 ÅR

BORIYA

DØDSDAGEN

Stream den på Abloom.no
Om filmen:
Bori, en 7 år gammel jente, kjeder seg på den
daglige rutinen på landsbygda. Alle er opptatt
bortsett fra henne fordi det er travel bondesesong.
Hun leter etter noen å leke med, men livet er ikke
det hun trodde det ville være.

Stream den på Abloom.no
Om filmen:
Gonzalo, nylig død, vender tilbake til sin kones
plass under Dødsdagen . Selv om han hadde håpet å spise burritos og potetboller, oppdager han
at Séléné har kokt ham en mikroskopisk fisk.

Regi: Min Sung Ah
Språk: Fransk, engelsk tekst
Utgitt: 2020
Spilletid: 17 min.
Nasjonalitet: Frankrike, Sør-Korea
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10 ÅR

Regi: Pauline Pinson
Språk: Spansk, engelsk tekst
Utgitt: 2017
Spilletid: 8 min.
Nasjonalitet: Frankrike

Stream vårt online program på abloom.no/aff-2020-online

AFF ONLINE PROGRAM

AFF ONLINE PROGRAM
STREAM FILMENE PÅ ABLOOM.NO/AFF-2020-ONLINE

ALLE

10 ÅR

MIN BROR, MIKAEL ERVIN
Stream den på Abloom.no
Om filmen:
Femten år gamle Mikael har alltid tatt vare på
lillebroren, Joakim. Han har nemlig Downs og ser
på verden med helt spesielle øyne. De to brødrene
har tilbragt sommerdagene med å leke i det idylliske
landskapet omkring gården hvor de er er fra – og i en
gammel løe de har fikset opp. Men nå er sommeren
snart slutt og Joakim gruer seg. For vil Mikael fortsatt
være med ham da? Selvfølgelig, svarer han. Men alt
forandrer seg når en fremmed gutt dukker opp – og
forholdet til de to brødrene blir satt på en stor prøve…
Regi: Mads Eriksen
Språk: Norsk
Utgitt: 2012
Spilletid: 16 min.
Nasjonalitet: Norge

Stream den på Abloom.no
Om filmen:
Ervin hadde normal utvikling fram til han var 3 år,
men plutselig i løpet bare av noen måneder forsvant ordene og andre tillærte sosiale ferdigheter.
Først bare enkelte bokstaver, så hele ord og tilslutt
ble han helt stille. Ervin er et observerende portrett av en familie med et autistisk barn vi følger i
en periode nesten 2,5 år. I filmen får vi et innblikk
i en krevende hverdag og sårbarheten i møte med
den ”normale” verden. Vi følger familien i søken
etter et nytt landskap å kommunisere i. Et skjørt
grenseland mellom det å gi opp, og samtidig ha
håp og ambisjoner for barnet og fremtiden.

Regi: Karoline Grindaker
Produsent: Gaia Film ved Therese Naustdal
Språk: Norsk, engelsk tekst
Utgitt: 2019
Spilletid: 48 min.
Nasjonalitet: Norge

Abloom Play - vår nye streaming platform!
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AFF ONLINE PROGRAM

AFF ONLINE PROGRAM
STREAM FILMENE PÅ ABLOOM.NO/AFF-2020-ONLINE

10 ÅR

10 ÅR

MY BROTHER
DE UTVALGTE
CHASES DYNOSAURS
Stream den på Abloom.no
Om filmen:
Jack har alltid ønsket en liten bror å leke med,
og når Gio blir født, forteller foreldrene ham at
broren hans er et ”spesielt” barn. Det er da Gio
blir til en superhelt med fantastiske krefter i sin
storebrors fantasi, som de i tegneserien hans.
Over tid lærer imidlertid Jack sannheten: broren
har Downs syndrom, en tilstand Jack bestemmer
seg for å holde hemmelig.

Stream den på Abloom.no
Om filmen:
Hvordan er det å leve i en verden der lyd ikke er
en del av sansene våre? Temaer som identitet,
krysskulturelle utfordringer, jobbmuligheter,
tabuer, språk og kommunikasjon.

Regi: Faridah S. Nabaggala
Språk: Norsk og tegnspråk
Utgitt: 2017
Spilletid: 28 min.
Nasjonalitet: Norge

Regi: Stefano Cipani
Språk: Italiensk, engelsk tekst
Utgitt: 2019
Spilletid: 1 t. og 41 min.
Nasjonalitet: Italia
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Stream vårt online program på abloom.no/aff-2020-online

AFF ONLINE PROGRAM

AFF ONLINE PROGRAM
STREAM FILMENE PÅ ABLOOM.NO/AFF-2020-ONLINE

9 ÅR

UNDOCUMENTED:
GO HOME
Stream den på Abloom.no
Om filmen:
Det burmesiske folket flyktet fra landet sitt til nabolandet Thailand for å kunne feire menneskeheten
innen sin kultur, skikker og åndelige livssyn - selv
midt i deres udokumenterte liv i skjelven i søppel
dumpene.
Regi: Maung Aye Chan
Språk: Engelsk tekst
Utgitt: 2012
Spilletid: 44 min.
Nasjonalitet: Norge

10 ÅR

MOVING (ISRAEL)
Stream den på Abloom.no
Om filmen:
Shimrit, Adi og Mussa er tre beste venner og
romkamerater på et herberge for mennesker med
psykiske funksjonshemninger. De tre blir tvunget
til å skille seg til forskjellige hjem. Gjennom
bevegelsesprosessen får vi et valg i deres magiske
verden, og vi blir konfrontert med spørsmål angående vår oppfatning av dem.

Regi: Omer Ben David
Språk: Hebrew, engelsk tekst
Utgitt: 2019
Spilletid: 22 min.
Nasjonalitet: Israel

Abloom Play - vår nye streaming platform!
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AFF ONLINE PROGRAM

AFF ONLINE PROGRAM
STREAM FILMENE PÅ ABLOOM.NO/AFF-2020-ONLINE

6 ÅR

ALLE

CHUSKIT

ELLEVILLE ELFRID

Stream den på Abloom.no
Om filmen:
For å jage drømmen om å gå på skole i den avsidesliggende Himalaya-landsbyen, låser en feist
paraplegisk jente horn sammen med sin tradisjon
bundne bestefar.

Stream den på Abloom.no
Om filmen:
Elleville Elfrid vil lage (et spektakulært) sirkus
på Soltoppen for bestevennen Henrik. Et magisk
trylletriks er under planlegging, men når tøffe
Johnny flytter inn i nabolaget endrer alt seg.
Henrik er imponert over den nye gutten og alle
de kule lekene hans, men Elfrid føler seg utenfor.
Når Elfrid presser Henrik til å velge bestevenn
rømmer han hjemmefra. Nå må Elfrid og Johnny
samarbeide. Hun vil redde sirkuset, men det
aller viktigste er å redde vennskapet med Henrik.
En varm og morsom familiefilm full av fart og
eventyr, der tre barn på sykkeltur oppdager hvor
magisk vennskap kan være.

Regi: Priya Ramasubban
Språk: Ladakhisk, engelsk tekst
Utgitt: 2018
Spilletid: 1 t. og 30 min.
Nasjonalitet: India

Regi: Frank Mosvold, Tom Petter Hansen
Språk: Norsk
Utgitt: 2020
Spilletid: 1 t. 15 min.
Nasjonalitet: Norge
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AFF ONLINE PROGRAM

AFF ONLINE PROGRAM
STREAM FILMENE PÅ ABLOOM.NO/AFF-2020-ONLINE

10 ÅR

10 ÅR

TOPRAK

ALI MUHAMMED

Stream den på Abloom.no
Om filmen:
Toprak, 8, oversetter for foreldrene sine som ikke
kan snakke fransk. En dag drar han til dem på
sykehuset for morens ultralyd i andre trimester.
Han vil være den første som vet om tvillingene er
brødre eller søstre.

Stream den på Abloom.no
Om filmen:
Muhammed Ali er en døv og funksjonshemmet
gutt. Hans største drøm er å kunne gå en dag,
men den planlagte operasjonen viser seg å være
risikabel, og legen hans foreslår å lære å svømme
for å forbedre tilstanden. Muhammed Ali har nå
en ny drøm i livet: å bli svømmemester.

Regi: Onur Yagiz
Språk: Fransk og tyrkisk, engelsk tekst
Utgitt: 2017
Spilletid: 11 min.
Nasjonalitet: Frankrike

Regi: Nursen Çetin Köreken / Ümit Köreken
Språk: Tyrkisk, engelsk tekst
Utgitt: 2019
Lengde: 1 t. og 19 min.
Nasjonalitet: Tyrkia, Tyskland

Abloom Play - vår nye streaming platform!
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AFF ONLINE PROGRAM

AFF ONLINE PROGRAM
STREAM FILMENE PÅ ABLOOM.NO/AFF-2020-ONLINE

ALLE

ALLE

MY LITTLE CHANCELINE HARDCORE RIMMA
Stream den på Abloom.no
Om filmen:
There is no movement, or autonomy, without
legs.
Without feet: no freedom.
Albertine, strong, beautiful and a fighter in the
travel for return dignity to her daughter Chanceline. She can not fail to prove that a personal
situation always hits the poorest the hardest. She
thing about her life when she knows a Madelaine
and Fernando.
This is a story full of love, pain, tenderness,
beauty and survival.
It is a real tribute to the dignity and the difficulty
of being a woman in Africa.

Stream den på Abloom.no
Om filmen:
Denne historien handler om Rimma Khadiyeva,
som deltar på et studium ved Art Institute for Persons with Special Needs. Fortalt fra barndommen
at hun aldri ville gå, overvant Rimma ikke bare
denne hindringen og stilte opp på egen hånd,
men gikk også frem til utdanning, kunst og det
høyeste trinnet.

Regi: Vladimir Levin
Språk: Russian, engelsk tekst
Utgitt: 2012
Spilletid: 52 min.
Nasjonalitet: Russland

Regi: Find Sensada
Producer: Fernndo Fonsecs
Språk: Engelsk tekst
Utgitt: Spilletid: 1t. 15 min.
Nasjonalitet: -
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Stream vårt online program på abloom.no/aff-2020-online

AFF ONLINE PROGRAM

AFF ONLINE PROGRAM
STREAM FILMENE PÅ ABLOOM.NO/AFF-2020-ONLINE

ALLE

ALLE

ALLE

THE KEYS TO THE HOUSE

TRAVELS WITH MY BROTHER

Stream den på Abloom.no
Om filmen:
Vakker utformet av den anerkjente regissøren Gianni
Amelio, ’The keys to the house’ er en medfølende
utforskning av farskapet og den ofte overraskende
funksjonshemming. Historien følger Gianni (Kim
Rossi Stuart), en ung far som prøver å knytte et
forhold til sin fysisk og psykisk funksjonshemmede
sønn Paol, som han møter for første gang som tenåring. Gianni møter Nicole (Charlotte Rampling), en
kvinne viet til omsorgen for sitt eget handikappede
barn, som følger Paolo til et spesielt sykehus i berlin,
og hvis instinktive støtte og forståelse hjelper Gianni
til å komme til rette med skylden for å ha forlatt
sønnen. Med enestående ytelse av en bemerkelsesverdig rollebesetning, er dette kraftige og rørende
dramaet en uforglemmelig og til slutt oppløftende
følelsesmessig reise.

Stream den på Abloom.no
Om filmen:
Exploring the relationship between Vas - a
high-functioning autistic man - and his older sister
Christine as they travel about their hometown of
Toronto. Shot in vivid high-definition film, combining live action video and 2-D cut-out animation, this
extraordinary 16-minute documentary draws the audience into intimate conversations between brother
and sister about love, family, art, desire and destiny.
At the heart of the story is a sister’s attempt to crack
the enigma that is her brother as she forges a way for
their shared future. Using stop-motion, computer
animation, the documentary endows the audience
with a unique lens to see and understand Vas’ world.

Regi: Gianni Amelio
Språk: Italiensk, engelsk tekst
Utgitt: 2004
Spilletid: 1t. 47 min.
Nasjonalitet: Italia

Regi: Christine Alexiou, June Chua
Språk: Engelsk, engelsk tekst
Utgitt: 2009
Spilletid: 1t. 47 min.
Nasjonalitet: Canada

Abloom Play - vår nye streaming platform!
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MANDAG 16. NOV

INTERNASJONALE
MOTTAKELSEN!

LIVE-STREAMES PÅ ABLOOM.NO, FACEBOOK OG YOUTUBE

10 ÅR

ALI MUHAMMED

Velkommen til AFF 2020- Filmpremiere/internasjonale mottakelsen
den 16.11.20. Grunnet Covid-19 blir opplegget streamet live. Fysisk
opplegg er kanselert!
Stream den på Abloom.no
Om filmen:
Muhammed Ali er en døv og funksjonshemmet gutt. Hans største drøm er å kunne gå en dag, men den
planlagte operasjonen viser seg å være risikabel, og legen hans foreslår å lære å svømme for å forbedre
tilstanden. Muhammed Ali har nå en ny drøm i livet: å bli svømmemester.

Regi: Nursen Çetin Köreken / Ümit Köreken
Språk: Tyrkisk, engelsk tekst
Utgitt: 2019
Lengde: 1 t. og 19 min.
Nasjonalitet: Tyrkia, Tyskland
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TORSDAG 19. NOV.

FAGKONFERANSE
LIVE-STREAMES PÅ ABLOOM.NO, FACEBOOK
OG YOUTUBE

PROGRAM:
KONFERANSIER: NASSIMA DZAIR

!

VIKTIG INFORMASJON TIL DELTAKERE OG PUBLIKUM:
Vi gjør oppmerksom på at arrangementet blir fotografert,
streamet live og filmet for TV-sending.

09:00 - 09:20

KAFFE/TE OG REGISTRERING
Saga Kino

10:00 - 10:05

12:25 - 13:10

UNDERHOLDNING (LIVE)
”Glemt” av Emu & Abu

PAUSE
Servering av lettere forfriskninger og info-arena
med stands fra ulike organisasjoner.

10:06 - 10:22

13:15 - 13:30

INTROFILM: DØD OG SORG; EN
BORTGJEMT VIRKELIGHET

FILMSNUTT & INNLEGG
Trond Mathiesen, Generalsekretær
Landsforeningen for uventet barnedød

10:23 - 10:26

VELKOMMEN
Faridah S. Nabaggala
Festivaldirektør

13:32 - 13:42

INNLEGG
Ghulam Abbas

Al-Khidmat Begravelsesbyrå AS
10:27 - 10:37

ÅPNINGSTALE
Marianne Borgen
Ordfører i Oslo
10:40 - 10:50

INNLEGG
Elisabeth Kristiansen
“Sorg og omsorg”
Inkluderingsprest på Romerike Den norske Kirke

13:44 - 14:05

SAMTALE
Heidi Skutlaberg Wiig
Kreftsykepleier Akershus universitetssykehus
”Død og sorg – Mot til å spørre” - når hjelperen er usikker på hvor grensen går.
14:07 - 14:14

INNLEGG
Omar Samy Gamal (SV)
Byråd for kultur, idrett og frivillighet

10:51 - 12:20

FILMVISNING
My Brother Chases Dinosaurs (Italia)

14:16 - 14:25

PANELSAMTALE

14:30

TAKK FOR NÅ!

Abloom Play - vår nye streaming platform!
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TORSDAG 19. NOV.

FILMVISNING
UNDER FAGKONFERANSE
ONLINE

12 ÅR

MY BROTHER CHASES DYNOSAURS
Stream den på Abloom.no
Om filmen:
Jack har alltid ønsket en liten bror å leke med, og når Gio blir født, forteller foreldrene ham at broren
hans er et ”spesielt” barn. Det er da Gio blir til en superhelt med fantastiske krefter i sin storebrors fantasi, som de i tegneserien hans. Over tid lærer imidlertid Jack sannheten: broren har Downs syndrom,
en tilstand Jack bestemmer seg for å holde hemmelig.
Regi: Stefano Cipani
Språk: Italiensk, engelsk tekst
Utgitt: 2019
Spilletid: 1 t. og 41 min.
Nasjonalitet: Italia
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Stream vårt online program på abloom.no/aff-2020-online
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ABLOOM DELTAR I
FELLESDUGNAD MOT
KORONAVIRUSET!

Abloom Play - vår nye streaming platform!
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Stream vårt online program på abloom.no/aff-2020-online

Abloom Play - vår nye streaming platform!
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Stream vårt online program på abloom.no/aff-2020-online

VI SEES!

Abloom Filmfestival
Phone: +4746341945 - epost: post@abloom.no
Besøksadresse: Youngstorget 2B, 3. etg, 0181, Oslo.
Adresse: Postboks 9098, Grønland 0133 Oslo, Norge.
www.facebook.com/www.abloom.no

Abloom Play - vår nye streaming platform!
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