
CJFF program_cover.indd   1-2 21/01/2018   18.47



Velkommen til Copenhagen Jewish Filmfestival 2018.

Her i 2018 sætter vi streg under Statens Israels 

halvfjersenstyvende leveår. Og hvordan skal vi dog 

gribe dette an uden at blive klassificeret som det ene 

eller det andet - venstreorienterede, højreorienterede, 

naive osv.

70 er et symbolsk tal; Tallet 7 bærer betydningen 

ufuldkommen i biblen. Tallet 10 hænger sammen med 

magt/ledelse fx de 10 bud. Til sammen rimelig markant 

betydning. På den ene siden ufuldkommen, på den 

anden side magt. Lad dette være CJFF’s ramme om 

Israel 70 år. 

I vores program hylder vi det ufuldkomne, det fejlbar-

lige, det skæve, det unikke og vi hylder lederskabet – 

men vi undersøger magten, når den er fuldkommen og 

ønsker lederskab, der inspirerer. 

Derfor er programmet i år en anledning til at lade det 

ufuldkomne fejlbarlige få plads - mennesker. Vi viser 

dybderne i vores bevidsthed, vi inviterer publikum til 

at komme med ind under huden på filmenes skabere 

og historier. Aldrig har festivalen ønsket publikum 

så hjertelig velkommen, aldrig har vi været så dejligt 

afhængige af publikum for at programmet lykkes. 

For al den stund at verden bærer skjold mod frygt for 

fjender – både de virkelige og uvirkelige – benytter 

vi lejligheden til at åbne op. Hele programmet hylder 

mangfoldighed og forskellighed. Vi hylder uenigheden, 

desperationen, frustrationen, håbet, HATIKVA, traumet, 

overlevelsen, glæden, kærligheden og fremtiden. CJFF 

er sat i verden for at bidrage til en dybere, sjovere, 

klogere og mere alsidig samtale og oplevelse, hvortil vi 

bruger filmkunsten. 
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15 FEB
19.00

WOMEN’S BALCONY
BIOSAL ASTA

15 FEB
21.30

MUHI
BIOSAL CARL

15 FEB
21.45

1945
BIOSAL ASTA

16 FEB
18.45

THE HOLYCOASTER (S)HIT CIRCUS
BIOSAL ASTA

16 FEB
19.00

WATCHING THE MOON AT NIGHT
BIOSAL CARL

16 FEB
21.15

THE LONGINGS OF MAYA GORDON
BIOSAL ASTA

15 FEB
16.45

WALL 
BIOSAL ASTA

KALENDER

16 FEB
16.30

JUDITH BUTLER 
BIOSAL ASTA
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17 FEB
16.15

ETGAR KERET
BIOSAL ASTA

17 FEB
18.45

THE CAKEMAKER
BIOSAL ASTA

17 FEB
19.00

MENASHE
BIOSAL CARL

17 FEB
21.30

YOUNG VICTOR PEREZ
BIOSAL CARL

17 FEB
21.15

WOMEN’S BALCONY
BIOSAL ASTA

18 FEB
14.00

BEN GURION EPILOGUE
BIOSAL ASTA

18 FEB
16.30

THE FIELD
BIOSAL ASTA

17 FEB
14.00

SHADOWS
BIOSAL ASTA

16 FEB
21.30

MENASHE
BIOSAL CARL
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20 FEB
17.15

OPERATION WEDDING
BIOSAL BENJAMIN

20 FEB
16.45

1945
BIOSAL CARL

20 FEB
21.00

MONSIEUR MAYONNAISE
BIOSAL ASTA

21 FEB
16.00

SKIBET
BIOSAL ASTA

21 FEB
18.00

THE CHAOS WITHIN
BIOSAL ASTA

18 FEB
19.00

1948 BACHRI 
BIOSAL CARL

18 FEB
16.45

MUHI: GENERALLY TEMPORARY
BIOSAL CARL

25 FEB
15.45

OPERATION WEDDING
BIOSAL ASTA

25 FEB
13.00

MONSIEUR MAYONNAISE
BIOSAL CARL
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25 FEB
18.30

ELSKER HVERANDRE
BIOSAL ASTA

25 FEB
17.00

PIG ON THE ROOF
BIOSAL BENJAMIN
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WOMEN’S BALCONY

Under en uheldig bar mitzvah i en synagoge i Jeru-

salem styrter kvindernes balkon sammen, og både 

rabbineren og hans kone rammes hårdt af ulykken. Før 

synagogen kan renoveres, må menigheden se sig om 

efter andre lokaler og en anden rabbiner. Den unge 

David tilbyder at lede bønnerne og tage ansvar for 

synagogens genopbygning. Han er karismatisk, men 

ultra-ortodoks, og hans prædiken om patriarkalske 

værdier og rigide kønsroller skaber hurtigt konflikt 

mellem mænd og kvinder i den ellers tæt forbundne 

menighed. David påstår, at balkonens ødelæggelse 

var et tegn fra himlen; et varsel om, at kvinderne i det 

lille trossamfund ikke var beskedne nok. Kvinderne 

får snart nok og beslutter sig for at tage kampen op 

imod Davids strikse ledelse. Emil Ben-Shimons “The 

Women’s Balcony” er en dramakomedie, der på let og 

charmerende vis formår at skildre spændinger mellem 

forskellige former for ortodoks jødedom og samtidig 

kritisere religiøs fanatisme. En varm, excentrisk og 

humanistisk film om tro, harmoni og sammenhold.

Instruktør ....................................................... Emil Ben-Shimon

Sprog .................................................................................Hebraisk

År og land ....................................................................2016 Israel

Genre .................................................................Komedie, Drama

Spillelængde ......................................................................96 min

15. FEB. KL. 19.00 BIOSAL ASTA
WALL

Moran Ifergans “Wall” er fortællingen om instruk-

tørens egen skilsmisse, kreativt skildret gennem 

hverdagsbilleder fra grædemuren i Jerusalem tilsat 

et soundtrack bestående af telefonopkald og per-

sonlig kommunikation mellem hende og tre centrale 

kvindeskikkelser i hendes liv - mor, søster og bedste 

veninde. Efter skilsmissen rejser hun til Jerusalem 

for på sin vis at skrifte ved vestmuren og doku-

mentere dette hellige sted. Filmen er på én gang 

et portræt af muren og af kvinden, og den leger på 

usædvanlig vis med modsætningsforholdene mellem 

lyd og billede, menneske og sted, privatsfære og of-

fentlig sfære samt Guds tilstedeværelse og fraværet 

af Gud. Filmen vandt prisen for Bedste Israelske Film 

på Docaviv 2017.

Instruktør ..............................................................Moran Ifergan

Sprog .................................................................................Hebraisk

År og land ....................................................................2017 Israel

Genre ..................................................................Dokumentarfilm

Spillelængde ......................................................................64 min

15. FEB. KL. 16.45 BIOSAL ASTA

FILM
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1945

I denne velkomponerede sort-hvid film af den prisbe-

lønnede ungarske instruktør Ferenc Török følger vi to 

ortodokse jødiske mænd, der efter Anden Verdenskrig 

og med tavse, værdige blikke vender tilbage til deres 

landsby i det nu sovjetisk besatte Ungarn. Landsbyen 

er midt i de helt store forberedelser til borgmesterens 

søns bryllupsfest, som skal afholdes samme dag. Blot 

få timer efter at de to mænd ankommer til landsbyen, 

er alt forandret, og deres hjemkomst spreder straks 

panik blandt beboerne, der både under og efter krigen 

bestemt ikke har holdt sig tilbage fra at stjæle deres 

flygtede eller deporterede naboers sølvtøj, møbler 

og huse. Filmen er et flot og gribende efterkrigs-

tidsdrama, som reflekterer over national erindring af 

fortiden og selvransagelse efter Anden Verdenskrigs 

grusomme hændelser.

Instruktør .................................................................Ferenc Török

Sprog ..................................................................................Ungarsk

År og land ................................................................2017 Ungarn

Genre ..............................................................................Dramafilm

Spillelængde ...................................................................... 91 min

15. FEB. KL. 21.45 BIOSAL ASTA
MUHI: GENERALLY TEMPORARY

De to journalister Rina Castelnuovo-Hollander og 

Tamir Elterman har sammen skabt filmen ’Muhi: 

Generally Temporary’ – en personlig fortælling om en 

lille dreng, der befinder sig i midten af Israel/Palæsti-

na-konflikten. Begge hans forældre er fra Palæstina, 

men da Muhi er dødeligt syg, kan han ikke bevæge sig 

væk fra det israelske hospital, hvor han er indlagt, hvis 

han vil overleve. Det betyder, at Muhi ikke kan se sine 

forældre, der bor i Gaza, og at bedstefaren, der bor 

med Muhi, ikke kan få lov at se sine børn. 

Filmen er således en skildring af den lille drengs indre 

tvivl om sit ophav i en hverdag, hvor man skal finde 

ud af, om man elsker eller hader Netanyahu, samtidig 

med at man skal lære at gå på sine nye benproteser.

 ’Muhi: Generally Temporary’ vandt debutprisen ved 

Docaviv 2017.

Instruktør ......................Rina Castelnuovo, Tamir Elterman

Sprog ................................................................Hebraisk, Arabisk

År og land ....................................................................2017 Israel

Spillelængde ..................................................................... 89 min

15. FEB. KL. 21.30 BIOSAL CARL

9
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MONSIEUR MAYONNAISE

Et vildt, visuelt eventyr fyldt med kunst, tegneserier, 

nazister og mayonnaise!

Filmen følger multikunstneren Philippe Mora på en 

rejse tilbage til sine rødder, familiens hemmelige 

fortid og deres overlevelse under Holocaust. Phi-

lippes far, Georges, hjalp jødiske børn med at flygte 

fra Frankrig til Schweitz under Anden Verdenskrig 

med et lille kulinarisk trick. Han havde bemærket, 

at nazisterne hadede at få deres fine handsker 

svinet til, og derfor fandt han på en effektiv plan. 

Han gemte sine hemmelige dokumenter i vokspapir, 

smurte dem ind i et tykt lag mayonnaise og gemte 

dem inde i en sandwich. Han fik hurtigt kælenavnet 

“Monsieur Mayonnaise”. Filmen en kærlighedserklæ-

ring til Phiilippe Moras far og et farverigt portræt af 

Holocausts helte.

Instruktør .............................................................Trevor Graham

Sprog ...................................................................................Engelsk

År og land .......................................................... 2016 Australien 

Genre ..................................................................Dokumentarfilm

Spillelængde ......................................................................97 min

16. FEB. KL. 16.30 BIOSAL CARL
THE HOLYCOASTER (S)HIT CIRCUS

En fantastisk og politisk ukorrekt cirkus-agtig mocku-

mentary, der henleder tankerne på både Borat og den 

tysk-israelske ungdomskomedie “Lemon Popsicle”.

En teatergruppe opsætter et stykke om helte. Opbyg-

ningen af deres nye stykke de vil basere på emnet 

“en helt”. Og hvem er mere helt for det tyske folk end 

Hitler? Filmen fører dem til Israel og gennem deres 

egen modstand, ungdommelige sind der kommer på 

prøve fra den tyske til israelske kultur. Filmen stiller 

store spørgsmål og ligesom i Monsieur Mayonnaise 

bliver vi konfronteret med spørgsmålet; kan man lave 

satire over 2. Verdenskrig og Hitler?

Instruktør .............. Sascha Engel, Dennis Schwabenland

Sprog ................................................... Engelsk, Tysk, Hebraisk

År og land ...............................................2016 Schweitz, Israel

Genre .............................................. Dokumentarfilm, komedie

Spillelængde ......................................................................73 min

16. FEB. KL. 18.45 BIOSAL ASTA
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WATCHING THE MOON AT NIGHT  

Watching the Moon at Night” er en informerende, 

kreativ og bevægende dokumentar om terrorisme og 

anti-semitisme skabt af de prisvindende filmskabere 

Joanna Helander og Bo Persson. Filmen er optaget 

i forskellige dele af verden, og blander terrorofres 

og vidners direkte oplevelser med udsagn fra 

historikere, filosoffer og psykologer. En stærk film, 

der beskriver et af vor tids mørkeste fænomener, og 

som vil blive hos publikum længe efter at den sidste 

rulletekst er kørt over skærmen.

Instruktør ........................ Joanna Helander og Bo Persson

Sprog ...................................................................................Engelsk

År og land .................................................... 2015 Sverige, USA

Genre ..................................................................Dokumentarfilm

Spillelængde ..................................................................... 90 min

16. FEB. KL. 19.00 BIOSAL CARL
THE LONGINGS OF MAYA GORDON

Filmen følger den polske kunstner Maya Gordon, der 

opgav både hjem og familie i kunstens navn. På en ti 

år lang nomadefærd gennem Israel, Polen og Holland 

møder hun flere fascinerende karakterer, heriblandt en 

krigsveteran, der er ramt af granatchok. Filmen er et 

tragikomisk dokumentarisk portræt af en kompromis-

løs kvinde, der afviger fra det gængse mønster i sin 

stræben efter selvrealisering, kunstnerisk autenticitet, 

kærlighed og et sted at høre til.

Instruktør ........................................... Yair Lev, Etty Wieseltier

Sprog ....................................................................Hebraisk, Polsk

År og land ....................................................................2017 Israel

Genre ..................................................................Dokumentarfilm

Spillelængde ......................................................................55 min

16. FEB. KL. 21.15 BIOSAL ASTA
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MENASHE

I den amerikanske indiefilm ’Menashe’ inviteres 

publikum ind i en ellers lukket verden i det ultra-or-

todokse jødiske samfund midt i Brooklyn. I filmen 

møder vi hovedpersonen Menashe - en enkemand, 

som kæmper for retten til at leve som alenefar med 

sin søn. Sønnen skal ifølge det ortodokse jødiske 

trossamfund vokse op i et hjem med to forældre, og 

Menashes søn Rieven skal derfor bo hos sin morbror, 

indtil Menashe finder en ny kone og får styr på sit 

liv. Menashe er dog ikke interesseret i at indgå et 

hasteægteskab, han ønsker bare at bo sammen med 

sin søn og forsøger derfor for ihærdigt at bevise sit 

værd som alenefar. Dette er dog lettere sagt end 

gjort, for selv om Menashe har de bedste hensigter 

og masser af kærlighed til sønnen, ender han ofte 

i uheldige situationer, der bestemt ikke fremstiller 

ham som den ideelle far. Den debuterende instruktør 

Joshua Z. Weinstein præsenterer os for en øm og 

rørende historie om en helt almindelig far, der prøver 

at gøre det bedste, han nu engang kan.

Instruktør ................................................. Joshua Z. Weinstein

Sprog ...................................................................................Engelsk

År og land ...................................................................... 2017 USA

Genre ..............................................................................Dramafilm

Spillelængde ......................................................................82 min

16. FEB. KL. 21.30 BIOSAL CARL
SHADOWS

Noa Aharonis hjerteskærende film “Shadows” giver 

en stemme til børn og børnebørn af Holocausts 

overlevende ofre. Filmen dokumenterer, hvordan vold, 

mishandling og smerte ikke forsvinder med tiden, men 

kan nedarves fra generation til generation, og hvordan 

de mennesker, der blev udsat for traumatiske hæn-

delser fra nazisternes hånd senere selv traumatiserer 

deres egne børn. 

Aharoni følger sine hovedpersoner, der først nu tør 

konfrontere fortiden og se tilbage på deres barndom 

som anden- og tredje-generationsofre for jødefor-

følgelsen. De fortæller om at vokse op i familier med 

ukontrollerbar vold, vrede og store psykiske konse-

kvenser. Samtidig frygter de at videregive deres egen 

smerte til den næste generation.

“Shadows” er et portræt af en generation, der mistede 

deres forældre og barndom i skyggen af Holocaust.

Instruktør ..................................................................Noa Aharoni

Sprog ........................................................Hebraisk og Ungarsk

År og land ....................................................................2017 Israel

Genre ..................................................................Dokumentarfilm

Spillelængde ......................................................................52 min

17. FEB. KL. 14.00 BIOSAL ASTA
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ETGAR KERET

Den israelske forfatter Etgar Keret er kendt for at 

blande fantasi og virkelighed i sine surrealistiske 

noveller, der på én gang er absurde og stærkt 

relaterbare. I denne hybrid-dokumentar blandes 

fakta og fiktion også, når Stephane Kaas fortæller 

historien om forfatteren som et halvt animeret, halvt 

dokumentarisk eventyr. Filmen undersøger, hvordan 

historiefortælling og et kreativt forhold til sandheden 

har været en essentiel del af Kerets liv, og hans 

mange anekdoter bringes til live med animation, 

re-enactments og interviews med venner, kollegaer 

og familie. “Etgar Keret: Based on a True Story” er en 

original, fantasifuld og charmerende dokumentar om 

sandhed, løgn og storytelling, der giver seeren lyst til 

at læse Etgar Kerets noveller.

Instruktør ................................................. Joshua Z. Weinstein

Sprog ...................................................................................Engelsk

År og land ...................................................................... 2017 USA

Genre ..............................................................................Dramafilm

Spillelængde ......................................................................82 min

17. FEB. KL. 16.15 BIOSAL ASTA
THE CAKEMAKER

Den unge bager Thomas indleder en affære med 

Oren, en gift israelsk mand på forretningsrejse i Berlin. 

Da Oren pludselig omkommer i en bilulykke, begiver 

Thomas sig på pilgrimsrejse til Jerusalem for at op-

søge Orens enke og blive klogere på hans død. Orens 

enke Anat ejer en lille café, hvor Thomas tilbyder sin 

arbejdskraft og langsomt involverer sig mere og mere 

i hendes liv. Anat aner ikke uråd om sin afdøde mands 

kærlighedsaffære, og mens de begge sørger over 

Oren, vikler Thomas sig ind i et net af løgne for at skju-

le sin identitet og motiver for Anat. ”The Cakemaker” er 

Ofir Raul Graizers første spillefilm. Det er en sanselig 

fortælling om kærlighed, kager og kultursammenstød. 

Et trekantsdrama in absentia tilsat en god portion 

food porn og drysset med Dominique Charpentiers 

delikate klaver-score. Filmen vandt priser på både 

Jerusalem Film Festival og Karlovy Vary International 

Film Festival for sin originalitet og sin sensitive skil-

dring af sorg, ensomhed og kompleks kærlighed.

Instruktør ..........................................................Ofir Raul Graizer 

Sprog ....................................................Engelsk, Tysk, Hebraisk

År og land ................................................................2017 Ungarn

Genre ..............................................................................Dramafilm

Spillelængde ....................................................................105 min

17. FEB. KL. 18.45 BIOSAL ASTA
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VICTOR YOUNG PEREZ

Messaoud Hai Victor ”Young” Perez - en ung tune-

sisk-jødisk bokser - tager med sin bror til Frankrig for 

at bokse. I en alder af kun 20 år bliver Perez verdens-

mester i fluevægtboksning. Den nye verdensmester 

skaber sig hurtigt et navn i Paris’ overklassemiljø 

og indleder et lidenskabeligt forhold til den kendte 

skuespillerinde Mireille Balin. Beruset af kærlighed og 

det søde kendisliv med fester og alkohol lægger han 

boksehandskerne på hylden for en stund. Den mang-

lende træning viser sig dog at være fatal. Perez mister 

sin verdensmestertitel, og derved forsvinder også 

berømmelse og kærlighed. Da nazismen gør sit indtog 

i Paris, ender Perez og hans bror i koncentrationslejren 

Auschwitz. Nazisterne bryder sig ikke om, at en jøde 

har vundet verdensmesterskabet, og den unge Perez 

må bogstaveligt talt kæmpe for sin overlevelse i en ny 

form for boksering. Filmen er baseret på de virkelige 

hændelser om Victor ”Young” Perez, boksehistoriens 

yngste verdensmester nogensinde.

Instruktør .................................................... Jacques Ouaniche

Sprog ..................................................................................... Fransk

År og land .............................................................. 2013 Frankrig 

Genre ..............................................................................Dramafilm

Spillelængde .................................................................... 110 min

17. FEB. KL. 21.30 BIOSAL CARL
MENASHE

I den amerikanske indiefilm ’Menashe’ inviteres 

publikum ind i en ellers lukket verden i det ultra-or-

todokse jødiske samfund midt i Brooklyn. I filmen 

møder vi hovedpersonen Menashe - en enkemand, 

som kæmper for retten til at leve som alenefar med 

sin søn. Sønnen skal ifølge det ortodokse jødiske 

trossamfund vokse op i et hjem med to forældre, og 

Menashes søn Rieven skal derfor bo hos sin morbror, 

indtil Menashe finder en ny kone og får styr på sit 

liv. Menashe er dog ikke interesseret i at indgå et 

hasteægteskab, han ønsker bare at bo sammen med 

sin søn og forsøger derfor for ihærdigt at bevise sit 

værd som alenefar. Dette er dog lettere sagt end 

gjort, for selv om Menashe har de bedste hensigter 

og masser af kærlighed til sønnen, ender han ofte 

i uheldige situationer, der bestemt ikke fremstiller 

ham som den ideelle far. Den debuterende instruktør 

Joshua Z. Weinstein præsenterer os for en øm og 

rørende historie om en helt almindelig far, der prøver 

at gøre det bedste, han nu engang kan.

Instruktør ................................................. Joshua Z. Weinstein

Sprog ...................................................................................Engelsk

År og land ...................................................................... 2017 USA

Genre ..............................................................................Dramafilm

Spillelængde ......................................................................82 min

17. FEB. KL. 19.00 BIOSAL CARL
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WOMEN’S BALCONY

Under en uheldig bar mitzvah i en synagoge i Jeru-

salem styrter kvindernes balkon sammen, og både 

rabbineren og hans kone rammes hårdt af ulykken. Før 

synagogen kan renoveres, må menigheden se sig om 

efter andre lokaler og en anden rabbiner. Den unge 

David tilbyder at lede bønnerne og tage ansvar for 

synagogens genopbygning. Han er karismatisk, men 

ultra-ortodoks, og hans prædiken om patriarkalske 

værdier og rigide kønsroller skaber hurtigt konflikt 

mellem mænd og kvinder i den ellers tæt forbundne 

menighed. David påstår, at balkonens ødelæggelse 

var et tegn fra himlen; et varsel om, at kvinderne i det 

lille trossamfund ikke var beskedne nok. Kvinderne får 

snart nok og beslutter sig for at tage kampen op imod 

Davids strikse ledelse. De vil selv samle penge ind til 

at genopføre deres balkon, og de vil bygge bro mellem 

kønnene igen. 

Emil Ben-Shimons “The Women’s Balcony” er en 

dramakomedie, der på let og charmerende vis formår 

at skildre spændinger mellem forskellige former 

for ortodoks jødedom og samtidig kritisere religiøs 

fanatisme. En varm, excentrisk og humanistisk film om 

tro, harmoni og sammenhold.

Instruktør ....................................................... Emil Ben-Shimon

Sprog .................................................................................Hebraisk

År og land ....................................................................2016 Israel

Genre .................................................................Komedie, Drama

Spillelængde ......................................................................96 min

17. FEB. KL. 21.15 BIOSAL ASTA
BEN GURION EPILOGUE

Året er 1968, og Israels største leder er 82 år gam-

mel. Der er selvfølgelig tale om Ben-Gurion, som her, 

fem år før han afgår ved døden, giver et interview, 

der i 2016 så dagens lys for første gang.

Det ses tydeligt på Ben Gurions ydre, at han er oppe 

i årene, men samtidig udstråler han en autoritativt 

lys, der ikke efterlader rum til nogen tvivl omkring 

hans indre klarhed. Han giver i filmen tydeligt sine 

holdninger til kende om alt fra storbyer til det zioni-

stiske projekt – holdninger, der ikke blot var relevante 

i 1968, men i den grad også er det i dag.  

Instruktør ................................................................... Yariv Mozer

Sprog ...............................................................Engelsk, Hebraisk

År og land ............................. 2017 Israel, Frankrig, Tyskland 

Genre ..................................................................Dokumentarfilm

Spillelængde ...................................................................... 61 min

18. FEB. KL. 14.00 BIOSAL ASTA
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MUHI

De to journalister Rina Castelnuovo-Hollander og 

Tamir Elterman har sammen skabt filmen ’Muhi: 

Generally Temporary’ – en personlig fortælling om en 

lille dreng, der befinder sig i midten af Israel/Palæsti-

na-konflikten. Begge hans forældre er fra Palæstina, 

men da Muhi er dødeligt syg, kan han ikke bevæge sig 

væk fra det israelske hospital, hvor han er indlagt, hvis 

han vil overleve. Det betyder, at Muhi ikke kan se sine 

forældre, der bor i Gaza, og at bedstefaren, der bor 

med Muhi, ikke kan få lov at se sine børn. 

Filmen er således en skildring af den lille drengs indre 

tvivl om sit ophav i en hverdag, hvor man skal finde 

ud af, om man elsker eller hader Netanyahu, samtidig 

med at man skal lære at gå på sine nye benproteser.

 ’Muhi: Generally Temporary’ vandt debutprisen ved 

Docaviv 2017.

Instruktør ..............................................................Moran Ifergan

Sprog .................................................................................Hebraisk

År og land ....................................................................2017 Israel

Genre ..................................................................Dokumentarfilm

Spillelængde ......................................................................64 min

18. FEB. KL. 16.45 BIOSAL CARL
THE FIELD

Ali Abu Awaad er en palæstinensisk aktivist, der 

prædiker anti-vold iblandt sine landsmænd. Han 

rækker hver dag ud til jødiske israelere og frygter 

ikke at tale om de tabuer, som konflikten mellem de 

to folk gemmer på. Han ønsker forsoning. Filmens in-

struktør Mordechai Vardi følger forsoningsinitiativer-

ne i mere end to år og dokumenterer store positive 

forandringer på begge sider af konflikten.

Instruktør ..........................................................Mordechai Vardi

Sprog ..............................................Hebraisk, engelsk, arabisk

År og land .................................................................... Israel 2017

Undertekster ....................................................................Engelsk

Spillelængde ...................................................................... 72 min

18. FEB. KL. 16.30 BIOSAL ASTA
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1948

I 1948 dokumenteres ændringerne hos en gruppe æl-

dre arabere. Med egne ord fortæller de om de minutter 

og dage, hvor de blev sendt i landflygtighed og måtte 

antage en helt ny identitet. De beskriver den brutalitet, 

de blev udsat for, og deres frygt for massakrer og 

deportation. Mændene fortæller uden beskyldninger 

eller protest. Det gør filmen ekstra stærk. 

Instruktør ...................................................... Mohammad Bakri

Sprog ..........................................................Arabisk og Hebraisk

År og land .......................................................... 1998 Palæstina

Undertekster .............................................Arabisk og engelsk

Spillelængde ......................................................................54 min

18. FEB. KL. 19.30 BIOSAL CARL
1945

I denne velkomponerede sort-hvid film af den prisbe-

lønnede ungarske instruktør Ferenc Török følger vi to 

ortodokse jødiske mænd, der efter Anden Verdenskrig 

og med tavse, værdige blikke vender tilbage til deres 

landsby i det nu sovjetisk besatte Ungarn. Landsbyen 

er midt i de helt store forberedelser til borgmesterens 

søns bryllupsfest, som skal afholdes samme dag. Blot 

få timer efter at de to mænd ankommer til landsbyen, 

er alt forandret, og deres hjemkomst spreder straks 

panik blandt beboerne, der både under og efter krigen 

bestemt ikke har holdt sig tilbage fra at stjæle deres 

flygtede eller deporterede naboers sølvtøj, møbler 

og huse. Filmen er et flot og gribende efterkrigs-

tidsdrama, som reflekterer over national erindring af 

fortiden og selvransagelse efter Anden Verdenskrigs 

grusomme hændelser.

Instruktør .................................................................Ferenc Török

Sprog ..................................................................................Ungarsk

År og land ................................................................2017 Ungarn

Genre ..............................................................................Dramafilm

Spillelængde ...................................................................... 91 min

20. FEB. KL. 16.45 BIOSAL CARL
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MONSIEUR MAYONNAISE

Et vildt, visuelt eventyr fyldt med kunst, tegneserier, 

nazister og mayonnaise!

Filmen følger multikunstneren Philippe Mora på en 

rejse tilbage til sine rødder, familiens hemmelige 

fortid og deres overlevelse under Holocaust. Phi-

lippes far, Georges, hjalp jødiske børn med at flygte 

fra Frankrig til Schweitz under Anden Verdenskrig 

med et lille kulinarisk trick. Han havde bemærket, 

at nazisterne hadede at få deres fine handsker 

svinet til, og derfor fandt han på en effektiv plan. 

Han gemte sine hemmelige dokumenter i vokspapir, 

smurte dem ind i et tykt lag mayonnaise og gemte 

dem inde i en sandwich. Han fik hurtigt kælenavnet 

“Monsieur Mayonnaise”. Filmen en kærlighedserklæ-

ring til Phiilippe Moras far og et farverigt portræt af 

Holocausts helte.

Instruktør .............................................................Trevor Graham

Sprog ...................................................................................Engelsk

År og land .......................................................... 2016 Australien 

Genre ..................................................................Dokumentarfilm

Spillelængde ......................................................................97 min

20. FEB. KL. 21.00 BIOSAL ASTA
OPERATION WEDDING

’Operation Wedding’ er en film om et farligt flugt-

forsøg for en gruppe systemkritiske unge jøder, der 

var fanget bag jerntæppet. De planlægger at kapre 

et fly og flygte fra Sovjetunionen under påskud af at 

skulle til et bryllup, men missionen mislykkedes, og 

de tages til fange af det hemmelige politi. To af de 

unge dømmes til døden og resten bliver deporteret 

til gulag-fangelejre. 

Instruktør Anat Zalmanson-Kuznetsov fortæller med 

’Operation Wedding’ historien om sine egne forældre, 

der anførte gruppen af de unge jøder for mange år 

siden. De var helte i den vestlige verden, men bliver 

stadig betragtet som terrorister i Rusland.

Filmen er månedens dokumentar og vises igen efter 

festivalens afslutning.

Instruktør ..................................Anat Zalmanson-Kuznetsov

Sprog .............................................Engelsk, Hebraisk, Russisk

År og land .................................................. 2016 Israel, Letland

Genre ...............................................Historie , Dokumentarfilm

Spillelængde ......................................................................63 min

20. FEB. KL. 17.15 BIOSAL BENJAMIN
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THE CHAOS WITHIN

Dette er en fortælling om en israelsk ung mands 

smertefulde rejse for at forstå sit komplekse forhold 

til sin mor, som er dybt religiøs i modsætning til ham 

selv og kommer fra en russisk baggrund.

Han rejser med hende tilbage til Rusland og forsøger 

at nærme sig hende. Rejsen påvirker også hans egen 

nystiftede familie.

En fragmentarisk dokumentar om, hvor komplekse 

familierelationer kan være.

Instruktør ........................................................Yanai Jacob Lein

Sprog .................................................................................Hebraisk

År og land ....................................................................2015 Israel

Genre ..................................................................Dokumentarfilm

Spillelængde ..................................................................... 80 min

21. FEB. KL. 18.00 BIOSAL ASTA
SKIBET

I 1969 kom den polske instruktør Marian Marzynski til 

Danmark som politisk flygtning. Efter sin ankomst til 

Danmark lavede han en film om sin immigration, ”Brev 

fra St. Lawrence til Polen”. Filmen blev optaget på ski-

bet St. Lawrence, der lå til kaj i Københavns havn og 

husede omkring 500 polske jøder på flugt. Her mange 

år senere, og med flere optagelser fra arkivet, har Mar-

zynski nu skabt en ny film på baggrund af ”Brev fra St. 

Lawrence til Polen”. Filmen hedder ”Skibet/Hatikvah”, 

da ’skib’ var det første ord, Marzynski lærte på dansk, 

og ’hatikvah’ betyder ’håb’ på hebraisk. 

”Skibet” er blevet udvalgt til at åbne udstillingen ”A 

Stranger at Home” på det polsk-jødiske museum i 

Warszawa til marts.

Instruktør ........................................................Marian Marzynsk

Sprog ....................................................... Polsk, dansk, engelsk

Undertekster ..................................................... Engelsk

År og land ................................... 1970-2010 Polen, Danmark

Genre ..................................................................Dokumentarfilm

Spillelængde ...................................................................... 51 min

21. FEB. KL. 16.00 BIOSAL ASTA
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JUDITH BUTLER

I et begavet intenst portræt fortæller Judith Butler 

om sine opdagelser. Hvordan køn er blevet en 

forudsætning for hendes tænkning, og hvorledes 

denne berømte tænkning tager afsæt i jødedommen 

og jødisk filosofi. Judith Butler er mest kendt som 

queer-teoretiker. 

I essayet ”Performative Acts and Gender Constitu-

tion” begyndte hun sin udvikling af en kønsteori ba-

seret på Austins talehandlingsteori og dens begreb 

om performativitet. Hun modsiger og viderebygger 

Freuds påstand om, at lesbiske kvinder bygger deres 

kønsroller på at efterligne mænd. Butler argumente-

rer for, at det faktisk er karakteristisk for alle køns-

roller, at de opstår ved efterligning og performative 

handlinger.

Dette projekt fortsatte hun i sit hovedværk ”Gender 

trouble” fra 1990 (da. Kønsballade, 2011). Her argu-

menterer Butler for kønnet (både det biologiske og 

det sociale) som værende sociale konstruktioner og 

grundlæggende performative. Butler mener ikke, at vi 

kan erkende det biologiske ud over vores kultur, men 

videre endnu hævder hun, at det biologiske også er 

et konstrukt.

Denne visning er for kønsnørder og for alle os der 

elsker Jill Soloways mesterværk Transparent.

Instruktør ........................................................Paul Zajdermann

Sprog ................................................................... Engelsk/fransk

År og land ............................................................. Frankrig 2006

Spillelængde ...................................................................... 72 min

25. FEB. KL. 13.00 BIOSAL ASTA
OPERATION WEDDING

’Operation Wedding’ er en film om et farligt flugt-

forsøg for en gruppe systemkritiske unge jøder, der 

var fanget bag jerntæppet. De planlægger at kapre 

et fly og flygte fra Sovjetunionen under påskud af at 

skulle til et bryllup, men missionen mislykkedes, og 

de tages til fange af det hemmelige politi. To af de 

unge dømmes til døden og resten bliver deporteret 

til gulag-fangelejre. 

Instruktør Anat Zalmanson-Kuznetsov fortæller med 

’Operation Wedding’ historien om sine egne forældre, 

der anførte gruppen af de unge jøder for mange år 

siden. De var helte i den vestlige verden, men bliver 

stadig betragtet som terrorister i Rusland.

Filmen er månedens dokumentar og vises igen efter 

festivalens afslutning.

Instruktør ..................................Anat Zalmanson-Kuznetsov

Sprog .............................................Engelsk, Hebraisk, Russisk

År og land .................................................. 2016 Israel, Letland

Genre ...............................................Historie , Dokumentarfilm

Spillelængde ......................................................................63 min

25. FEB. KL. 15.45 BIOSAL ASTA
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PIG ON A ROOF

I 2015 havde vi et velbesøgt work-in-progress-arran-

gement på CJFF om gen-erindringsprojekter med den 

franske Alix Brijatof-Landau. Nu er filmens rejse på 

vej mod slutningen og CJFF har en unik chance for 

at se resultatet og høre Alix reflektere over hvordan 

de mange rejser igennem Riga, Tel Aviv, Køben-

havn, New York og Paris har ændret hendes syn på 

døden - og det er erindre sine nærmeste. Som en 

Furie accepterer hun ikke sin families opfattelse af 

deres døde. Alix mener ikke, at de er døde, hvis de er 

stærke i minderne; dufte, madopskrifter og efterladte 

dyner er vigtige relikvier for at have minderne i arv, 

og eventuelle neuroser, som er helt acceptable i Alix’ 

univers. Visningen i København er en test-screening 

hvor feedback fra publikum vil blive brugt i en sidste 

runde i klipperummet. Glæd jer til at være med i denne 

sidste, kreative proces.

Instruktør ...................................................Alix Brijatof-Landau

Sprog ..................................................................................... Fransk 

Undertekster ....................................................................Engelsk

Total arrangement ...........................................................70 min

Spillelængde ......................................................................20 min

25. FEB. KL. 17.00 BIOSAL BENJAMIN
ELSKER HVERANDRE

Instruktør .............................................................Carl Th. Dreyer

Sprog ..........................................................................................Tysk 

År og land ............................................................. 1922 Tyskland

Genre .........................................................Dramafilm, Stumfilm

Spillelængde ....................................................................105 min

25. FEB. KL. 18.30 BIOSAL ASTA

“Elsker hverandre” var Carl Th. Dreyers første tyske 

produktion og er baseret på Aage Madelungs roman 

af samme navn. Historien udspiller sig under den 

russiske revolution i 1905, og filmen følger pigen Hanne 

Liebe, der vokser op som jøde i Rusland. Hun er gode 

venner med drengen Fedja, men han viser sig at være 

anti-semit. Deres veje krydses i Skt. Petersborg, hvor 

Hanne-Liebe har fulgt med sin elskede Sascha, der har 

meldt sig under de revolutionæres røde faner. Trods sin 

alder er filmen stadig aktuel, da den handler om politisk 

motiverede pogromer og menneskeforfølgelser.Filmen 

bliver vist med live-akkompagnement af klezmermusik 

ved bandet Mazel, og efter filmen afsluttes festivalen 

med en reception med flere klezmertoner. 

BILLETPRIS: 120 KR.  (100 kr. for medlemmer af 

Cinemateket)
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ARRANGEMENTER
WOMEN’S BALCONY

Åbningsfilm Women’s Balcony, herefter debat om 

FORANDRING. Mød panelet:

•  Lene Mirdal (Arkitekt)

•  Karen Lisa Salamon (Kulturantropolog)

•  Kenneth Balfelt (Kunstner)

Debatten modereres af festivalleder af Anne Boukris.

ÅBNINGSFEST 

Snack/vin & velkommen til CJFF 2018 i ASTAbar 

15. FEB. KL. 19.00 BIOSAL ASTA
1945

Velkommen og introduktion ved Ungarns ambassadør.

15. FEB. KL. 21.45 BIOSAL ASTA

WALL

Q&A via skype med instruktør Moran Ifergan.

15. FEB. KL. 16.45 BIOSAL ASTA

THE HOLYCOASTER (S)HIT CIRCUS

Efterfølgende filmen inviterer CJFF til et publi-

kums-eksperiment om traumer og bearbejdning af 

disse. Et vaskeægte LIVEforsøg på at sætte tanker 

og strategier i gang i en fælles undersøgelse af hvad 

filmens temaer kan bruges til. Om vi mennesker selv 

kan udrede vores indre dæmoner og bringe forandring. 

Vi anbefaler, at man tager godt med hård hud på!

16. FEB. KL. 18.45 BIOSAL ASTA
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WATCHING THE MOON AT NIGHT  

Mød bl.a. instruktørerne efter filmen til samtale om 

filmens højaktuelle bevæggrunde (panel mm TBA)

“Combining history, incisive analysis and moving 

interviews with victims and witnesses of terror, this 

important film gives us chilling and wide-ranging 

insight into the nature and the underlying causes of 

contemporary violence.  Powerful, distressing and 

bringing aesthetic craft to its dark subject, “Watching 

the Moon at Night” should be seen by anyone who is 

interested in understanding the deep roots of global 

terrorism and anti-Semitism, and the threat posed by 

its advocates today.”   

Eva Hoffman, London, Author of “After Such 

Knowledge: A Meditation on the Aftermath of the 

Holocaust” and “Illuminations” a novel about the 

romanticism of violence.

16. FEB. KL. 19.00 BIOSAL CARL
SHADOWS

Mød instruktøren Noa Aharoni til Q&A om arbejdet 

med Shadows – filmen hvor overlevende fortæller om 

at blive forældre uden evnen til kærlighed

17. FEB. KL. 14.00 BIOSAL ASTA

ETGAR KERET

Bliver annonceret via vores hjemmeside: cjff.dk samt 

festivalens Facebook, Twitter og Instagram.

17. FEB. KL. 16.15 BIOSAL ASTA
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MENASHE

Efterfølgende Q&A om social control. Hvor kommer 

den fra? Er den genkendelig? Hvad bringer filmen 

om dette?

17. FEB. KL. 19.00 BIOSAL CARL

BEN GURION EPILOGUE

Debat: 2018 er 70 året for Israels oprettelse som 

nationalstat. Mød bl.a. Journalist & Mellemøstkorre-

spondent Hanne Foighel, forsker og debattør Danny 

Raymond mfl. i en samtale om, hvad der er lykkedes 

og hvad der ikke er lykkedes, siden Ben Gurion’s 

berømte citat: 

“We do not want to create a situation like that which 

exists in South Africa, where the whites are the ow-

ners and rulers, and the blacks are the workers. If we 

do not do all kinds of work, easy and hard, skilled and 

unskilled, if we become merely landlords, then this will 

not be our homeland”.

18. FEB. KL. 14.00 BIOSAL ASTA

THE FIELD

Diaglog -og ungdomsforeningen Salaam/Shalom 

står for en solid debat efterfølgende.

18. FEB. KL. 16.30 BIOSAL ASTA

MUHI: GENERALLY TEMPORARY

Introduktion og kort oplæg.

18. FEB. KL. 16.45 BIOSAL CARL
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MONSIEUR MAYONNAISE

Kunstens rolle, når tabuer og traumer skal bear-

bejdes. Mød den provokerende performance- og 

installationskunstner Thierry Geoffrey. Han har 

gentagende gange udfordret danskheden og den 

indre svinehund.

20. FEB. KL. 21.00 BIOSAL ASTA

FOXTROT 

Forpremiere i Grand Bio

20. FEB. KL. 19.00 GRAND BIO
SKIBET

Mød instruktøren til Q&A og hør tidl. Overrabbiner Bent 

Lexner fortælle om sine erindringer fra tiden omkring 

modtagelsen af de polske jøder - og mød dem selv.

21. FEB. KL. 16.00 BIOSAL ASTA

THE CHAOS WITHIN

Herboende psykolog Arthur Buchmann udfordrer 

publikum med sin viden om forældre/børn relationer. 

Her vil ikke være et øje tørt.

21. FEB. KL. 18.00 BIOSAL ASTA
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JUDITH BUTLER

Debat om feminisme og filmnarrativer; Om feminis-

me, krop, transformation, jødisk kultur og religion i 

kontekst af nye fortællinger i film og TV. Modereret 

af Lektor, SDU, Michael Nebeling & Forkvinde for 

Women in Film & TV/ og CJFF’s leder Anne Boukris.

25. FEB. KL. 13.00 BIOSAL ASTA

PIG ON A ROOF

Work-in-Progress med publikum i samtale med Alix 

Brijatof-Landau, Casper Høyberg og Katrine Høyberg.

25. FEB. KL. 17.00 BIOSAL BENJAMIN

ELSKER HVERANDRE
25. FEB. KL. 18.30 BIOSAL ASTA

Dreyers nyrestaurerede stumfilm om jøder efterføl-

gende afslutningsfest med klezmergruppen Mazel, 

som akkompagnerer filmen
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MIN KALENDER
15. FEB.

16. FEB.

17. FEB.
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MED TUSIND TAK TIL

Københavns Kommune

Det Danske Filminstitut

Cinemateket – særligt Rasmus B

Det Jødiske Samfund i Danmark

Jødisk Kulturfestival

Jødisk Informationscenter

Den Franske Ambassade

Den Hollandske Ambassade

Louis-Hansen Fonden

Klezmergruppen Mazel

Grand Bio

& tak til alle de som deltager i vores paneler, 

debatter, samtaler og arrangementer blot for at 

det hele skal lykkedes og publikum går hele og 

parate hjem bl.a. Salaam/shalom.

ENDVIDERE TAK TIL

Grafisk designer Alex Decker

PR Rosa Lembcke

Tue Lund Christensen for mangeårig opbakning 

og provokerende indspark.

18. FEB.

20. FEB.

21. FEB.

25. FEB.
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