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Program festivalu:

14. 11.  17:30  Stockholm Östra 
  (Stockholm Östra, SE, 2011, 95min.)

 20:00  ID:A 
  (ID:A, DK, 2011, 104min.)

15. 11. 17:30  Říše léta 
  (Sumarlandid, IS, 2010, 85min.)

 20:00  Tenkrát na Phuketu 
  (En gang i Phuket, SE, 2011, 94min.)

16. 11. 17:30  Jackpot 
  (Arme Riddere, NO, 2011, 90min.)

 20:00  Král curlingu 
  (Kong Curling, NO, 2011, 90min.)

17. 11. 15:00  Synové 
  (Sønner, NO, 2006, 103min.) 

 17:30  Synové Norska 
  (Sønner av Norge, NO, 2011, 87min.)

 20:00  Královské klenoty 
  (Kronjuvelerna, SE, 2011, 120min.)

18. 11. 15:00  Srdce bojovníka 
  (Krigerens hjerte, NO, 1992, 101min.)

 17:30  Kříž cti 
  (Into the White, SE/NO, 2012, 100min.)

 20:00  Šimon a duby 
  (Simon och ekarna, SE, 2011, 117min.)



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 spiritis-
tické 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.

Tenkrát na Phuketu
Kariérní kouč Sven právě prožívá krizi. Pomáhá lidem změnit jejich 
životy, ale sám je z toho svého už unavený a jeho dosavadní zaměstnání 
ho přestává bavit. Dává výpověď a rozhodne se uskutečnit svůj velký 
sen. Chce být volný jako Johan, jeho dávný přítel, dobrodruh a spisova-
tel, který se díky svým knihám stal národní celebritou. Odlétá 
do Thajska, kde chce napsat svůj první velký román.

Jackpot
Sevřený scénář, napsaný režisérem Martensem podle předlohy Joa 
Nesbøho, diktuje sledu černohumorných eskapád v Jackpotu přímo 
ztřeštěné tempo. Příběh plný neuvěřitelných zvratů začíná divokou 
přestřelkou ve striptýzovém baru a dále sleduje policejní vyšetřování 
prokládané flashbacky Oscara, hlavního svědka i možného podezřelého. 
Ty dokreslují jeho vlastní verzi toho, jak se ocitl na místě činu, 
vyděšený, zakrvavený a zavalený mrtvolou mohutné ženy. Oscar dohlíží 
v jakémsi norském maloměstě poblíž švédských hranic na partičku 
bývalých trestanců, zaměstnaných v továrně na výrobu umělých 
vánočních stromků. Jednoho dne si společně s trojicí svěřenců vsadí 
na fotbalový zápas a navzdory vší pravděpodobnosti vyhrají. Vzhledem 
k povahám zúčastněných lze však předpokládat, že se výhra nebude 
dělit rovným dílem a že tovární drtička spolu s pistolí na hřebíky 
najdou nevšední využití. (MFF Karlovy Vary).

Král curlingu
Truls Paulsen byl kdysi úspěšným hráčem norského curlingového týmu. 
Ale jednoho dne se zhroutil, skončil na psychiatrii a tam mu diagnos-
tikovali obsedantně kompulsivní poruchu.
Každé ráno musí brát plnou hrst pilulek, aby se udržel na nohou. Je 
vyděšený a pod vlivem své despotické opatrovnice a manželky Sigrid. 
Když se ovšem Truls dozvídá, že jeho bývalý trenér a mentor Gordon 
umírá a zachrání ho jedině nákladná operace v USA, rozhodne se, že 
Gordona zachrání stůj co stůj. Ve snaze získat peníze dává dohromady 
tým skládající se ze svých starých spoluhráčů. Snaží se přesvědčit své 
přátele, že je psychicky naprosto v pořádku, a že je schopen znovu 
dovést je k vítězství a získat tak potřebný obnos na Gordonovu operaci. 

Synové
Pětadvacetiletý Lars pracuje jako plavčík a hlídač bazénu v jižní části 
Osla. Zatímco jeho kamarád z dětství Jorgen má přítelkyni a čeká 
s ní dítě, Lars žije sám. Jeho jediným povyražením je sledování fotbalu 
v televizi a plechovka s pivem. Když však zjistí, že se okolo bazénu 
potlouká Hans, o jehož pedofilních sklonech se leccos ví, začne jednat 
na vlastní pěst. Vyzbrojen videokamerou vyrazí za Hansem a na své 
soukromé trestné výpravě se snaží zachránit mladičkého Tima. (MFFKV)

Synové Norska
Nostalgický pohled na punkové snění a dospívání v silně 
pro-socialistickém Norsku 70. let. Po nečekané tragické události se 
dospívající Nikolaj snaží vyrovnat s bolestnou ztrátou.
Útěchu najde v právě se rodící punkové vlně, jeho idoly se stávají Johny 
Rotten a Sex Pistols. Z Nikolaje se stává rebel, ale i přesto všechno, 
za ním jeho volnomyšlenkářský otec, který se za každou cenu se snaží 
odlišovat od uniformní a konformní společnosti, stojí a bezpodmínečně ho 
podporuje. Film o vzpouře, punku, konfliktech mezi hippies a stoupenci 
punku. Silný příběh o komplikovaném vztahu otce a syna, o síle 
rodinných vazeb, které, i když se sebevíc snažíme, jdou jen těžko 
zpřetrhat.

Královské klenoty
Mladá žena Fragancia je obviněna z pokusu o vraždu Richarda 
Perssonna, syna majitele továrny na výrobu bot. Je zatčena a během 
výslechu odhaluje příběh svého nevšedního a mnohdy těžko uvěřitelného 
života. Sledujeme ji od jejího útlého dětství v sice harmonické, ale chudé 
rodině, přes setkání se svou životní láskou Peterssonem-Jonssonem, 
hráčem ledního hokeje, až do osudné noci, kdy celý příběh teprve 
začíná...

Srdce bojovníka
Markus a Olli jsou dva Finové, kteří po porážce Finska v Zimní válce 
a obsazení jejich domova Rudou armádou, utečou do Němci okupovaného 
Norska. Markus zde žije s Ann Mari, se kterou se seznámil ve Finsku, 
kde působila jako ošetřovatelka. Mají spolu dítě a Markus se snaží žít 
obyčejným životem, ale válku nemůže ze své mysli zcela vytěsnit. Když 
po útoku Německa na Sovětský Svaz v červnu 1941 vstoupí Finsko 
znovdo války, cítí Markus a Olli jako svoji povinnost pomoci své vlasti 
a osvobodit území zabraná Stalinem. V těžkém období osamění je zoufalé 
Ann Mari oporou německý důstojník Maxmilián.

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.


