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Femmina med verdenspremiere
Femmina-festivalen i Verdal byr både på verdenspremierer og førpremierer i helgen. Samtlige filmer er laget av kvinner. 
Tekst: TRYGVE LUNDEMO 72 50 15 74 TRYGVE.
LUNDEMO@ADRESSEAVISEN.NO 
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●     Hele debatten 

Etter fjorårets velykkede Femmina Internasjonale Filmfestival i Verdal satser arrangørene enda større i år. Ved siden av at festivalen byr 
på et stort antall kortfilmer fra hele Norden, derav fire trønderske, viser de også ni spillefilmer regissert av kvinner. Mange av dem vil 
være vanskelige å få med seg på ordinære kinovisninger. 
- I år som i fjor, da vi var først ute med å vise «Armbryterskan från Ensamheten», har vi en verdenspremiere å by på. Det er 
dokumentaren «Mer än bara en Svensson», som forteller om en vanlig svensk kvinne som likevel er ganske spesiell, forteller 
festivalleder Herbjørg Clifford. 
Hun har flere godbiter å by på. Blant annet blir det førpremiere på «Me And you And Everyone We Know» av amerikanske Miranda July. 
Filmen som forteller om en nyskilt far har fått priser under filmfestivalene både i Cannes og Sundance og kommer på kino først senere i 
høst. 

Ullmanns debutfilm 
En annen amerikansk film, regissert av Sally Potter, får derimot svært begrenset distribusjon i Norge, og interesserte bør derfor benytte 
anledningen i Verdal. Den heter «Yes» og fortelle rom et lidenskapelig forhold mellom en amerikansk kvinne og en mann fra Midt-Østen. 
Dermed handler det både om religion, politikk og seksualitet. 
Liv Ullmanns debutfilm «Ung flukt», regissert av Edith Carlmar er en av flere andre spillefilmer festivalen viser. 
Festivalens tematikk blir dessuten diskutert under flere seminarer og foredrag. Det kommer representanter fra det kvinelige svenske 
filmselskapet Dorisfilm, og det vil bli startet en midtnorsk og nordnorsk avdeling av organisasjonen Wift, som står for Women in film and 
television. 
Det hele åpner i kveld med at direktør Vigdis Lian i Norsk Filminstitutt holder foredrag om at mannlige hersketeknikker gjør seg gjeldende 
også på filmens område, og fredag kommer en annen framstrående gjest, Anja Breien, som skal vise et utvalg av sine kortfilmer. 
AKTUELL: Femmina Internasjonale Filmfestival, 
Verdal kino og Verdal hotell fra torsdag til søndag. Fornøyd: {ndash} Interessen på forhånd har vært stor, sier festivalleder Herbjørg 
Clifford foran dagens åpning av Femina Internasjonale Filmfestival i Verdal.  
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