PRESSMEDDELANDE
Gefle Science-Fiction filmfestival 2015
Gefle Science-Fiction presenterar stolt sin andra filmfestival. Under festivalen visas hela 13 sciencefictionfilmer, samt med föreläsare Henrik Thornberg. Temat för årets festival är Tech-Noir.
Filmfestivalen pågår 23-25:e oktober, 2015
Plats: Furusalen, Silvanum, Gävle
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Dark City (1998)
Abre los ojos (1997)
Welt am Draht (1973)
Cubic / Equilibrium (2002)
La cité des enfants perdus (1995)
Everything & Everything & Everything (2014)
Interview with a timetraveler (2014)
Time Travel Lover (2014)
Flesh Computer (2014)
Hello World (2013)
Alphaville (1965)
Gattaca (1997)
Similo (2014)

“Bland alla filmer som visas på Sci-Fi filmfestivalen måste jag nog saga att den 3,5 timmar långa “Welt
am Draht” (World on a Wire) från 1973 är en av mina personliga favoriter. Welt am Draht är en sällan
visad Science-Fiction film av Rainer Werner Fassbinder. Bland Fassbinders mer kända verk kan nämnas
Berlin Alexanderplatz 1980), Lilli Marleen (1981) samt Maria Brauns äktenskap (1979).
Welt am Draht är en adaption av Daniel F. Galouyes bok Simulacron-3, där behandlas tankegången,
Finns verkligheten, eller är allt bara en simulation? Bland andra filmer som även är mer eller mindre
inspirerade av Simulacron-3 kan nämnas Matrix (1999) och The Thirtheenth Floor (1999).
Welt am Draht producerades direkt för tysk TV, efter första visningen av filmen 1973 lades den i
malpåse och såg inte dagens ljus förrän kring 2010 då en restaurering av filmen genomfördes.
En annan av mina favoriter är La cité des enfants perdus (1995), här i Sverige är filmen mest känd under
namnet ”De förlorade barnens stad”. Detta är en film laddad med stora mängder ögongodis, den
visuella upplevelsen formligen osar av fransk nycirkus kombinerat med en härlig mix av fantasy,
science-fiction och steampunk. Filmens regissör, Jean-Pierrre Jeunet är mest känd för filmer som
Delikatessen (1991) och Amélie (2001)
Under Science-Fiction filmfestivalen gästas vi av Henrik Tornberg. Henrik är i Science-Fictionkretsar
mest känd för att driva sin blogg Rymdfilm, www.rymdfilm.wordpress.com Henrik kommer bjuda
besökarna på en resa genom sin värld, och hur han ser på Science-Fiction, mycket med avstamp i de
filmer som vi kommer visa under festivalen.”. - Stefan Gemzell, Gefle Science-Fiction
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”Gefle Science-Fiction är en liten men hjärtligt föreningen där medlemmarna har ett brinnande intresse
för Science-Fiction i alla dess möjliga och omöjliga former får komma upp till ytan. Föreningen har
genomförd allt från studiebesök, filmkvällar, högläsning av Vogon-poesi på stan för att hylla Douglas
Adams minne i samband med Towel-Day, samt genomförde 2014 sin första filmfestival.
Nu är vi redo för årets festival, då med tema Tech-Noir.
Tech-Noir är en subgenre inom Science-Fiction där man tittar närmare på mötet mellan människa och
maskin, och där mötet sällan leder till något bra för någon av parterna. Ofta är dessa filmer placerade i
totalitära samhällen som står på gränsen till sin egen undergång. Det lär inte bli någon skrattfest under
årets festival.
Det vi kan garantera är att besökarna under 3 dagar kommer att få en överdos av prima science-fiction
filmer, en upplevelse som besökarna sent kommer att glömma.
Vi vill att besökarna skall bli en del av festivalen, att få vara med och påverka vad vi skall visa för filmer
till 2016 års festival, vi vill att Gävle skall hamna på kartan som den stad i Sverige där det finns en årligt
återkommande science-fiction filmfestival, något som är helt unikt i Sverige och som förgyller Gävle, en
av Sveriges bästa städer.” - Stefan Gemzell, Gefle Science-Fiction
För mer information, karta, festivalprogram, biljetter etc, se www.geflescifi.se/filmfestival
Filmfestivalen arrangeras i samarbete med:

För mer information kontakta:

Stefan Gemzell, sekr. Gefle Science-Fiction, stefan@gemzell.se
Tel. 070-624 97 02
Ronny Rasmusson, ordf. Gefle Science-Fiction, razz@gavlenet.se
Tel. 070-565 21 18 (Kvällar och helger)
Gefle Science-fiction
www.geflescifi.se
www.facebook.com/geflescifi

Sid 2

