
Birthday (2016)
Land: Grekland
Genre: Fiktion kortfilm
Ämne: Cerebral Palsy
Längd: 00:12:48

Mario, en ung man med Cerebral Pares, väntar tillsammans med 
sin mamma, på sin morbror för att fira att Mario fyller 22. Men när 
morbrorn kommer, tillsammans med sin nya flickvän, blir stämnin-
gen inte riktigt som de hade tänkt sig.

MEDIATEKET

regissör Dimitris Katsimiris

27 First Years (2018)
Land: Finland
Genre: Kort dokumentär
Ämne: Multiple diagnoses
Längd: 00:29:00

En handikappad man flyttar ifrån sitt banrddomshem och lämnar 
därmed sin åldrade mamma ensam för första gången någonsin.

regissör Jussi Sandhu

Fiona Humphrey (2019)
Land: USA
Genre: Dokumentär
Ämne: Sanfilippo Syndrome
Längd: 01:19:00

Fiona Humphrey är 9 år gamal och lider av Mukopolysackaridos, 
en ovanlig sjukdom som till slut kommer att ta livet av henne. 
Hennes systrar Paige och Heather fungerar som föräldrar i famil-
jen när pappan i familjen är iväg och jobbar. Den här filmen ger en 
insyn i deras liv och vilka uppoffringar de måste göra för att kunna 
vara lyckliga.

regissör Thomas Joudi

Magnolia’s Hope (2019)
Land: USA
Genre: Dokumentär
Ämne: Rett Syndrome
Längd: 01:00:00

När treåriga Magnolia Tesler blev diagnostiserad med Rett Syn-
drom, visste inte hennes föräldrar vad de skulle göra. I den här 
närgående dokumentären får vi följa familjen Tesler när de tar tag 
i att försöka göra sin dotter frisk från denna ovanliga och försva-
gande sjukdom.

regissör A.J. Tesler

Be My Voice (2018)
Land: USA
Genre: Kort dokumentär
Ämne: ALS
Längd: 00:12:23

Be My Voice berättar historien om Bernie Dalton, som är en 48 årig 
ensamstående pappa, som dörmmer om att en dag bli en sångare 
och låtskrivare. Kort efter att ha börjat ta sånglektioner förlorade 
han rösten och blev senare diagnostiserad med Amyotrofisk Lat-
eralskleros. 

regissör Manjula Varghese

The Man of the Trees (2018)
Land: Italien
Genre: Kort dokumentär
Ämne: Undiagnosed
Längd: 00:18:55

Daniel Balima är 67 år och kommer från Tenkodogo, en liten stad 
i Burkina Faso där han lever med sin familj. Som barn blev Dan-
iel sjuk i polio och förlorade förmågan att gå, ändå har han precis 
som sin fan arbetat med agrikultur hela sitt liv. Han lärde sig tidigt 
att gå på sina händer och har alltid jobbat hårt och effektivt. 

regissör Andrea Trivero

Overexposed (2019)
Land: Italien
Genre: Kort dokumentär
Ämne: Erythropoietic Protoporphyria
Längd: 00:20:00

Hur är livet för någon som blir bränd direkt när den kommer i kon-
takt med det minsta lilla solljus, likt en känslig filmrulle. Den här 
filmen utforskar ämnet med hjälp av olika intervjuer och historier, 
där också filmskaparen är med och berättar sin historia. “Överex-
ponerad” berättar om den speciella hatkärleken, som folk som lid-
er av Erytropoetisk protoporfyri har, till solen.

regissör Andrea Minoglio
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Fraser Syndrome & Me (2018)
Land: USA
Genre: Kort dokumentär
Ämne: Fraser Syndrome
Längd: 00:19:43

Filmskaparen Kyle Anne Grendys är den 75e personen som fötts 
med den ovanliga sjukdomen  Brankiootorenalt syndrom. Kyle 
Anne har hela sitt liv känt sig ensam i världen, men när hon beger 
sig ut på en resa för att hitta sitt sammanhang hittar hon personer 
som är precis som hon.

MEDIATEKET

regissör Kyle Anne Grendys

IGI’s Adventure (2019)
Land: Sverige
Genre: Animerat och utbildande
Ämne: Primary Immunodeficiency
Längd: 00:03:15

Jamies vänner vill att han ska följa med och bada, men han kan 
inte. För att förklara för sina vänner varför det inte går, tar han dem 
med sig på en oförglömlig resa.

regissör Veronica Wallenberg

School is not my Enemy (2019)
Land: Belgien
Genre: Kort Animerat
Ämne: Skillnader
Längd: 00:04:00

Skol-vägran är vanligare än vad man kan tro och vi måste ta det 
i åtanke.  Den här filmen berättar och ger dig ett nytt perspektiv 
på skol-vägran.

regissör Aagje Van Damme

The Oak of Silence (2019)
Land: Sverige
Genre: Fiktion kortfilm
Ämne: Skillnader
Längd: 00:08:50

Ett kärlekspar har svårigheter att komma i kontakt med varandra 
på grund av deras gemensamma sjukdom.

regissör Anton Strandh

New Lives (2019)
Land: Italien
Genre: Kort dokumentär
Ämne: Duchenne and Becker Muscular Dystroph

Längd: 00:23:56

När föräldrar får reda på att deras barn har en genetisk degenera-
tiv sjukdom, såsom duchennes muskeldystrofi eller Beckers mus-
keldystrofi, orsakar det en djup känslomässig kris. Det gör så att 
deras syn på livet och deras förväntningar på vad livet ska ge till 
deras barn fallerar och de måste ändra sitt sätt att se på världen. 

regissör Marco Fiata

Tin Soldiers (2019)
Land: Syd Afrika
Genre: Dokumentär
Ämne: Fibrodysplasia ossificans progressiva
Längd: 01:30:00

Fråntagen förmågan att kunna gå som barn, men inte deras mod, 
deras kärlek eller deras hopp. Tin Soldiers handlar om de som 
påverkas av den handikappande och försvagande sjukdomen, 
jakten på att hitta ett botemedel och sökandet efter de som fort-
farande lever i skymundan. 

regissör Odette Schwegler
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Familj / Relationer

Självuttryckt

Barn / Ungom

Globalt perspektiv

Alla filmer är tillgängliga med originalspråk med engelska undertexter.
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