


Programpunkter Fredag/Schedule Friday

Saga Caféet: 

18.00 -18.30  Dörrarna öppnas / Doors open 
Dörrarna till årets filmfestival öppnas. Kom och mingla med oss i café Saga!
Doors open on the movie festival! Come mingle with us at Saga Caféet! 

21.00 -21.30 HBTQ-filmquiz med RFSL/HBTQ movie quiz w. RFSL:
Hur mycket vet du om hbtq-film? Utmana dig själv och dina vänner. Du har
dessutom en chans att vinna fina priser! LGBTQ-movie quiz with RFSL! How much do 
you know about LGBTQ movies? Challenge yourself and your friends! You also have 
the opportunity to win nice prices!

Sagabiografen:
18.45 - 19.00  Invigning /Opening!
Missa inte invigningen av Boden Queer Film Festival 2016! Kvällen invigs med tal och 
massor av pepp! Don’t miss the opening of Boden Queer Film Festival 2016! Speeches 
and plenty of cheer! 

Medverkande/Participants: RFSL Luleå och norra Norrbottens län, Bodens kommun-
chef Mats Berg, Filmpool Nord - filmkonsulenternas Lars-Eric Larsson. Konferencier: 
Hanna Nygårds 

19.00 - 21.00 Årets invigningsfilm/Opening screening: Freeheld
Engelskt tal, Svensk text. Åldersgräns 11 (7 i vuxens sällskap). 
English w. Swedish subtitles. Age limit: 11 (7 in the company of an adult)

New Jersey-polisen, Laurel Hester (Julianne Moore) och hennes sambo, Stacie Andrée 
(Ellen Page) är registrerade partners och tar kampen om Hesters pensionsförmåner 
när hon får diagnosen obotlig cancer.  

New Jersey police lieutenant Laurel Hester (Julianne Moore) and her registered 
domestic partner Stacie Andree  (Ellen Page)  both battle to secure Hesters pension 
benefits when she is diagnosed with terminal cancer.



Programpunkter Lördag/Schedule Saturday

Saga Caféet:
12.00 Dörrarna öppnar/Doors open
Klockan 12.00 öppnar vi dörrarna till lördagens festival.

At 12.00 we open the doors to the second day of the festival. 

12.15- 12.45 Kortfilmsvisning/short film screening

Sauna the dead (20min)
Har du någonsin haft en katastrofal kväll på saunan? Vi lovar dig detta är så mycket 
värre! Have you ever had a disastrous night at the sauna? We promise you-  this will 
be much worse! 

La Ducha (10 min)
Två kvinnor, ett badrum och en katt. Ibland är det dags att simma vidare. Two women, 
one bathroom and one cat. Sometimes it is better to keep on swimming.

13.15- 13.45 Kortfilm/Short film: San Cristobal
Ylltröjesex, gummistövlar och omöjlig kärlek är ingredienserna i denna årets kanske 
sötaste kärlekshistoria. Wool sweater sex, rubber boots and an impossible love is the 
ingredients in the cutest love story this year! 

La Ducha Sauna the dead



15.00- 15.45 Föreläsning/Lecture:
Sexualitet, heteronormativitet & queer potential i Science fiction / Sexuality, hete-
ronormativity & queer potential in Science fiction

Science fiction har en enorm potential i sitt sätt att gestalta alternativa världar, 
varelser och föreställa sig framtiden, men har förvånansvärt sällan använts för att 
ifrågasätta normer kring sex och sexualitet. Varför har det funnits så få hbtq-karaktä-
rer i science fiction? Varför handlar genren så lite om sexualitet? Och hur har genrens 
queera potential använts? Detta har filmvetaren Josefine Wälivaara undersökt i sin 
avhandling om science fiction som film- och tv-genre. I denna föreläsning berättar 
hon om genrens relation till queera karaktärer, sexualitet och identitet.

Science fiction has a huge potential in its ability to shape alternative worlds, creatu-
res and imagining the future, but surprisingly seldom has it been used to question 
the norms around sex and sexuality. Why have there been so few LGBT characters in 
science fiction? Why is there so little talk about sexuality in the genre? And how has 
the queer potential of the genre been used? This is what Josefine Wälivaara have 
investigated in her thesis on science fiction within films and television. In this lecture, 
she talks about the genres relationship with queer characters, sexuality and identity.

16.00- 16.45 Sveriges HBTQ-historia/The HBTQ-history of Sweden
Annelie Danielsson, verksamhetsledare för RFSL Luleå och norra Norrbottens län, tar 
dig med på en resa igenom Sveriges historia ur ett hbtq-perspektiv! Ta del av hur Sve-
rige har förändrats med tiden, hur snabbt eller långsamt har det gått, vilken betydelse 
har det haft och var vi är idag!

Annelie Danielsson, project coordinator at RFSL Luleå och norra Norrbottens län, 
takes you on a trip through the history of Sweden from a LGBTQ-perspective! Find out 
how Sweden has changed throught time, how long or short the road has been to get 
where we are today! 



17.00- 17.20 Kortfilmer/Short films: Infantile / Say U Will

Infantile (10min):
Ett magplask får den unga konstsimmerskan att söka tröst i sin simlärarinnas trygga 
barm.  A belly flop get the young synchronized swimmer to seek comfort in the warm 
bosom of her swiming teacher. 

Say U Will (11 min) :
Marcus och Ray möts i en kyss när klockan slår tolv och det nya året ringer in. Det här 
blir början till en natt ingen av dem någonsin kommer att glömma.  Marcus and Ray 
meet in a kiss when the clock strikes twelwe and the new year begin. This will be a 
night that they will never forget. 

17.30- 18.15 Föreläsning/Lecture: Att leva med HIV idag/Living with HIV Today
Projektet Ta ingen risk! presenterar en HIV-föreläsning av Posithiva gruppen. Forsk-
ningen har gått framåt och behandlingen förbättrats, så hur är det att leva med HIV 
idag? Posithiva gruppen berättar! Ta ingen risk! är ett Landstings-finansierat HIV- och 
STI-projekt som drivs av RFSL Luleå och norra Norrbottens län.

The Project ’Ta ingen risk!’ (Take no risk!) is presenting a lecture from Posithiva grup-
pen. The research about HIV and aids is improving and the treatment also. But how is 
it to live with Hiv today? Posithiva gruppen will take about this during this lecture. Ta 
ingen risk! (Take no risk!) is a project funded by Norrbottens läns landsting and execu-
ted by RFSL Luleå och norra Norrbottens län

18.30- 19.00  Kortfilmsrepris/Short film rerun

Sauna the dead (20min):
Har du någonsin haft en katastrofal kväll på saunan? Vi lovar dig detta är så mycket 
värre! Have you ever had a disastrous night at the sauna? We promise you-  this will 
be much worse! 

La Ducha (10 min):
Två kvinnor, ett badrum och en katt. Ibland är det dags att simma vidare.Two women, 
one bathroom and one cat. Sometimes it is better to keep on swimming. 

Infantile Say U Will



20.00- 20.30  Kortfilmsrepris/Short film rerun

San Cristobal (30min):
Ylltröjesex, gummistövlar och omöjlig kärlek är ingredienserna i denna årets kanske 
sötaste kärlekshistoria. Wool sweater sex, rubber boots and an impossible love is the 
ingredients in the cutest love story this year! 

Sagabiografen:

13.00 - 13.50 Filmvisning/Screening: The Wait
Åldersgräns 15 / Age limit: 15 years

En av världens största flyktingkatastrofer genom tiderna drabbar världen. Varje dag 
flyr flera tusentals människor från krigets Syrien. Filmskaparen Maher Abdel Azizs 
film The wait handlar om kriget, flykten och framförallt om att finna sin plats i det nya 
landet Sverige.

Filmmaker Maher Abdel Aziz monitors the suffering of Syrian families who have fled 
from the horrors of Syrian war and come to the European communities as refugees. 
The film highlights the difficulties the new immigrants face while they try to integrate 
into their new societies. 

14.00- 14.30 Samtal om ”The wait” / Discussion: ”The Wait”
Filmskaparen av The wait, Maher Abdel Aziz samtalar med Annelie Danielsson (RFSL) 
om filmen och delar med sig av sina tankar om integration i dagens Sverige. 

Filmmaker Maher Abdel Aziz talk with Annelie Danielsson (RFSL) about the movie and 
shares his thoughts about integration and the intergration process in Sweden today. 



15.00- 16.35 Filmvisning/Screening:  Kiki
Engelskt tal, Svensk text. Åldersgräns: 15 
English w. Swedish subtitles. Age limit: 15

Genom en intim och visuellt utmanande kameralins får vi här en komplex inblick 
i kiki-scenen – en subkultur och rörelse bildad av HBTQ-ungdomar i New York. De 
finner i kiki-rörelsen en fristad från omvärldens rasistiska, homo- och transfobiska 
förtryck. Här finns alternativa familjesystem, mentorskap och vänskap – men även 
politisk agens och ett sätt att ta makten över sitt liv i och genom den konstform som 
kallas House and Ball, vars mest kända uttryck är voguing.

Through an intimate and visually challenging perspective, we are given a complex 
insight into the kiki-scene - a subculture and movement formed by LGBT youth in New 
York. In the kiki movement they find a sanctuary from the racist, gay and trans-phobic 
oppression from the outside world. Here they find alternative family systems, men-
torship  and friendship - but also political agency and a way to take control of their  
lives in and through the artform known as the House and Ball, whose most famous 
expression is voguing.

17.20-19.15 Filmvisning/Screening: Kater
Åldersgräns: 15  / Age limit: 15

Stefan och Andreas lever ett tillsynes perfekt liv i Wien, där karriären, katten och kam-
marmusiken är de viktigaste byggstenarna i deras solida kärleksslott. Nakna dansar 
de fram genom tillvaron till tonerna av Beethoven och Bach och det Österrikiska vinet 
flödar likt Dionysos själv stod värd för festen. Men i sann Österrikisk anda luran mörk-
ret runt hörnet och sprickor anas snart i den så perfekta fasaden. Kater leverar nakna 
män, katter och en Hanneke-värdig twist.

Stefan and Andreas lead a happy and passionate life. Together with their beloved 
tomcat Moses, they live in a beautiful old house in Vienna’s vineyards. They work as a 
musician and as a scheduler in the same orchestra and they love their large circle of 
friends. An unexpected and inexplicable outburst of violence suddenly shakes up the 
relationship and calls everything into question - the blind spot that resides in all of us.



19.30-20.45 Filmvisning/Screening:  Out Run
Åldersgräns: 15 / Age limit: 15  

Som ledare för världens enda HBTQ-parti drömmer Bemz Benedito om att bli den 
första transkvinnan i den Filippinska kongressen. Vägen dit är lång och att organisera 
frisörskor och beauty queens är inte lätt. Bemz och hennes fabulösa team har en här 
av aktivister bakom sig som tillsammans tar till minst sagt originella kampanjmetoder 
för att nå målet. Men som outsiders i politiken är frågan – kommer de tvingas kom-
promissa sina ideal för att nå dit de vill? Här är filmen som gör politik fräckt.

As leader of the world’s only LGBT political party, Bemz Benedito dreams of being the 
first transgender woman in the Philippine Congress. But in a predominantly Catholic 
nation, rallying for LGBT representation in the halls of Congress is not an easy feat. 
Bemz and her eclectic team of queer political warriors must rethink traditional cam-
paign strategies to amass support from unlikely places. Taking their equality cam-
paign to small-town hair salons and regional beauty pageants, the activists mobilize 
working-class trans hairdressers and beauty queens to join the fight against their 
main political opponent, a homophobic evangelical preacher, and prove to the Filipino 
electorate that it’s time to take the rights of LGBT people seriously.  

Hotell Bodensia:

21.00-00.45 Lördagsfest!/Saturday night party! 
Välkommen på festivalfest på Hotell Bodensia! Under kvällen bjuds det  på musik i 
Lobbybaren, både med den grymme DJn Micke Arvidsson och den superbra trubadu-
ren Madde Lundberg! Festivalens fest drar igång direkt efter sista filmen på lördagen. 
Kom och mingla, dansa, prata, umgås, mys och festa med oss!

Öppet för alla! Välkommen!

Welcome to our festival party at Hotel Bodensia! During the evening DJ Micke Ar-
vidsson and the excellent troubadour Madde Lundberg will be playing music in the 
Lobby bar. The Festival party will start directly after the last movie on saturday! Come 
mingle, dance, talk, hang out and party with us!

Everybody’s welcome!



Programpunkter Söndag/Schedule Sunday

Saga Caféet:

10.00 -13.00 Välkommen på biofrukost!/Welcome to movie breakfast!
Boden Queer Film Festival 2016 avslutas med biofrukost i Saga caféet på folkets hus! 
Vi äter tillsammans och tittar på filmen Barash. Frukost finns till försäljning i caféet. Är 
du medlem i RFSL så bjuder vi på frukosten. 

Boden Queer Film Festival 2016 closes with a movie breakfast at Saga Caféet. We eat 
breakfast together and watch the movie ”Barash”. Breakfast is sold in the café. If you 
are a member of RFSL, breakfast is on us.

10.30-12.00 Filmvisning/Screening: Barash
Naama Barash är 17 år gammal och bor i en tråkig förort till Tel Aviv tillsammans med 
föräldrarna som alltid bråkar. Hennes vardag består mest av att skolka från skolan 
med polarna och jaga alkohol och droger, allt för att något ska hända. Så en dag dyker 
hon med stort H upp i skolan och Barash faller handlöst. Nu förändras allt. Barash är 
filmen för dig som aldrig lyckats glömma din första kärlek och som fortfarande dröm-
mer om ungdomens heta nätter då allt var möjligt.

17 year old Naama Barash enjoys alcohol, drugs and hanging out with like-min-
ded friends in a boring suburb of Tel Aviv. Her activities are an escape from a home 
where her parents always fight, and a rebellious, army-enrolled sister, who, one day, 
disappears. As a new girl shows up at school, Barash falls deep in love for the first 
time, and the intensity of the experience at once confuses her and gives her life new 
meaning.








