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Program festivalu:

14. 11. 19:30  Stockholm Östra 
  (Stockholm Östra, SE, 2011, 95min.)

18. 11. 18:00  Říše léta 
  (Sumarlandid, IS, 2010, 85min.)

22. 11. 19:30  Šimon a duby 
  (Simon och ekarna, SE, 2011, 117min.)

25. 11. 18:00  Kříž cti 
  (Into the White, SE/NO, 2012, 100min.)

29. 11. 19:30  ID:A 
  (ID:A, DK, 2011, 104min.)



Stockholm Östra
Jeden jediný den tragický zasáhne do života hned několika 
lidí. Johan jede autem do práce a srazí dívku, ta posléze v 
nemocnici umírá. Později na nádraží spojujícím Stockholm s 
idylickým předměstím potkává Johan Annu, o níž netuší, že je 
matkou tragicky zesnulé dívky, a on se tak nevědomky stává 
oporou v jejím smutku a oba dva se vydávají na nebezpečnou 
cestu lásky, vášně a zrady. 

ID:A
Mladá žena se probouzí na francouzském venkově, na břehu 
řeky. Je zraněná a nemá ani nejmenší tušení, co se s ní stalo, 
a neví ani jak se jmenuje. Jediným záchytným bodem pro ni je 
tajemná jizva na jejím těle a batoh se dvěma miliony Eur, 
zbraní a obrázkem muže. Navíc ji pronásledují záhadní muži, 
před kterými se dává na útěk. V tamním penzionu se seznámí 
se synem majitele, který ji upozorní na to, že její francouzština 
má cizí přízvuk. Když se jí dostanou do rukou dánské noviny a 
zjistí, že jim rozumí, vydává se odhalit svou minulost 
do Dánska.

Říše léta
Manželský pár Lára a Oscar provozují Dům duchů a pořádají 
spiritistické seance. V zahradě jejich domu se nachází kámen, 
který obývají elfové a ke kterému má Lára mimořádný vztah. 
Podniku se příliš nedaří a Oscar před Lárou  tají jejich 
skutečnou finanční situaci. Vzal si vysoký úvěr a jejich podnik 
se později ocitá ve ztrátě, věřitelé ztrácejí trpělivost a 
podniku hrozí exekuce. Jako zázrakem se objeví výstřední 
německý podnikatel, který mu nabídne vysokou částku za elfí 
kámen a Oskar je ve velkém pokušení ho prodat a navždy se 
tak zbavit finančních problémů. I přesto, že od Láry ví, že s 
kamenem není radno manipulovat, rozhodne se ho, za jejími zády 
prodat. A tím spustí lavinu událostí
s nepředvídatelnými následky.

Kříž cti
Dne 27. dubna 1940 došlo ke střetu anglického a německého 
letadla při nelítostné bitvě vysoko nad norskými horami. Tři 
němečtí a dva britští piloti, kteří nehodu přežili, nacházejí 
útočiště v loveckém srubu. I když z nich válka udělala 
nepřátele, pod vlivem okolností jsou donuceni spolupracovat, 
aby přežili izolováni v horách. Navážou tak velmi nečekané a 
nesourodé přátelství.

Šimon a duby
Film o židovském chlapci, který jako adoptované dítě vyrůstá 
za války v prosté švédské rodině, byl natočen podle knižní 
předlohy, jejíž autorkou je Marianne Fredriksson. Šimon, velice 
citlivý a inteligentní chlapec, prožívá své dospívání složitě a 
dramaticky díky své povaze, vlivem války i komplikovaným 
vztahem k milujícím adoptivním rodičům. Ti, pod vlivem 
válečných událostí, před ním úzkostlivě skrývají, kdo je jeho 
skutečný otec. Ve škole si Šimon nachází si židovského 
kamaráda, který je poznamenán trýznivým zážitkem z dětství 
v nacistickém Německu. Přátelství s Izákem a jeho rodinou 
vyvolá otázky o vlastním původu, na které se Šimon zoufale 
snaží najít odpovědí.


