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Tempos fullspäckade program släpps imorgon
Många av filmerna i årets program fokuserar på engagemang, aktivism och hur
kultur kan förändra samhället. Den 9 februari klockan 12.00 släpps hela det
fullspäckade programmet på tempofestival.se och försäljningen av biljetter och
festivalpass startar. Den 23:e upplagan av Tempo är en hybridfestival, programmet
visas på bio såväl som digitalt. Tempo Dokumentärfestival pågår 7 – 13 mars.
Bland de internationella dokumentärerna finns:
Courage, som handlar om massprotesterna under belarusiska presidentvalet 2020 och de
konsekvenser några skådespelare drabbas av när de gör motstånd mot den sittande
regimen.
I'll Stand by You (bild ovan), som är en skildring av två kvinnor, en psykolog och en polis,
i ett litet samhälle på landsbygden i Litauen. I landet pågår en epidemi av självmord, vilket
dessa kvinnor genom samtal, värme och omtanke försöker sätta stopp för.

The Witches of the Orient, som handlar om de japanska, kvinnliga textilarbetare som
efter stenhård träning blev ett osannolikt framgångsrikt volleybollag, vilket gjorde att de
också fick smeknamnet ”häxorna från Orienten” av den västerländska pressen. De blev
vinnare av guldmedaljen på hemmaplan under OS i Tokyo 1964, blev omåttligt populära
och inspirerade till en mängd animé.
Franska A Story of One's Own, där får möta fem personer från olika delar av världen som
alla är adopterade och uppvuxna i franska familjer. De delar generöst med sig av hur detta
påverkat dem under deras uppväxt och ända in i vuxen ålder. Regissören är själv
adopterad och denna gripande dokumentär lyfter frågeställningar kring internationella
adoptioner.
Ytterligare en filmtitel har tillkommit. Det är This is Joan Collins av Clare Beavan. I
filmen, som ingår i kategorin Music & Arts, berättar den glamorösa brittiska filmstjärnan
öppenhjärtigt om sitt extravaganta och händelserika liv.
Vänligen kontakta mig på mejladressen nedan om du:
- vill ha en lågupplöst pdf. av programkatalogen innan det officiella programsläppet
- planerar att skriva om eller recensera filmer innan festivalen börjar, så kan tittlänkar
skickas i förväg
- önskar intervjua någon filmmakare
Presskontakt
Louise Bodin
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www.tempofestival.se
Den 23:e upplagan av Tempo Dokumentärfestival äger rum den 7–13 mars 2022. Tempo Dokumentärfestival är Sveriges största festival för
dokumentära uttryck. Sedan grundandet 1998 presenteras dokumentärer från hela världen som annars inte skulle nå en svensk publik. Tempo
utgör ett unikt forum för att samlat presentera dokumentära verk över genregränser: film, radio, foto och mer experimentella uttrycksformer.
Tempo är också forum för dokumentärbranschen och arrangerar en rad branschrelaterade aktiviteter som works in progress, workshops,
seminarier och Tempo Pitch.

