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Upplev tidlös kultur i 1940-talsmiljö

Arrangeras av Sagabiografens intresseförening

- Sedan 1993 -



Välkomna till den 28:e upplagan av Adak Filmfestival!

Förra året pratades det om förhoppningar, om att våga blicka framåt 
trots en lång tid av osäkerhet. Då handlade det om en pandemi. Orden 
är fortfarande aktuella, men nu på grund av andra oroligheter i världen. 
Detta år bereder vi således plats för kreativitetens och berättelsens kraft. 
Med teman som berör identitet och arv, motstånd och (o)försoning, 
nostalgi och framtidsusikter. Och lite rock’n’roll. 
 
Festivalen inleds i samarbete med den 40-årsjubilerande tidskriften  
Provins, som vill tjäna som rikstäckande plattform för ett samtal om  
litteratur och kultur. Ett författarsamtal mellan Maria Broberg och 
Oscar Sedholm kopplar an till (o)möjligheten att nå försoning kring 
historiska oförrätter, något som är högaktuellt ur ett globalt perspektiv. 

Vi har ytterligare ett spännande besök i form av verksamheten Nort-
hern Sustainable Futures. I byn Moskosel har de byggt upp Moskosel 
Creative Lab, där de skapar unika utrymmen för kreativitet och möten 
med gästande konstnärer från hela världen. Under våren har de prisa-
de filmarbetarna Olga Yurasova och Denis Sinyakov tagit del av deras 
residens, och vid en av lördagens höjdpunkter kommer de till festivalen 
och berättar om sina konstnärskap.

Vi bjuder också på ett varierat utbud av aktiviteter för barn under  
fredagen. En konsthörna ger plats för eget skapande, inspirerade av plat-
sen, filmerna och berättelserna som kan upplevas under festivalen och 
debuterande författaren Li Nolin är på plats för högläsning.

Adak Art Space tar åter plats på festivalen. Visionen är att skapa en 
plattform för konstutövare att ställa ut sina verk, mötas och fira sin krea-
tivitet. Kom och ta del av lokala och långväga verk.
 
Årets festivalaffisch är skapad av Marion-Astrid Horney som också är 
en del av festivalens arbetsgrupp och initiativtagare till Adak Art Space.

Mycket nöje! 
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Torsdag 21 juli

13.00 Invigning
Festivalarrangörerna bjuder in till ceremoni, tilltugg och presentation av
årets teman. Utställning och café öppnar.

13.30 Författarsamtal: Maria Broberg och Oscar Sedholm
I samarbete med tidskriften Provins bjuder vi in till ett författarsamtal 
på temat Oförsoning. Maria Broberg, kulturjournalist och författare till 
romanen Bakvatten (2021) – en familjekrönika om ensamhet, åtrå,  
hemligheter och förlåtelse – samtalar med Oscar Sedholm, sydsamisk 
skribent med rötter i Björkvattsdalen/Bearkoenvuemie. Sedholm har 
skrivit en följetong för Provins om sina morföräldrar, samiskt ursprung, 
minne, sorg och försoning, och har även valt den efterföljande filmen 
Den heliga älven. Fri entré!

14.30 Den heliga älven (Ragnar Kihlstedt, Sverige)
“Nog trodde vi, så långt borta som vi bor, att vi skulle få vara ifred.” 
När statliga företaget Vattenfall 1957 planerade vattenkraftsutbyggnad 
i trakterna kring Blackälven i Norrbotten ville Naturskyddsföreningen 
och regissören Ragnar Kihlstedt fånga platsens natur och leverne, och 
propagerade för att platsen ska få förbli ostörd. En vacker men också 
smärtsam dokumentation av platser och en tid som inte längre finns, 
som ställer högaktuella frågor sett till en ny våg av industrialisering och 
exploatering av norra Sverige.
Inledning av Oscar Sedholm.
Barntillåten. Längd: 52 min. Dialogspråk: svenska.

16.00 Historja - stygn för sapmi (Thomas Jacksson, Sverige)
Det väldiga textilkonstverket ”Historjá” av Marakatt-Labba fick ett 
enormt genomslag när det visades på dokumenta 14 i Kassel. Broderiet 
som skildrar motiv ur den samiska historien är också utgångspunkten 
för Thomas Jacksons poetiska dokumentär, som berättar om en samisk 
kultur vars historia präglats av kamp mot majoritetsbefolkningen. Kam-
pen har handlat om rätten till mark och livsföring, men underliggande 
också om två skilda synsätt på människan och dess relation till naturen. 
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I Historjá - stygn för Sápmí vävs historiska skeenden och mytologiska 
bilder samman med hur klimatförändringarna hotar dagens renskötsel 
och därigenom den samiska kulturens existens. (Text: Tobias Åkesson)
Barntillåten. Längd: 1 tim 28 min. Dialogspråk: nordsamiska, svenska.
Textning: svenska.
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Beans

18.00 Beans (Tracey Deer, Kanada)
När myndigheterna bestämmer sig för att skövla mohawkernas skog för 
att bygga en golfbana uppstår en konflikt där delar av lokalbefolkningen 
tar ställning mot ursprungsbefolkningen. Mitt i allt detta håller Beans, 
en ung mohawk, på att växa upp, bli kär och välja utbildning. Filmen 
är baserad på verkliga händelser som utspelade sig i Quebec 1990 (The 
Oka Crisis) och filmens regissör speglar sin egen uppväxt i den unga 
huvudrollsinnehavaren. 
Från 11 år. Längd: 1 tim 32 min. Dialogspråk: engelska. Textning: svenska.

20.00 Klassikern: Casablanca (Michael Curtiz, USA) - 80 år
Ingrid Bergman och Humphrey Bogart kommer alltid att ha Paris i 
noirstänkt drama om en cynisk amerikansk barföreståndare i Marocko 
som ställs mot svåra frågor när hans före detta fästmö anländer till 
staden tillsammans med en man på flykt undan nazisterna. Ska han 



hjälpa paret trots sin svartsjuka, eller ska han ta tillfället i akt och ange 
honom i hopp om att få tillbaka henne? Casablanca kammade hem tre 
av de tyngsta Oscarstatyetterna, och har sedan dess betraktats som en av 
filmhistoriens största klassiker.
Från 7 år. Längd: 1 tim 43 min. Dialogspråk: engelska. Textning: svenska.

Fredag 22 juli

Utställning och lunchcafé öppet från kl. 09.30. 

Barnens dag!
Aktiviteter under dagen: ansiktsmålning,

tipsrunda, konst-  och tecknarverkstad, mm.

10.00 Författarsamtal: Li Nolin
Barnboksförfattaren Li Nolin från Bäckmyran berättar om och högläser 
ur sin debutbok Ailo på Kråkbärsfjället. Kom och bekanta dig med Ailo, 
fjällräven Sunni och andra som de träffar på i naturen. Fri entré!

13.00 Minioner: berättelsen om Gru (Kyle Balda, USA)
En ny film i de populära minionernas universum! Här får vi veta histo-
rien bakom rollfiguren Gru. I mitten av 1970-talet växer han upp i en 
förort, mitt i en uppsjö av fjädrar i håret och utsvängda jeans. Gru är ett 
stort fan av en grupp superskurkar känd som Grymlingarna, och kläcker 
en plan att bli tillräckligt ond för att gå med i gruppen. Lyckligtvis får 
han en viss kaosartad backup från sina lojala följare, Minionerna.
Från 7 år. Längd: 1 tim 27 min. Dialogspråk: svenska.

15.30 Lightyear (Angus Maclane, USA)
I denna animerade sci-fi-äventyrsfilm får vi följa bakgrundshistorien 
om Buzz Lightyear – rymdjägaren som gav inspiration till leksaken som 
känns igen från Toy Story. Fartfylld rymdaction som innehåller många 
referenser till genrens klassiker som Star Wars och Alien. Något för alla 
generationer science fiction-älskare!
Från 7 år. Längd: 1 tim 45 min. Dialogpråk: svenska
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18.15 Ronja Rövardotter (Tage Danielsson, Sverige)
Denna äventyrssaga beskrevs av regissören själv som en Romeo och  
Julia-historia i förpuberteten. Men även om schismen mellan de två 
rövarbanden spelar en roll så är det mer fokus på det uppbrott Ronja 
måste gå genom för att bli en självständig person. En av svensk filmhis-
torias mest klassiska far-och-dotter-skildring med tidlös igenkänning av 
livets olika skeden.
Från 7 år. Längd: 2 tim 6 minuter. dialogspråk: svenska

(Under alla barnfilmer ovan så lägger vi in en kort paus i mitten av filmen)

Skräckfilmsnatt!

21.00 Men (Alex Garland, USA) 
I efterdyningarna av en personlig tragedi drar sig änkan Harper ensam 
tillbaka till den vackra engelska landsbygden i hopp om att ha hittat en 
plats för att läka. Men någon eller något från den omgivande skogen 
verkar förfölja henne. Det som börjar som en sjudande rädsla blir till en 
fullkomlig mardröm, bebodd av hennes mörkaste minnen och rädslor.
Från 15 år. Längd: 1 tim 40 min. Dialogspråk: engelska. Textning: svenska

23.00 Black Phone (Scott Derrickson, USA)
Klaustrofobisk överlevnadsskräck baserad på novell av Stephen Kings 
son, Joe Hill. Den tillbakadragna och mobbade 13-åringen Finney har 
förmåga att kommunicera med de döda. En förmåga som visar sig kom-
ma väl till pass när han blir kidnappad av en sadistisk seriemördare och 
inlåst i en ljudisolerad källare. Där finns nämligen en urkopplad telefon 
som går till de tidigare unga pojkar som fallit offer för samma förövare, 
och de vill hjälpa honom att fly. På utsidan försöker hans syster, som 
också har övernaturliga förmågor, att hitta honom innan det är försent.
Från 15 år. Längd: 1 tim 42 min. Dialogspråk: engelska. Textning: svenska 

01.00 Eldfödd (Keith Thomas, USA)
I en nyfilmatisering av Stephen Kings klassiska thriller kämpar en flicka, 
som har extraordinära pyrokinesiska krafter, för att skydda sin familj 
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och sig själv från hotfulla krafter som försöker fånga och kontrollera 
henne. I över ett decennium har hennes föräldrar varit på flykt och des-
perat hållit sin dotter Charlie gömd från en suspekt federal byrå som vill 
använda hennes unika förmåga till att skapa ett massförstörelsevapen.
Från 15 år. Längd 1 tim 34 min. Dialogspråk: engelska. Textning: svenska

Lördag 23 juli

Utställning och lunchcafé öppet från kl. 09.30. 

10.00 Den långa flykten (Martin Rosen, England/USA)
När en synsk kanin får en uppenbarelse om att deras koloni är hotad, 
tvingas hela kaninkolonin på flykt. På sin väg stöter de på mängder av 
hinder och stora faror, men de måste fortgå, för att finna kullen där de 
kan bygga sitt nya hem i harmoni. Martin Rosens Den långa flykten 
betraktas i dag med samma klassikerstatus som Richard Adams förlaga, 
och har präglat barndomsminnen världen över. En berättelse om empati, 
kamp och överlevnad.
Från 7 år. Längd: 1 tim 35 min. Dialogspråk: engelska. Textning: svenska.
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Den långa flykten



12.00 Dödgrävarens hustru - allt för kärleken (Khadar Ayderus Ah-
med, Finland/Somalia mfl)
Berättelsen om Guled och Nasra har beskrivits som en vacker film om 
kärlekens kraft, barmhärtighet och generositet. De som har erfarenhet 
av en kamp med en sjuk familjemedlem kan nog känna igen sig i att 
vardagen ändå kan vara mångfacetterad och rymmer inte bara förtviv-
lan utan även humor och hoppfullhet. Idén till filmen kom till när den 
finsk-somaliske regissören var på en utdragen jordfästning hemma i 
Finland, och en släkting berättade om den enklare process kring begrav-
ningar som var vanlig i Somalia, där dödgrävare väntar utanför  
sjukhusen, redo att ta hand om de avlidna.  
Från 11 år. Längd: 1 tim 23 min. Dialogspråk: Somaliska. Textning: svenska.
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14.00 Konstnärsbesök: Olga Yurasova & Denis Sinyakov
I samarbete med Northern Sustainable Futures anordnas ett samtal mel-
lan Olga Yurasova, produktionsdesigner inom film samt bildkonstnär 
från Ukraina, och Denis Sinyakov, filmfotograf från Ryssland, berättar 
om sina konstnärskap och praktiska arbeten. Båda arbetar med delar av 
det som ligger till grund för vad en filmupplevelse är: scenografi, kostym 
och fotografi. Fri entré!
I samband med samtalet visar vi även filmer som de arbetat med. 

Dödgrävarens hustru
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17.30 Kortfilmspaket: Svenska bilder
Ett axplock av berättelser som vi kanske lever eller har nära oss, men 
vars teman inte så ofta har huvudroller i film. Ett hjärtligt urval av verk-
ligheter på 68 minuter!

Pink Rider (Daniel Aguirre)
En personlig reflektion över 2000-talets arbetsförhållanden, sett ur ett 
cykelbuds synvinkel. Genom nostalgi och frustration fördjupas vår för-
ståelse för arbetaren i gigekonomin. Allt till tonerna av svensk punk.
Längd: 12 minuter. Dialogspråk: engelska.
 
Berrypickers (Agnes Skonare Karlsson)
Två thailändska bröder är i Sverige för att plocka bär, men en kraftig 
värmebölja i fjällen har hindrat tillväxten. Desperationen växer i denna 
drabbande film om globala klasskillnader.
Längd 15 minuter. Dialogspråk: svenska, thai. 

Ingen sömn på Stengatan (Clara Bodén)
En nattlig inventering av Luleå utifrån Mattias Alkbergs låt Ingen sömn 
på Stengatan med fokus på människor som jobbar nattskift: arbetare på 
stålverk, i hemtjänstens nattpatrull, en vakt som kör sitt nattliga crossfit-
pass och en busschaufför.
Längd: 15 min. Dialogspråk: svenska.

Space is a quite a lot of things (August Joensalo)
Nyfikenheten för en värld utan kön tar med oss till en värld av maneter 
och disco. Fyra transpersoner delar sina upplevelser och föreställningar 
av sin egen queera utopi.
Längd: 11 min. Dialogspråk: engelska, svenska.

Den längsta väntan (Lisa Meyer)
17-åriga Thelma och Sahlina har precis fått dispens för att jaga på egen 
hand utan uppsikt från en vuxen. Jakttornet blir en frizon där drömmar 
om framtiden kan viskas fram, i väntan på adrenalinkicken som uppstår 
när ett djur närmar sig. 
Regi: Längd: 15 min. dialogspråk: svenska.



19.00 Dr. Strangelove eller: Hur jag slutade ängslas och lärde mig älska 
bomben (Stanley Kubrick, Storbritannien/USA)
Peter Sellers gör hela tre roller (den ena mer hysterisk än den andra) i 
Stanley Kubricks svarta Kalla kriget-komedi där en paranoid general 
vid namn Jack D. Ripper på eget bevåg inleder ett kärnvapenkrig mot 
Sovjetunionen. Filmen hade premiär ett år efter Kubakrisen, då kärn-
vapenkriget återigen stod för dörren. Dessvärre har Kubricks film om 
av farorna med maktgalna ledare med tillgång till massförstörelsevapen 
inte blivit mindre aktuell med åren.
Från 11 år. Längd: 1 tim 35 min. Dialogspråk: engelska.

21.15 Elvis (Baz Luhrmann, Australien/USA)
Elvis Presley bokstavligen skakade om ungdomskulturen inte bara  
genom sin musik, utan framför allt genom sitt sätt att leverera den. I  
kulisserna stod hans mytomspunna manager med en plan att till varje 
pris förvandla den unge artisten till världens största entertainer. Filmen, 
med en hårdtränad Austin Butler i titelrollen, utforskar Elvis Presleys 
liv och musik utifrån den hans komplicerade relation med sin manager 
överste Tom Parker (spelad av Tom Hanks) och följer dem under 20 år 
av karriärens utveckling. Allt i Baz Luhrmann-anda med show och  
drama gjord att ses i biografsalong!
Från 11 år. Längd: 2 tim 39 min Dialogspråk: engelska. Textning: svenska. 
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Platsens historia 
 
Sagabiografen byggdes upp av gruvarbetaren Östen Dahlberg och hans familj 
och drevs mellan åren 1945–1965. Därefter stod den orörd i tjugofem år, men 
efter att husets historia återupptäcktes i slutet på 1980-talet påbörjades  
renoveringar till dess ursprungliga skick. Sedan 1993 har det arrangerats filmvis-
ningar, dans och andra evenemang i huset.

Sagabiografen är inte bara biosalong, utan även ett museum. Det mesta av inred-
ning och möblemang är i original sedan familjen Dahlberg bodde där. 

På gården finns dessutom Elviramuseet. Där berättas historien om Elvira Lund-
ström som kom att sätta bygden på kartan. Hon var en välkänd amatörgeolog 
och under sitt liv samlade hon på lokalhistoriska föremål från Malå, utbildade sig 
inom geologi och fann kopparådern ”Elviramalmen”.



Biljettpriser:
Ordinarie filmvisning    100:- 
Barn under 15 år     50:-
Samtal (med tillhörande filmer)   fri entré!
Utställningar och museum    fri entré!

Vid uppvisande av medlemskort: 10:- rabatt per film.
Du kan bli medlem på plats eller mejla oss (se kontakt nedan).   

Biljetter beställs med fördel i förväg via mejl/facebook, men kan också  
köpas på plats på Sagabiografen, som öppnar 30 minuter innan första visning. 
Swish-nummer: 1230670901 

Information om åldersgränser står vid respektive film.
Svenskt tal, utan textning om inget annat anges. 
 
Kontakt:
sagabiografenadak@gmail.com 
facebook.com/SagabionAdak (se event Adak filmfestival 2022) 
 
Servering: Under festivaldagarna öppnar caféet 30 minuter före första  
filmvisning och stänger när sista filmen startat.  

Logi:
Husvagnsparkering samt tältplatser finns vid skolan i Adak. Mer information 
om boende i omnejden finns hos Malå turistinformation: visitmala.se

Ett varmt Tack till våra sponsorer och samarbetspartners som genom sitt stöd 
gör det möjligt för oss att driva vår kulturbiograf. Särskilt tack till:

David Mergel
Film i Västerbotten
Provins
Northern Sustainable Futures
Region Västerbotten
Malå kommun
Volontärer. Gäster. Familj. Vänner. Utan er ingen festival.

Festivalens arbetsgrupp består av Marion-Astrid Horney, Ronja Hallin Lundqvist och 
Clara Gustavsson.
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Torsdag 21 juli

13.00 Invigning

13.30 Författarsamtal: Maria Broberg & 
Oscar Sedholm

14.30 Den heliga älven (52 min)

16.00 Historja - stygn för sapmi (1 tim 28 
min)

18.00 Beans (1 tim 32 min)

20.00 Casablanca (1 tim 43 min)

Fredag 22 juli

09.30 Utställning och lunchcafé öppnar

10.00 Författarsamtal: Li Norlin

13.00 Minioner: berättelsen om Gru  
(1 tim 27 min)

15.30 Lightyear (1 tim 45 min)

18.15 Ronja Rövardotter (2 tim 6 min) 

21.00 Men (1 tim 40 min)

23.00 Black Phone (1 tim 42 min)

01.00 Eldfödd (1 tim 34 min)

Lördag 23 juli

09.30 Utställning och lunchcafé öppnar

10.00 Den långa flykten (1 tim 35 min)

12.00 Dödgrävarens hustru (1 tim 23 
min)

14.00 Konstnärsbesök: Olga Yurasova & 
Denis Sinyakov (inkl. filmvisning)

17.30 Svenska bilder (68 min)

19.00 Dr. Strangelove (1 tim 35 min)

21.00 Elvis (2 tim 39 min)

OBS! Eventuella ändringar och nya punkter i 
programmet lägger vi upp på vår  
facebook-sida: SagabionAdak - Adak Film-
festival

PROGRAM


