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Stockholm 19 augusti 2021 

 
Fotboll, torsk och tyngdlyftning på Tiny Tempo 
 
Tempo Dokumentärfestival har fått ett småsyskon och 15–19 september kan barn och unga 
få ta del av både nya och klassiska dokumentärer, i långt och kort format. Förutom film ingår 
också	radiodokumentärer	i programmet på Tiny Tempo.  
 
Det blir smygpremiär på Barnradions	BOVAR OCH BROTT, en helt ny dokumentärpodd för 9–13-
åringar.	Programledare för podden är Amie Bramme Sey. Första avsnittet handlar om Lasse-
Maja, en känd bedragare som levde på 1800-talet. Publiken får också chansen att lära känna 
den amerikanska piloten Amelia Earhart i en av HISTORIERUMMETS	uppskattade 
djupdykningar. 	 
	 
Den norska långfilmsdokumentären KIDS CUP av Line Hatland tar oss med till en av världens 
största fotbollsturneringar för barn och unga. Filmen hade sin internationella premiär på den 
stora barnfilmfestivalen i Giffoni i Italien i våras. Filmen visas också under Nordisk Panorama 
som pågår i Malmö 16–21 september, så publik både i Malmö och Stockholm får chansen att se 
filmen på biograf. 
	 



Egyptiska LIFT LIKE A GIRL av Mayye Zayed tecknar ett porträtt av 14-åriga Zebiba som tränat 
tyngdlyftning sedan hon var nio, med siktet inställt på världseliten. I den iranska kortfilmen 
SHADEGAN får vi följa med på en meditativ (arbets-) dag i Milads liv. 
	 
Festivalen bjuder också på en nedklippt version av Peter Magnussons uppmärksammade OM 
SKOGEN som i långt format hade premiär i våras.	 EARTH: MUTED – JINGJING’S STORY har 
tidigare visats på årets digitala Almedalsvecka. Filmen är ett utdrag ur EARTH: MUTED som hade 
premiär på Tempo Dokumentärfestival i våras och är regisserad av Mikael Kristersson, Oscar 
Hedin Hetteberg och Åsa Ekman. Den längre filmen har ordinarie biografpremiär den 24 
september. 
	 
Bland klassikerna finns David Aronowitsch och Hanna Heilborns animerade syskonfilmer GÖMD 
(2002) och SHARAF (2012). Norska TUNGSKÄRARNA (2017) av Solveig Melkeraaen tar oss med 
till Nordnorge och ett traditionellt och ovanligt arbete för barn: att skära torsktungor! 
	 
Festivalen anordnas på biograferna Zita och Skärisbiografen och storleken på publiken 
anpassas givetvis till rådande restriktioner. 
	 
Se hela programmet på www.tempofestival.se/tinytempo 
Biljetter kommer att kunna köpas på respektive biografs hemsida från 1 september. 
 
För pressbilder och övriga frågor: 
Sara Henrikson 
sara.henrikson@tempofestival.se 
072-734 73 59 
 
Biograf Zita ligger på Birger Jarlsgatan 37 i Stockholm och Skärisbiografen på Bodholmsgången 13 i	Skärholmen. 


