Bild från Men Who Sing av Dylan Williams.
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Snart premiär för första digitala Tempo Dokumentärfestival
På måndag kväll klockan 18.00 invigs den 22:a upplagan av Tempo Dokumentärfestival med
kortfilmen Man med duvor, av Lina Maria Mannheimer. Alla som köpt ett digitalt festivalpass
kan från och med då följa festivalen från TV-soffan under resten av veckan. Men Tempo
Dokumentärfestival är mycket mer än film, bland övriga dokumentära genrer finns bland annat
radiosektionen. I år blir det också premiär för ett nytt inslag i programmet – Tempopodden.

Ett stående inslag i Tempo Dokumentärfestivals program är Short Dox Radio. Tio radiodokumentärer,
alla kortare än tre minuter, är med i tävlan. Vinnaren belönas med 5 000 kronor, en deltagarplats i
Short Dox Nordic samt studiotid och producentstöd hos produktionsbolaget Munck Studios.
Här är årets nominerade titlar:
Ett mail i mängden av Karolina Berg
Logga ut av Johan Stenberg
Ung same tar ton av Juhán Nikolaus Wuolab Wollberg
Mellanförskap av Nour Hanna
Tjugotjugo av Anna Frey
Telefonkiosken av Marcel Pacheco
Myndigheten för tupplur och missljud av Finn Hellman
En stund på hospice av Kristian Erskog
Are You Still Watching Netflix? av Astrid Mohlin och Sara Olsson
När folk kommer nära av Moa Hamner, Marcus Bo Ohlsson, Jakob Lindhagen, Filip Stankovic och
Tove Lindblom
Årets nyhet, Tempopodden, görs även den i samarbete med Munck Studios och de tre avsnitten
kommer alla att kretsa kring festivalens tema, ”Tempo flyttar hem”. Ulrika Bandeira, festivalens
programchef, diskuterar ämnen utifrån tre av filmerna i programmet, tillsammans med gäster.
Kortfilmen Obituary närskådas tillsammans med en arkivarie på Tekniska Museet. En
landskapsarkitekt gästar samtalet om långfilmen Punta Sacra och i avsnittet om Det krokiga och det
raka får lyssnaren höra filmens regissör berätta om sin morfar, arkitekten Carl Nyrén. De tre avsnitten
av Tempopodden finns där poddar finns och på Spotiify från 2 mars.
Planerar du inslag/artikel om våra filmer? Kontakta mig innan festivalens start för önskemål om
tittlänkar.
Hela festivalprogrammet finns på tempofestival.se. Där kan du även läsa om vilka som ingår i våra
juryer för de olika tävlingarna. Under https://tempofestival.se/om-tempo/jurygrupper-2021/ hittar du
presentationer av dessa personer.
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