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Nørre Allé 7
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Når Vidnerne Forsvinder og 
Stemmer der skal høres – CJFF 2019
CJFF 2019 åbner på den officielle auschwitzdag den 27. januar. 
Festivalen inviterer til film og samtaler om hvordan vi i dag forholder os til 
historien og den arv, der fulgte med eftertiden. Hvordan skal vi bruge dagens 
tema og betydning, hvilke typer samtaler, hvilke film og hvilke emner skal vi 
huske? Hvordan bruger vi historien og med hvilke hensigter? For nylig mark-
erede det danske samfund, forskellige steder i landet, 75-året for redningen 
af de danske jøder i oktober 1943. Historieløsheden bliver tydeligere. Om 
lidt er de væk, vidnerne. Og hvad gør vi så? Derfor vil vi, gennem filmens og 
kunstens kraft, nuancere, hvordan vi i fremtiden skal gribe overleveringen af 
Holocaust og historien an. Således er festivalen i år både en pædagogisk na-
tional påmindelse om, at vi har en kæmpe opgave foran os. Festivalen er også 
den 14. fejring af filmverdens bud på hvad der i 2019 kendetegner jødisk kul-
tur og identitet fra en global verden; bla. broerne mellem den arabiske og den 
jødiske/israelske verden. Vi har samlet det gennembrud af nye dokumentarer 
og spillefilm, der markerer fortiden og tegner fremtiden. Nye fortællinger får 
plads, nye stemmer høres. 

Vi håber, at vi kan leve op til forventninger og egne ambitioner. 
Lakmustesten er om vi kan udvikle os. At sidde i biografen er ét format. At nå 
publikum er noget helt andet. Det gør vi bl.a. ved at invitere til filmvisning og 
koncert i den nyrestaurerede synagoge i Krystalgade den 27. januar kl. 20. 
Og den 3. februar slutter vi festivalen af med en intim og anderledes koncert 
med den israelsk-yemenistiske kunstner Gulaza på Verdens Kulturcentret på 
Nørrebro og fællesspisning. Her afslører vi også årets vinderfilm og deler en 
pris ud til publikums favorit, billetter til disse to arrangementer bookes via
billetto.dk.

Publikums favorit udvælges via afstemning på facebook-gruppen 
CPH JEWISH FILMFESTIVAL 2019

Følg os via events på facebook, instagram, cinemateket.dk, 
web cjff.dk og mosaiske.dk

På gensyn den 27. januar 2019

På vegne af festivalen
Anne Boukris, Festivalchef
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‘Du er fri, Gå hjem’! De fleste Holocaustfilm ender med disse ord, de ord, som overlevende hørte ved frigørelsen. Men ’After Auschwitz’ er ikke en typisk Holocaustfilm. 
Med ordene inviteres publikum til at opleve, hvad der skete lige efter befrielsen. Ved at lytte til kampen for overlevelse, som den skildres og fortælles i ’After Auschwitz’ 
føler vi en brændende forbindelse til vores nuværende politiske klima. Liberation lyder som om det burde have været en stor dag. For efterladte var befrielsen fra lejrene 
begyndelsen på en livslang kamp. De ønskede at gå hjem, men der var ikke noget hjem tilbage i Europa. De kom til Amerika og ønskede at fortælle folk om deres 
fortid, men fortælling forstummede i over tre årtier. “Du er i Amerika nu, læg det bag dig”. ’After Auschwitz’ er en “post-Holocaust” dokumentarfilm, der følger seks 
ekstraordinære kvinders skæbner om hvad det vil sige at bevæge sig fra tragedie og traumer mod livet. Disse kvinder flyttede alle til Los Angeles, giftede sig, fik børn 
og blev “amerikanere”, men de fandt aldrig deres rigtige hjem igen. Hvad gør historien så fascinerende er hvordan disse kvinder har interageret med det amerikanske 
samfund. De tjener som vores guider på en utrolig rejse, undertiden humoristisk og næsten festlig, til tider hjerteskærende, men hele tiden inspirerende. Vi inviterer til 
samtale om emnet ’når vidnerne dør’. Mød direktør for Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen, kunst-kurator Natalia Gutman, filosof Klemens Kappel og 
tidl. overrabbiner og debattør Bent Melchior (TBC).

Primo Levi’s rystende erindringer ’Hvis dette er et menneske’ dukkede op i USA i 1959 som en 
vidneberetning fra Auschwitz; historikere betragter erindringerne som den mest kritisk vigtige 
skriftlige befordring af rædslerne i de nazistiske koncentrationslejre. Men kontoen i denne tekst 
udgør kun halvdelen af Primo Levi’s historie. Den anden halvdel begyndte efter hans løsladelse 
fra Auschwitz. I stedet for blot at vende tilbage til sin fødeby Torino, blev Primo Levi og 600 
andre tvangsarbejdere sendt øst på - tusinder af km væk fra deres hjem. Således begyndte en 
udmarvende, transnational rejse, som Primo Levi forpligtede sig til, på tværs af det krigshærgede 
Europa og tilbage til Torino- En rejse, der tog 12 måneder at fuldføre, og som fyldte ham skiftevis 
med vantro, vrede, undren og forbavselse, som han afspejlede i betydningen af hans egen overlev-
else i lejrene. Primo Levi døde i 1987. Som en hyldest til Primo Levi’s mesterværk og beretning 
genskaber Davide Ferrario Primo Levi’s rute med sine kameraer i dokumentarfilmen Primo Levi’s 
Journey. Ferrario rejser gennem Ukraine, Belarus, Moldova, Rumænien, Ungarn, Tyskland og syd 
til sit hjemland, og vurderer ved hvert stop det sociologiske klima og de forskellige måder, hvorpå 
Østeuropa har skiftevis udviklet sig og forblev statisk over tidligere 60 år. Ferrario berører mange 
spørgsmål af relevans for det moderne socialpolitiske landskab i Østeuropa.Publikum møder kend-
er af Primo Levis forfatterskab: Hvis dette er et menneske, Tøbruddet og De Druknede og De frel-
ste. Visningen præsenteres i samarbejde med det Italienske Kulturinstitut i København.

After Auschwitz

Primo Levi’s Journey

INSTR: Jon Kean, USA 2017, engelsk 
(83 min) Dokumentar

SØNDAG DEN 27. JANUAR 
– Auschwitzdagen og festivalåbning

Kl. 13.45
Cinemateket

Kl. 16.15
Cinemateket

INSTR: Davide Ferrario, Italien 2007, Italiensk med engelske undertekster 
(92 min) Dokumentar                                    
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Vi befinder os i Berlin i februar 1943: Det Nationalsocialis-
tiske regime erklærer det tredje riges hovedstad “fri for 
jøder.” På dette tidspunkt er det lykkedes 7000 jøder at gå 
under jorden. Næsten 1700 af de 7000 jødiske berlinere over-
levede krigens rædsler i Berlin. Filmen bygger på Hanni Lévy, 
der netop er blevet 17 år og har mistet begge sine forældre. I 
filmen møder vi foruden Hanni Lévs to andre berlinske borgere 
med jødisk baggrund, der overlevede qua falske identiteter.  
Suppleret med imponerende interviews med de faktiske men-
nesker, hvis liv har inspireret til ’the invisibles’ blandes inter-
view og dramatisering sammen i en intensiv, følelsesmæssigt 
bevægende spillefilm. Visningen åbnes i samarbejde med den 
Tyske Ambassade i København med instruktørbesøg. Instruk-
tørbesøg (TBC).

Musik og poesi har en evne til at huske.
Synagogen i Krystalgade danner søndag 27/1 kl. 20:00 den poetiske ramme om fortællingen om 
det sefardiske ladino-sprog, om de spanske jøders flugt fra Spanien i 1400- og 1500 tallet og en 
poetisk kulturarv, der insisterer på at overleve. Ana Silvera er en fantastisk singer songwriter. 
Hun giver sammen med cellisten Francesca Ter-Berg et nyt kunstnerisk udtryk til ladinosangenes 
udødelige poesi.

Auschwitz dagen rummer mange fortællinger -  en af disse er historien om Ladinosproget – Vi har 
valgt at kombinere filmvisningen med en helt unik koncert med to anmelderroste sangskrivere, 
komponister og musikere.

IN SEARCH OF LADINO
præsenteres af filmskaber og filmrestauratør Yael Perlov

”…Filmen ser direkte ind i hovedpersonernes ansigter, 
mens de lytter til deres sprog, poesi og musik…”  Yael Perlov 
  

I de senere år har der været en stigning i interessen for ladino i hele den akademiske verden. I 
lyset af disse udviklinger gik den israelske dokumentarist David Perlov på jagt efter ladino i 1981. 
I 1997 restaurerede David Perlovs datter filmskaberen Yael Perlov, sammen med Liat Benhabib, 
direktør for Yad Vashem Visual Center dokumentar filmen ’In search of Ladino’... ’Min far var altid 
en del af den virkelighed, han beskrev’.., siger Yael Perlov....’Alle hans film beskæftiger sig med 
israelsk identitet: rigdom og mangfoldighed og det som er gået tabt i den zionistiske smeltedigel. 
’In search of Ladino’ var tænkt som den første i en trilogi om jødiske sprog: ladino, hebraisk og 
jiddisch. Men de to andre film blev aldrig lavet. Filmen ser direkte ind i hovedpersonernes ansigter, 
mens de lytter til deres sprog, poesi og musik. Selv om det er en film om et sprog, der er ved at 
forsvinde er det ikke en elegi, men en film fuld af optimisme. 
  

525 år efter udvisningen af jøderne fra Spanien, har den spanske regering officielt anerkendt 
ladino som et spansk sprog, i et forsøg på at bevare sproget også kendt som “jødisk-spansk.” 
Ladino er en væsentlig kulturarv, der har fungeret som reference for at styrke og bevare kulturen 
i sefardiske jødiske samfund i generationer. Ladino blev brugt i daglig samtale, i handel, i bøn og i 
Toraen. Spro- get i poesien, sangen og kulturen samlede forskellige etniske grupper af jøder i hele 
det osmanniske rige: på Balkan, i hvad der var kendt som “Lilleasien,” i hele Europa, Nordafrika, 
Israel og andre Middelhavs Lande. UNESCO har anerkendt ladino som et sprog, der risikerer at 
uddø, og antallet af ladinotalere er i dag ikke kendt. Det israelske parlament Knesset vedtog “lov 
for den nationale myn- dighed for ladinokultur” i 1995, for at dyrke og vedligeholde ladinoarven.

The Invisibles

LIVE FILMSCREENING OG KONCERT:

In search of Ladino
Ana Silvera (UK)
BILLETPRIS 200 KR. VIA BILLETTO.DK

INSTR: Claus Räfle, 2017, Tysk 
(110 min) Drama/dokumentar
                                     

INSTR: David Perlov (1981) Yael Perlov (1995), Israel 1995, Hebraisk/Ladino engelske 
undertekster (60 min) Dokumentar
                                     

Kl. 19.00
Cinemateket

Kl. 20.00
Synagogen

SØNDAG DEN 27. JANUAR 
– Auschwitzdagen og festivalåbning

ANA SILVERA & FRANCESCA TER-BERG (UK)
Ana Silvera er efterhånden ikke ukendt på de danske 
spillesteder. Hun har touneret flittigt med violinisten Bjarke 
Falgren og spillet Copenhagen Jazzfestival med stort succes. 
Hendes musik er båret af eventyrlige musikalske fortællinger: 
poetiske og melodiske, intense og smukke.
  

Francesca Ter-Berg er en alsidig cellist der udover sit travle 
musikerliv som en af de mest benyttede studiemusikere i 
London har brugt flere års research på jagt efter klezmer-
musik og transylvansk musik i Rumænske arkiver  samt tour-
neret med førende eksperter i genren. Hun har arbejdet med 
musikere som Sam Lee, Talvin Singh, Floating Points, Frank 
London, London Klezmer and the BBC Symphony Orchestra.  
  

Ana Silvera fortæller: ”we will be playing little known songs 
from the Ladino song archives but bringing a modern dimen-
sion with a range of instruments including guitar, harmonium 
and loop pedals…songs such as La Sirena is a psychedelic im-
agining of the ocean turning to milk with boats of cinnamon” 
  

Vi er både stolte og glade for at kunne præsentere denne film-
visning og koncert i Synagogens smukke rammer. Det er er i 
sandhed et unikt arrangement du ikke må gå glip af.
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Yoel, en erfaren holocaust historiker, er i færd med at un-
dersøge en brutal massakre på jøder under 2. verdenskrig 
i udkanten af den lille by Lensdorf, Østrig. Landsbyboerne 
nægter at der har fundet noget specielt sted i deres lille flæk-
ke under 2.verdenskig, så for at finde frem til sandheden bliv-
er Yoel nødt til at søge andetsteds. I sin søgen finder han en 
mappe der indeholder en række klassificerede vidnesbyrd af 
overlevende fra holocaust. Til sin store forbavselse finder han 
i stakken af vidnesbyrd også et fra sin egen mor – et vidnes-
byrd, der bringer rystelser i det fundament, hvorpå hele hans 
eksistensgrundlag er placeret. 
Yoel, der nu fører en dobbeltundersøgelse, både videnskabelig 
og historisk, er fanget mellem lydtætte mure af stilhed – på 
den ene side står de tavse landsbyboere og på den anden side 
hans moder og hendes tavshed. 

Efraim Kishon er Israels moderne H.C. Andersen, en af grundlæggerne af Israels kunstneriske arv  
- og historie.  Denne vigtige dokumentarfilm fører os igennem hans liv og danner et smukt portræt 
en dreng, der overlever 2. Verdenskrig i Budapest og finder sin evne til at skrive, da han vender 
hjem til sit sønderbombede hus, som den eneste overlevende. Ved at spise tomatkonserves får 
han næring til kroppen og ved at skrive en satirisk novelle på toiletpapir, da der ikke har andet 
til rådighed, opdager han sine skriveevner. Han bearbejder sit krigstraume igennem satiren, der 
handler om en skaldet mand, der overtaget magten. Efraim Kishon vinder en pris for den satiriske 
novelle og hans karriere tager hurtigt fart. Teaterstykker har skriver bliver opført og inden længe 
er han et kendt navn i Prag. Da han beslutter sig for at emigrere til Israel skal han starte helt 
forfra på sin karriere og vi følger hans kamp og beslutsomhed for erhverve sig det hebraiske sprog 
og bygge sin karriere på ny. Hans evner er ham loyale og mange mennesker i Israel ved i dag, 
med stor sandsynlighed, hvem Efraim Kishon. Satiren og hans morbide humor påvirker også hans 
børneopdragelse, hvor han kan finde på at køre med børnene i bilen og høre Hitlers march på bån-
doptageren. Som en sand satiriker bruger han humor til at distancere sig fra realiteten og give en 
forvrænget protest, der skriver budskaber stærkere ud end den største højttaler.
Indledning af psykolog Rutie Aharoni om den israelske kulturarv.

Workshop og samtale med dokumentarist og professor Yael Perlov/ Yad Vashem: 

Diary: My father 
Screening 1st chapter of Diary (out of 6 chapters).

Relating to the research of the Ladino language and the story of immigration: ....‘my father was 
born in Brasil, arriving finally to producing documentary films.’.. Yael Perlov will share personal 
narratives presenting her work with her father’s documentaries and film art www.davidperlov.com. 

The Testament

Kishon

WORKSHOP om Israels filmkulturarv

INSTR: Amichai Greenberg, Israel 2017, Hebraisk, 
Tysk engelske undertekster (88 min) Spillefilm
                                     

INSTR: Eliav Lilti, Israel 2017, Hebraisk engelske undertekster 
(87 min) Dokumentar
                                     

Værter: CJFF, Det Danske Filmmuseum og WIFT (women in film & TV) 
                                     

MANDAG DEN 28. JANUAR 
– Kulturarv

Kl. 19.00
Cinemateket

Kl. 21.30
Cinemateket

Kl. 16.30
Cinemateket

The Invisibles
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TIRSDAG DEN 29. JANUAR 
– Antisemitismen i Europa & Det andet Israel

I 2015 massakrerede franske og belgiske ISIS-terrorister civile i Paris, herunder på 
kontoret i det satiriske magasin Charlie Hebdo og det berømte Bataclan-teater. Moti-
veret af disse angreb, som er de dødeligste i Frankrig siden Anden Verdenskrig har , 
den fransk-marokkansk- jødiske dokumentarist og journalist Alexandre Amiel skabt en 
trilogi af dokumentarfilm, der udforsker had i det franske samfund set fra ofrenes per-
spektiv. Vi præsenterer den ene af dokumentarerne om den tiltagende antisemitisme. 
Filmen blev vist for nylig på NYC Sephardic Filmfestival og er en must-see i denne 
tid, hvor et stigende had mod religiøse minoriteter og etniske grupper dominerer den 
politiske debat. Alexandre Amiel er på sin rejse i stand til at nuancere billedet således 
at vi ikke blot bekræftes i vores angst og frygt, men får perspektiver til at berige tank-
erne og følelserne med nye perspektiver. Efterfølgende samtale om antisemitismens 
udseende og udvikling lige nu i DK/ EU med forskeren, politikeren, debattøren (TBA).

I Israel gemmer homoseksuelle palæstinensere sig. De lever i undergrunden af Tel 
Avivs mest udsatte miljøer. De er på flugt fra deres eget samfund, hvor identiteten som 
homoseksuel og trans er ubeskyttet og farlig at leve med. Der er tale om krænkelser af 
de unge menneskers liv og konsekvenserne kan være vold, udstødelse og i værste fald 
død. Deres eneste mulighed er et liv i Israel, men her opfattes de som forbrydere. De 
er tavse ofre for en årtier lang politiske konflikt, taget som gidsler imellem to verdner. 
Louie har levet i skjul i Tel Aviv i ti år. Han blev tortureret og anklaget for spionage for 
sit forhold til homoseksuelle israelere og var tæt på at blive dræbt af sin egen familie. 
Kun i Israels Gay underground har de et næsten hjem. Deres eneste chance er at få 
hjælp af israelske menneskerettighedsadvokater, som kan hjælpe dem med at søge 
asyæ i et vesteuropæisk land. Filmen er øjenåbnende, afslørende og vigtig. Den siger 
ikke blot noget om homoseksuelles udsathed men også en del om, hvordan politiske 
konflikter trækker minoriteters rettigheder væk under dem. Nationers kamp for magt 
udsætter som regel de svageste i samfundet. Så her er rigeligt stof til eftertanke. Introduk-
tion og samtale med Sabaah. Sabaah er en forening, som arbejder for at forbedre vilkårene for 
LGBT+ (bl.a. homo- og biseksuelle og transkønnede) med minoritets historier LGBT+ for Asyl & 
kulturentreprenør Nadia Abraham bl.a. hovedkvinde bag en ny færøersk minoritets filmfestival

Historien om en helt særlig familie i den lille kystby i det nordlige Israel, Nahariya. 
Familiens liv ændrer sig radikalt efter at deres far endelig beslutter at fortælle sin 
familie, at han er transseksuel og bærer identitet som kvinde. Moren vælger at bo hos 
sin ægtefælle gennem hele processen, men ligesom det lader til, at livet er tilbage 
til normalen rystes alting op igen. ’Family in transition’ er en historie om en familie, 
der ikke følger diktater; en familie, der bryder sociale konventioner; en familie, der 
ændrer, hvad vi troede, vi vidste om køn, forældreskab og om at være transseksuel. 
Men mest af alt er det en historie om en familie, der omdefinerer grænserne for anerk-
endelse, accept og kærlighed til dem, der er tættest på os. Filmen har bragt stor og 
omkalfatrende diskussioner med sig. På Tel Avivs internationale dokumentarfestival, 
DOC AVIV, blev filmen den store publikumssucces. Mest af alt fordi den ryster noget af 
den værdikonservatisme vi i stigende grad oplever på globalt plan. Lille filmintro med 
Hollywood Instruktøren Jill Soloway.

Why do they hate us?

The Invisible Men

Family in transition (snigpremiere)

INSTR: Alexandre Amiel, Frankrig 2016, Fransk engelske undertekster 
(81 min) Dokumentar
                                     

INSTR: Yariv Mozer, Israel, Holland og Palæstina 2013, Hebraisk, engelsk 
og arabisk engelske undertekster (68 min) Dokumentar                                    

INSTR: Ofir Trainin, Israel 2018, Hebraisk med engelske undertekster 
(70 min) Dokumentar
                                     

Kl. 16.30
Cinemateket

Kl. 19.00
Cinemateket

Kl. 21.30
Cinemateket
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ONSDAG DEN 30. JANUAR
- Political is Personal

Kl. 16.30
Cinemateket

Et pop-up-filmstudie bliver et socialt laboratorium for møder med de kamerasky 
(men ikke konfliktsky) israelske bosættere på Vestbredden. Tekoa er trendy. 
En hipster-koloni for israelske bosættere på Vestbredden, hvor ingen af de kon-
troversielle beboere har lyst til at tale med medierne. Fra det øjeblik Iris Zaki 
ankommer, er der spændinger i luften. Hun sætter nemlig et lille pop-up-film-
studie op midt i den lille by og bliver siddende i over en måned, for at møde de 
unge bosættere ansigt til ansigt. En enkel intervention, der skaber en kompleks 
kæde af reaktioner fra dem, der efterhånden indvilliger i at snakke med hende. 
Fra en kvinde, der midt under et interview indrømmer at være fascist, til en kvin-
de, der har overlevet et knivangreb af en ung palæstinenser - og tilgivet ham. ‘Un-
settling’ er lavet af Iris Zaki alene, og er et socialt eksperiment, der fremhæver 
kontrasterne og modsigelserne i bosætternes selvforståelse, men som gør det i 
noget så sjældent som en aktiv samtale med dem. Et konceptuelt greb, der plac-
erer Zakis film i feltet mellem en kunstnerisk praksis og en politisk aktivisme, 
der rækker udover blind kritik.

Præsentation af instruktør Iris Zaki. Efterfølgende samtale mellem Sarah Arnd 
Linder & Iris Zaki. Sarah Lind Arnd Linder har startet bevægelsen PIP – Political 
is Personal – baseret på erfaringer fra sin undersøgelse i samtaler med israel-
ske jødiske og palæstinensiske kvinder. Kvindernes stemmer i Israel-Palæstina 
Konflikten i Israel-Palæstina har fundet sted siden dannelsen af den jødiske stat 
Israel i 1948, og der er den dag i dag stadig ingen umiddelbar løsning i sigte, 
trods utallige forsøg. Det er en yderst kompliceret og kompleks konflikt og som 
med mange andre samfundsproblemer rundt om i verden, mangler konflikten 
og dens løsning at høre kvindernes stemmer. Sarah Arnd Linder har i flere år 
fulgt konflikten tæt på. Hun er 32 år, dansker, og på 12. år bosat i Israel, hvor 
hun har taget det meste af sin uddannelse - BA Humaniorastudier i Historie, 
Sociology og forfatterskab fra The New School University, New York, USA; BA i 
Conflict Resolution og International Affairs fra IDC - og MA i Mellemøsthistorie 
fra Tel Aviv Universitet, Israel. 

Unsettling

INSTR: Iris Zaki, Israel 2018, Hebraisk engelske undertekster 
(70 min) Dokumentar 
                                    

Jo mere Jane er tvunget til at passe ind i det strenge patriarkalske georgiske 
samfund hendes familie lever i, jo mere hun stritter hun imod. Hun nægter at 
gifte sig, hun går i hæren, studerer film, misser kærligheden og bliver i en alder 
af 38 gravid. Efter mange års forsøg på at løbe væk fra sin fortid vender Jane 
tilbage til sine rødder. Udstyret med et kamera finder hun modet til at kon-
frontere sin familie og fortiden. Ved hjælp af et allestedsnærværende kamera 
forsøger hun at bryde årtiers tavshed for bedre at forstå sin mor og ikke mindst 
sig selv. Jane filmer og vi ser hende kæmpe imod normerne, forholdet til sin 
mor og andre familiemedlemmer. Filmen er en dokumentarfilm på randen af sat-
ire mao er den skingrende underholdende. Især formsproget og instruktørens 
selviscenesættelser sætter moderskabet og martyriet helt på spidsen. Spro-
get skal forstås som kærlighedssprog og det forårsager selvsagt konflikter for 
vores hovedperson og sikkert også for publi- kum. Den jødiske mor, som Woody 
Allen har behandlet som emne i mange af sine film er her sat på spidsen fra det 
dokumentariske kamera, der fortæller historien både råt, sørgeligt men også 
med frihedskrævende humor. Gå ikke glip af denne højaktuelle film om roller, 
magt og køn på kanten.Samtaler om moderskab, jiddische mame stereotyper, 
oprør og fællessang. 

Perfect Housewife

INSTR: Jane Bibi, Israel 2018, hebraisk/georgisk engelske 
undertekster (72 min) Dokumentar
                                     

Kl. 19.00
Cinemateket
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ONSDAG DEN 30. JANUAR
- Political is Personal

Jødiske amerikanere i 2. verdenskrig fortæller her i denne klassiske og helt ig-
ennem fascinerende dokumentarfilm unikke og temmelig ukendte historie om de 
550.000 jødiske mænd og kvinder, der tjente under anden verdenskrig. Gennem 
soldaternes og kvindernes øjne om de amerikanske jøders aktive deltagelse i 
kampen mod Hitler, uhyrligheder og intolerance. Her ser vi de modige mænd og 
kvinder der både kæmpede for de allierede, men samtidig med kampen imod 
nazismen førte de også en mere personlig kamp – kampen for at redde deres 
jødiske søstre og brødre i Europa. Med deres egne ord og et utal af hidtil ukendte 
arkivbilleder fortæller veteranerne (både de berømte og ukendte blandt dem folk 
som Mel Brooks og Henry Kissinger) om deres krigsoplevelser og bringer her en 
temmelig ukendt side af den amerikanske jødiske historie til live.

Den 25årige Angelique studerer psykologi og har derfor fået kælenavnet 
Freud. Hun bor stadig hjemme hos sine forældre i Stockholm, hvor hun har 
svært ved at frigøre sig fra sin altdominerende mor. I anledning af moderens 
60-års fød- selsdag kommer de andre børn også hjem: sønnen, der er homo-
seksuel og bor med sin partner i USA og den anden datter, der er flyttet til 
Israel og er blevet hyper religiøs – i hvert fald på overfladen. Da det viser sig 
at moren er alvorligt syg af kræft, reagerer de enkelte familiemedlemmer 
fundamentalt forskelligt, og ting, der ellers har været tabu, kommer lige så 
stille op til overfladen. 
Mød den unge jødiske forfatterinde Shosha Raymond som reflekterer over 
kunst, at være jødisk kvinde, forældreskabet og datterrollen (tbc)

GI Jews Freud Flytter Hjemmefra

INSTR: Lisa Adres, USA 2017, engelsk 
(87 min) Dokumentar                                     

INSTR: Susanne Bier, Sverige 1991, Svensk/Engelsk
(103 min) Spillefilm
                                     

Kl. 21.15
Cinemateket

Kl. 21.30
Cinemateket

Tyve år før Donald Trump kom til magten forstod den israelske Premierminister Benjamin Netanyahu i den grad de politiske fordele ved et giftigt forhold til medierne, og 
hvordan han kunne styre sin politiske magt ved at kommunikere direkte med offentligheden. ’King Bibi’ udforsker Benjamin Netanyahus anledning til magten, baseret 
udelukkende på arkivmaterialer, optagelser af hans medieoptræden og performances gennem årene: fra hans dage som en populær gæste ekspert på amerikansk 
TV, gennem sin offentlige tilståelse af utroskab, og hans beherskelse af kunsten at navigere kommunikere og håndtere de sociale medier. ’Bibi’ som israelerne med 
kærlighed eller had navngiver manden, der fortsat troner tilsyneladende upåvirket af verdens elendige politiske tilstand, er en kontroversiel skikkelse, som nogle op-
fatter som Israels frelser, og andre-som en kynisk politiker, der vil meget langt for at bevare sin magt. Dokumentaren er en snigpremiere i Europa og er en must-see! 
Kendt debattør (TBA) sikrer publikum et holdepunkt efterfølgende i samtale om populisme og magt. 15 min.

King Bibi (snigpremiere)

INSTR: Dan Shadur, Israel 2018, hebraisk engelske undertekster
(87 min) Dokumentar

Kl. 19.15
Cinemateket
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TORSDAG DEN 31. JANUAR
- Det jødiske Nordafrika - fortællingsgennembrud 

Kamal er filminstruktør, han er marokkansk muslim, opvokset i Frankrig og nu besid-
det i Marrakesh. Hans familie stammer oprindeligt fra berberbjergbyen Tinghir. I byen 
afslører en gruppe gamle forladte huse, fortællingen om en mere end 1000 år gammel 
rig jødisk kultur, som gik tabt da byens jøder i 1960erne udvandre til Israel.  Tinghirs 
indbyggere mindes et stærkt fælleskab med deres jødiske naboer, hvilket fascinerer 
Kamal som ikke kender til samme tætte forhold blandt jøder og muslimer, fra hans 
opvækst i Frankrig. Med et stærkt ønske om at genopdage sin fødebys tabte jødiske 
historie, lærer Kamal hebraisk for derved at kunne følger jøderne fra Tinghirs, rejse fra 
Marokko til deres nye hjemland. I Israel lykkes det Kamal at genfinde Tinghirs jødiske 
befolkning, som bestemt ikke har glemt deres marokkanske -berberiske sprog og 
traditioner - et varmt venskab på tværs mellem dem udvikler sig. En bevægende do-
kumentar som sætter fokus på den glemte nordafrikanske jødiske historie, samt den 
stigende interesse i Marokko for at genskabe landes rige jødiske kulturarv.
Et samarbejde med Mino Danmark & netværket af unge studerende fra tværkultur-
elle studier på Københavns universitet Nassim & det nye mellemøst tidsskrift Turban 
times. 

Hvad der begyndte som et elementært interview af Jonathans Maimons bedste-
forældre, udviklede sig hastigt til en episk og komplet tryllebindende dokumentar 
om deres rejse fra Tunesien til Israel. Filmen er rodfæstet i den personlige historie, 
men forgrener sig ud i en undersøgelse af, hvad der er kommet efter ankomsten til 
Israel: omvæltning, integration og ikke mindst skuffelse. I filmen indgår sjældent set 
arkivmateriale fra nazisternes invasion af Tunesien under 2. Verdenskrig såvel som 
stemningsfulde billeder af befrielsen i Maj 1943. CJFF’s leder Anne Boukris inviter-
er sammen med psykoterapeut Liat Ravon sin tunesisk-jødiske far Josi Boukris til 
samtale om livshistoriens betydning for selvidentitet og livsforløb. Vi indbyder publi-
kum til at tage egne betragtninger og identiteter med! Den marokkanske ambassade 
inviterer til reception i Carl Bar kl 20.30 -21.15

Tinghir-Jerusalem

Journey from Tunisia

INSTR: Kamal Hachkar,  Israel, Marokko, Frankrig 2014, arabisk, berberisk, 
hebraisk, fransk (86 min) Dokumentar                                 

INSTR: Ofir Trainin, Israel 2018, Hebraisk med engelske undertekster 
(70 min) Dokumentar
                                     

Kl. 18.30
Cinemateket

Kl. 19.30
Cinemateket

Dokumentaristen David Deri er opvokset i Yeruham, en øde israelske ørkenby, hvor de 
fleste ligesom Deris familie er immigreret fra Marokko. En by som alle ønsker at for-
lade, hvilket dog sjældent sker. Deri beslutter sig for at undersøge sin familie og byens 
besynderlige historie som del af den tidlige israelske nybygger plan. Gradvist afsløres 
en chokerende hemmelighed, bag den Israelske statsopbyggelses succeshistorie, 
findes også en knap som positiv fortælling. 70 år gamle, tidligere hemmeligholdte 
dokumenterer afslører en stats -og politisk organiseret tvangsplacering af nordafrikan-
ske immigranter i primitive såkaldte udviklings byer, langt fra den moderne civilisation 
og komfort i storbyerne. En nødvendig diskrimination, lød det fra politisk side - for 
bredt at kunne befolke den ny jødisk stat, og skærme sig mod fjendtlige naboer. Med 
ordre direkte fra højeste politiske plan, skulle disse beslutninger holdes hemmeligt 
for befolkningen. Gennem sine egenes forældres bitre beretninger om ankomsten til 
Israel, dykker Deri tilbage i historien og afslører en strukturel racisme som har præget 
tilværelsen for de første nordafrikanske jøder der kom til landet. Dokumentaren kaldes 
for en af de mest kontroversielle der nogensinde er blevet vist på israelsk tv, og har 
skabt heftig debat om den unge stats tilblivelse og nationale selvforståelse. Mød in-
struktør Tamar Baruch præsenterer sin kortfilm Stranger in the Dunes under temaet 
’the other Israel’.Den marokkanske ambassade inviterer til reception i ASTA bar.

The Ancestral Sin

INSTR: Nabil Ayouch, Marokko 2018, Arabisk, berberisk, fransk
(119 min) Dokumentar
                                     

Kl. 16.45
Cinemateket
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TORSDAG DEN 31. JANUAR
- Nordafrika & The Other Israel

I ”Razzia” følger vi fem vidt forskellige personer, vis skæbner væves sammen i 
storbyen Casablanca. Et drama om retten til at tale sit modermål i en landsby 
Atlasbjergene, sætter scenen for vores hovedpersoners videre skæbner. Vi møder 
den jødiske restaurant-ejer Joe og hans far, som er blandt de få jøder der stadig 
lever i Casablanca. De er så få, at det er tæt på umuligt, at afholde en traditionel 
jødisk begravelse, for farens afdøde ven. Restauranten er et festligt multikul-
turelt samlingssted, men i nattelivet udsættes Joe for intolerance på et særligt 
følsomt punkt. Vi møder den moderne rigmandskvinder Salima, som kæmper for 
sin ret som fri kvinde. Vi møder også den frustrerede teenagepige Ines, der prøver 
at undertrykke sine lyster, samt unge Hakim fra slummen, som vil være rockst-
jerne ligesom Freddie Mercury. Razzia er et fantastisk flot og opsigtvækkende 
drama. Med et særligt fokus på sociale problematikker - kvindeundertrykkelse, 
minoritetsforhold, ulighed og homofobi - giver den prisvindende instruktør Nabil 
Ayouch os et unikt blik, på de sociale spændinger i det moderne Marokko i dag.

Mød instruktør Tamar Baruch præsenterer sin kortfilm Stranger in the Dunes 
under temaet ’the other Israel’. Den marokkanske ambassade inviterer til re-
ception i ASTA bar.

Razzia & forfilmen Stranger in the Dunes

INSTR: David Deri, Israel 2017, Marokkansk/Hebraisk med engelske 
undertekster (109 min) Spillefilm
                                     

Kl. 19.30
Cinemateket



11

FREDAG DEN 1. FEBRUAR

I 1968 flygtede de sidste jøder ud af Polen. De jøder, der trods krigens hærgen og 
racistiske udryddelsesmaskine, havde valgt at forblive i deres hjemland måtte indse 
at det dybt antisemitiske regime intet havde lært. 1968-1972 var årene, hvor USA og 
mange andre vestlige lande, og også Danmark, modtog de politisk jødiske flygtninge 
fra Polen, som efterlod reminiscenserne fra verdens største jødiske samfund, tusindårs 
jødisk historie og en rig og afgørende kulturarv for aldrig at vende tilbage. ’Farewell 
to my country’ er historien om de som forlod Polen og aldrig vendte tilbage. De pol- 
ske jøder har siden bidraget uendeligt stabilt til de europæiske og det amerikanske 
samfund og har medvirket til at det sekulære liv også har fået en væsentlig plads i 
moderne jødisk identitet og kultur. Her i festivalperioden fejrer vi med stolthed 50- 
året for ankomsten af de polsk-jødiske flygtninge til Danmark. Historien om de polske 
jøders ankomst til Danmark markerer i den grad en fornyelse af dansk flygtningepolitik 
og samtidig en stor vitaminindsprøjtning til det dansk jødiske kultur og åndsliv. Intro- 
duktion (TBC) i anledning af 50 året for de danske polske jøders ankomst til Danmark 
1969. 20 min.

I forlængelse af filmen ‘Farewell to my country’ viser vi dokumentaren Dworzec Gdansk 
om en gruppe af polske jøder, der på flugt fra det politiske antisemitiske regime i Po-
len bosatte sig i 1969 i den lille sydisraelske strandby Ashkelon. Efter 40 år deler de 
tanker om eksilet, om flugten, om identitet og overlevelse i en smukt komponeret 
dokumentar af den kvindelige instruktør Maria Zmarz-Koczanowicz.

Jødernes bidrag til menneskeheden er enorme, unikke og overordentlig vanskeligt at 
forklare. Fra Moses til Maimonides, fra Mahler til Marx. For ikke at tale om folk som 
Rosa Luxemburg, Emma Goldman, Emanuel Spinoza, Irving Berlin, Zygmund Freud, 
Hannah Arendt, Albert Einstein, Niels Bohr, Noam Chomsky, Zygmunt Bauman, Ste-
ven Spielberg, Woody Allen, Bob Dylan. Ja, man kunne blive ved. Denne film rejser 
spørgsmålet om hvordan det kan være at jøder er overrepræsenteret i toppen af det 
samfundsmæssige hierarki nærmest uanset hvorhen man end kigger. Hvordan kan 
en halv procent af verdens befolkning producere så mange fremtrædende filosoffer, 
videnskabsfolk, musikere, arkitekter, læger, journalister, forfattere og intellektuelle 
tænkere mf.?

Farewell to My Country
Instruktøren præsenterer filmen via video

Dworzec Gdansk

Why the Jews?

INSTR: Andrzej Krakowski, USA 2002, engelsk
(100 min) Dokumentar
                                     

INSTR: Maria Zmarz-Koczanowicz, Polen 2007, engelsk
(56 min) Dokumentar                                    

INSTR: John Curtin, Canada 2018, engelsk 
(70 min) Dokumentar
                                     

Kl. 19.00
Cinemateket

Kl. 19.15
Cinemateket

Kl. 21.30
Cinemateket
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LØRDAG DEN 2. FEBRUAR

At tage sig af sit afkom, er en forældres fornemmeste opgave. Dette bliver sat på 
spidsen i Redemption Geula hvor faderen, den meget religiøse Menachem, vil gøre alt 
for at få råd til den eneste form for medicin, der kan redde hans datter. Han forsøger 
at samle sit engang så poplære band, High Beams, så de kan spille til bryllupper og på 
den måde tjene til den dyrebare medicin. Det tager dog ikke lang tid, før Menachem 
bliver udfordret. For hvordan forholder en strengt religiøs sig til et liv i rockens verden 
og hvordan forholder hans gamle venner sig til hans religiøse livsstil. Redemption 
Geula er en hjertevarm fortælling og et studie i intim karakterskildring med sit ind-
til-benet portræt af far datter-forholdet. Samtidig har filmen en eminent lydside, der 
transformerer gamle jødiske bryllupssange til vaskeægte rock ’n’ roll hits og en intim 
kameraføring, der er nærgående, men aldrig føles forceret. Filmen vandt prisen for 
bedste skuespiller ved Karlovy Vary Film Festival og vandt publikumsprisen ved Jeru-
salem Film Festival. 

Dette er den gribende forhistorie om Dudu Tassas musikalske familie i Irak. Den is-
raelske rocksanger Dudu Tassas familie emigrerede i sin tid fra Irak til Israel. Dudus 
bedstefar og onkel var blandt Iraks mest berømte musikere. De komponerede og sang 
arabisk klassisk musik. I deres nye hjemland Israel fandtes hverken et stort publikum 
eller berømmelse, og brødrenes musikkarriere stoppede brat. I sin søgen efter de 
irakiske musikalske rødder drømmer Dudu om at genoplive sin bedstefars musik og 
optræde foran et stort publikum.

Efter 45 år drager skrædder Abraham Samuel Burztein til Polen for at finde sin bedste 
ven da han har lovet ham at komme tilbage efter 2. Verdenskrig. Han efterlader sin 
familie i Buenos Aires og drager tilbage i tid hvor han overlevede ved sin vens hjælp. 
Han rejser mod det land han ikke kan benævne ved navn og nægter at tale polsk. 
Skæbnen vil ham at han skal gennem Tyskland på rejsen og han møder sin største 
frygt på sin færd. Vi lærer gennem filmen hvad der fik ham til at overleve og hans uku-
elige mod står skarpt mod de vel spillede karakterer hele filmen igennem. En utroligt 
flot filmet, spillet og rørende film.

Redemption Geula

Iraq ‘N’ Roll

The Last Suit

INSTR: Yossi Madmoni, Israel 2018, Hebraisk engelske undertekster 
(100 min) Spillefilm
                                     

Medvirkende: Dudu Tassa, Yair Dalal 
INSTR: Gili Gaon, Israel 2011, hebraisk/arabisk med engelske undertekster 
(52 min) 

INSTR: Pablo Solarz, USA 2018, Spansk med engelske undertekster 
(93 min) Spillefilm                                    

Kl. 17.15
Cinemateket

Kl. 19.30
Cinemateket

Kl. 19.45
Cinemateket
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Den israelske Rock sanger Dudu Tassas familie immigrerede i sin tid fra Irak til Israel. 
Dudus bedstefar og onkel var blandt Iraks mest berømte musikere. De komponerede 
og sang arabisk klassisk musik. I deres nye hjemland Israel fandtes hverken et stort 
publikum eller berømmelse, og brødrenes musikkarriere stoppede brat. I sin søgen 
efter de irakiske musikalske rødder drømmer Dudu om at genoplive sin bedstefars 
musik og optræde foran et stort publikum. Han beslutter sig derfor for at skabe et 
unikt band med den kendte arabiske sangerinde Nasreen Qadri. Sammen skal de 
genfortolke bedstefarens musik i nye moderne Rock’ n Roll rammer. Drømmen bliver 
for alvor til virkelighed i april 2017, hvor det verdenskendte amerikanske band Radi-
ohead inviterer ”Dudu Tassa and the Kuwaitis” med som opvarmningsband på deres 
turne i USA. Dudu får nu en oplagt mulighed for at præsenterer sin bedstefars musik 
på denstore scene med et kæmpe publikum. På arabisk, et sprog som de færreste 
amerikanere kender, formår bandet med deres arabiske Rock’ n Roll fortolkninger, at 
skabe stor begejstring på deres turne gennem USA. Dokumentaren tager publikum 
med på en storeslået musikalsk koncertoplevelse, hvor vi følger bandet på turnéen. 
For Dudu Tassa bliver turneen en bevægende og personlig rejse, hvor han i sin søgen 
efter at forstå sine musikalske rødder også udfordres, da han skal lære at synge på 
arabisk. Et sprog som hans bedsteforældre talte, men som Dudu ikke selv forstår, men 
nu har lært at elske. *Benjamin forhistorien til Dudu T kl 19.00

Dudu Tassa & The Kuwaitis: 
Don’t be so Modest, You aren’t that Great!

INSTR: Tal Hake, Israel/USA 2018, Hebraisk/arabisk/Engelsk
Engelske undertekster (64 min) Dokumentar
                                     

Kl. 21.45
Cinemateket

SØNDAG DEN 3. FEBRUAR

LØRDAG DEN 2. FEBRUAR

I 1992, mens forholdet imellem Israel og palæstinenserne var på et historisk lavpunkt, 
og al kommunikation mellem de to parter ville medføre fængselsstraf, samledes en 
lille udvalgt gruppe af israelere og palæstinensere i hemmelighed i Oslo for at indlede 
en række hemmelige møder, som på dramatisk vis kom til at ændre den politiske 
situation i Mellemøsten. Oslo-dagbøgerne indeholder sjældne, aldrig tidligere set 
arkivfilm og dagbogsposter af nøgleforhandlere på begge sider. Arkiverne giver et in-
dgående indblik i det enorme pres, som forhandlerne stod overfor og som senere der 
blev kendt som Oslo aftalerne. Dokumentaren er baseret på forhandlernes dagbøger, 
som er de eneste tilgængelige optegnelser af hvad der skete bag de lukkede døre. 
Denne fascinerende dokumentar kaster nyt lys på disse hemmelige samtaler med 
eksklusive interviews, herunder den tidligere israelske præsident og udenrigsminister 
Shimon Peres i det sidste indspillede interview før hans død i 2016. Andre medvirk-
ende nøglespillere på begge sider, var blandt andet Ron Pundak, Abu Ala, Hanan 
Ashrawi, Yossi Beilin, Joel Singer, Dennis Ross og Saeb Erekat. DR har for nylig vist 
dokumentaren i sin forkortede version. Her får publikum muligheden for at se filmen i 
sin fulde længde. Herbert Pundik, far til Ron Pundak, der startede Oslo processen er 
med på skype og samtaler med Ph.d. Danny Raymond om Herbert Pundiks personlige 
oplevelse af processen, dels som far til Ron Pundak dels som politisk meningsdanner 
i konflikten. Danny Raymond interviewede selv Ron Pundak i 1995 på baggrund 
af Osloprocessens afslutning. 

Oslo Diaries

INSTR: Mor Loushy, USA 2018, Hebraisk /arabisk/engelsk med engelske 
undertekster (92 min) Dokumentar
                                     

Kl. 13.45
Cinemateket
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SØNDAG DEN 3. FEBRUAR

Kl. 16.30
Cinemateket

Kl. 18.00
Cinemateket

Den prisvindende forfatter Nir Baram voksede op i et politisk hjem. Både hans 
far og bedstefar var medlemmer af Knesset og ministre i forskellige israelske re-
geringer. Da Baram begynder at miste troen på muligheden for en to-statsløsning, 
beslutter han for at rejse ud på Vestbredden for at tale med de lokale palæstin-
ensere og de israelske bosættere for at høre hvad de tænkte. De overraskende 
svar tvang Baram til at revurdere sit syn på og håb for om en fredelig løsning på 
denne konflikt kunne finde Mød instruktøren i samtale om filmens undersøgelse 
af befolkningsgrupper på Vestbredden, deres forestillinger om fred og konflikt.

Tyve år før Donald Trump kom til magten forstod den israelske Premierminis-
ter Benjamin Netanyahu i den grad de politiske fordele ved et giftigt forhold til 
medierne, og hvordan han kunne styre sin politiske magt ved at kommunikere 
direkte med offentligheden. ’King Bibi’ udforsker Benjamin Netanyahus anled-
ning til magten, baseret udelukkende på arkivmaterialer, optagelser af hans me-
dieoptræden og performances gennem årene: fra hans dage som en populær 
gæste ekspert på amerikansk TV, gennem sin offentlige tilståelse af utroskab, 
og hans beherskelse af kunsten at navigere kommunikere og håndtere de sociale 
medier. ’Bibi’ som israelerne med kærlighed eller had navngiver manden, der fort-
sat troner tilsyneladende upåvirket af verdens elendige politiske tilstand, er en 
kontroversiel skikkelse, som nogle opfatter som Israels frelser, og andre-som en 
kynisk politiker, der vil meget langt for at bevare sin magt. Dokumentaren er en 
snigpremiere i Europa og er en must-see! Kendt debattør (TBA) sikrer publikum 
et holdepunkt efterfølgende i samtale om populisme og magt. 15 min.

INSTR: Nir Baram/Michael Alalu, Israel 2017  
(60 min) Dokumentar
                                    

INSTR: Dan Shadur, Israel 2018, hebraisk engelske undertekster
(87 min) Dokumentar
                                    

FESTIVALAFSLUTNING 
med koncert & fælles middag
 

Koncert Gulaza med middag 250 kr. billetto.dk
Koncert Gulaza uden middag 100 kr. billetto.dk

På Verdens Kulturcentret Nørre Allé 7 Kl 19.30 VKC: Gulaza + visning af CJFF vinderen 2019 + publikums favorit afsløres



15

kl. 13:45 After Auschwitz Vi inviterer til samtale om emnet ’når vidnerne dør’ Jon Kean Cinemateket

kl. 16:15 Primo Levis Journey Publikum møder kender af Primo Levis’ forfatterskab Davide Ferrario Cinemateket

kl. 19:00 The Invisibles I samarbejde med Den Tyske Ambassade 
Instruktørbesøg (TBC)

Claus Räfle Cinemateket

kl. 20-23 In search of Ladino præsenteres af filmskaber og filmrestauratør Yael Perlov 
& Ladino koncert med Ana Silveira

David Perlov (1981) 
Yael Perlov (1995)

Late night i 
Københavns Synagoge

kl. 16:45 The ancestral sin Ph.d. Danny Raymond introducerer dokumentaren der 
bragte Israel på den anden ende

David Deri Cinemateket

kl. 18:30 Tinghir-Jerusalem Introduktion ved Daniella Nahor Kamal Hachkar Cinemateket

kl. 19:30 Journey from Tunisia Festivalchef Anne Boukris og psykoterapeut Liat Ravon  
inviterer til samtale om livshistoriens betydning for selvi-
dentitet og livsforløb

Jonathan Maimon Cinemateket

kl. 21.45 Razzia & forfilmen 
Stranger in the Dunes

Instruktør Tamar Baruch præsenterer sin kortfilm 
‘Stranger in the Dunes’

Nabil Ayouch Cinemateket

kl. 16.30 Diary (chapter 1) Workshop og samtale med dokumentarist og professor 
Yael Perlov/Yad Vashem

Yael Perlov/
Yad Vashem

Cinemateket

kl. 19:00 The Testament Amichai Greenberg Cinemateket

kl. 21:30 Kishon Indledning af psykolog Rutie Aharoni om den israelske 
kulturarv

Eliav Lilti Cinemateket

kl. 16:30 Why do they hate us? Antisemitismens udseende og udvikling lige nu i DK/ EU Alexandre Amiel Cinemateket

kl. 19:00 The Invisible Men Introduktion og samtale med Sabaah Yariv Mozer Cinemateket

kl. 21.30 (snig-premiere) Family in Transition Filmintro med Hollywood Instruktøren Jill Soloway Ofir Trainin Cinemateket

kl. 19:00 Farewell to My Country Introduktion (TBC) i anledning af 50 året for de danske 
polske jøders ankomst til Danmark 1969. 20 min

Andrzej Krakowski Cinemateket

kl. 19:15 Dworzec Gdansk Maria 
Zmarz-Koczanowicz

Cinemateket

kl. 21.30 Why the Jews? John Curtin Cinemateket

kl. 17:15 Redemption Geula Yossi Madmoni Cinemateket

kl. 19.30 Iraq’n’roll Gili Gaon Cinemateket

kl. 19:45 The Last Suit Pablo Solarz Cinemateket

kl. 21.45 Dudu Tassa & the 
Kuwaitis

Tal Hake Cinemateket

kl. 13:45 Oslo Diaries Herbert Pundik, far til Ron Pundak, der startede Oslo 
processen er med på skype og samtaler med Ph.d. Danny 
Raymond

Mor Loushy Cinemateket

kl. 16:30 A Land without Borders 
& forfilmen My little country

Mød instruktøren i samtale om filmens undersøgelse af 
befolkningsgrupper på Vestbredden

Nir Baram/
Michael Alalu

Cinemateket

kl. 18:00 (snig-premiere) King Bibi Kendt debattør (TBA) i samtale om populisme og magt
15 min.

kl. 19.30 Koncert og fælles middag køb billet på billetto.dk & cjff.dk Verdens Kultur 
Centret, Nørrebro

kl. 16:30 Unsettling Præsentation af instruktør Iris Zaki. 
Samtale mellem Sarah Arnd Linder & Iris Zaki

Iris Zaki Cinemateket

kl. 19:00 A Perfect Housewife Jane Bibi Cinemateket

kl. 19:15 King Bibi Kendt debattør (TBA) i samtale om populisme og magt
15 min.

Dan Shadur Cinemateket

kl. 21.15 Freud Flytter Hjemmefra Mød forfatter Shosha Raymond som reflekterer over 
kunsten, jødisk identitet og mor-datter relationen

Susanne Bier Cinemateket

kl. 21.30 GI Jews Lisa Adres Cinemateket

SØNDAG DEN 27. JANUAR - AUSCHIWTZDAGEN OG FESTIVALÅBNING

TORSDAG DEN 31. JANUAR - DET JØDISKE NORDAFRIKA - FORTÆLLINGSGENNEMBRUD 

MANDAG DEN 28. JANUAR - KULTURARV

TIRSDAG DEN 29. JANUAR – ANTISEMITISMEN I EUROPA & DET ANDET ISRAEL

FREDAG DEN 1. FEBRUAR - 50 ÅRET FOR DE POLSKE JØDERS ANKOMST TIL DANMARK

LØRDAG DEN 2. FEBRUAR 

SØNDAG DEN 3. FEBRUAR 

ONSDAG DEN 30. JANUAR - POLITICAL IS PERSONAL

Koncert Gulaza med middag 250 kr. billetto.dk
Koncert Gulaza uden middag 100 kr. billetto.dk

TIDSPUNKT FILM EVENT INSTRUKTØR VENUE
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SALAAM
FILMFESTIVAL


