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Film under bar himmel med Sommarscen Malmö
På fredag den 12 juli är det premiär för bio utomhus, Sommarscen Malmös
återkommande filmprogram där det bjuds på film under bar himmel runtom i
hela Malmö. I samarbete med bland andra Folkets Bio Malmö, Malmö Arab

Filmfestival och kort- och dokumentärfilmsfestivalen Nordisk Panorama
visas 13 olika filmer på 9 olika platser i Malmö. Årets program bjuder på allt
från animerade sagoäventyr till starka vardagsporträtt och extra många
dokumentärer.
På fredag den 12 juli är det premiär i Vänskapsparken i Rosengård där
Disneyäventyret Trassel visas, ett trassligt och hårresande äventyr för hela familjen
om den modiga tonåringen Rapunzel. Filmen visas i samarbete med EIM –
Engagerad i Malmö och Tjejer i Förening, som valde en film som barn och vuxna kan
se tillsammas.
Dokumentärernas år
Sommarens program bjuder detta år på inte mindre än fem dokumentärer. I
samarbete med den danska dokumentärfilmfestivalen CPH:Dox visas exempelvis
musikdokumentären Efterklang: The Gost of Piramida på Pildammsteatern. Efterklang
spelar dessutom live innan filmen. Inför kort- och dokumentärfilmfestivalen Nordisk
Panorama som hålls i Malmö i september visas filmen Familjen Persson i Främmande
land i Enskifteshagen. Det är en svensk dokumentär av Åsa Blanck och Johan
Palmgren, om Per Persson som lämnade Sverige och bosatte sig i Pakistan och som
40 år senare återvänder till Sverige med sin familj. Andra exempel på dokumentärer i
årets program är den flerfaldigt prisade dokumentären Searching for Sugarman, av
Malik Bendjelloul som den 3 augusti visas på Sevedsplan.
Drama och komedi med musik
På Lindängens amfiteater visas Gabriela Pichlers debutfilm Äta sova dö och på
Törnrosens amfiteater i Rosengård den Haifa Al Mansours Den Gröna Cykeln, vilken
är den första långfilmen helt gjord i Saudiarabien regisserad av en kvinna.
För andra året i rad samarbetar Sommarscen även med Malmö Arab Film Festival
med ett film- och musikarrangemang i Sibbarp den 10 augusti. Filmen som visas är
den romantiska komedin When Monaliza smiled, i regi av jordanska Fadi Haddad.
Innan filmen kl 21.00 spelar Houssam Zamzam arabiska klassiker.
Hela Sommarscens filmprogram 2013:
Trassel
Äta Sova Dö
Konstfilm Moderna Museet
Uppe på Vallmokullen
Bekas
Grandma Lo-Fi
Bitchkram
Den gröna cykeln
Calling The New Gods
Familjen Persson i främmande land
Searching for Sugarman
Efterklang: The Ghost of Piramida
When Monaliza smiled

12 juli kl 22 Vänskapsparken
13 juli kl 22 Lindängens amfiteater
16 juli kl 22 Moderna Museets innergård
19 juli kl 22 Sevedsplan
20 juli kl 22 Kullarna i Kroksbäcksparken
23 juli kl 22 Moderna Museets innergård
26 juli kl 22 Lindängens amfiteater
27 juli kl 22 Törnrosens amfiteater
30 juli kl 22 Moderna Museets innergård
2 augusti kl 22 Enskifteshagen
3 augusti kl 22 Sevedsplan
4 augusti kl 22 Pildammsteatern
10 augusti kl 22 Sibbarp

För mer information kontakta:
Marie Norrthon, projektledare Sommarscen: 0704-34 70 66,
marie.norrthon@malmo.se
Läs mer om Sommarscen Malmö på: www.malmo.se/sommarscen
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Sommarscen Malmö
Sommarscens uppdrag är väcka nyfikenhet för scenkonst och att bidra till att göra Malmö till
en attraktiv kulturstad för alla genom att erbjuda ett varierat programutbud med bredd och
djup för både barn, unga och vuxna. Sommarscen är en del av kulturförvaltningen.

