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THE INNOCENCE     
Spania 2019 • 1t 32m • 12år, anb. u/v •  
Lucía Alemany • Spansk/Katalansk tale, 
engelsk tekst
 

 Hvordan finne seg selv, når alle 
vet hvem du er?  
Det er sommerferie! Lis (15) koser seg 
med venner og kjæreste, men i den lille 
hjembyen går ryktene fort. 

Kjæresten er noen år eldre enn henne 
og Lis forsøker å holde forholdet 
hemmelig for foreldrene sine. 

Det er vanskelig å leve to liv, og Lis 
mister kontrollen. Når forholdet tar 
en uventet vending tvinges Lis til å ta 
ansvar for sine egne valg.

TRAILER >>

BEYOND THE 
HORIZON 
Sveits/Belgia 2019 • 1t 30m • 9år, anb. u/v 
• Delphine Lehericey • Fransk tale, engelsk 
tekst 

 Sterk og vakker 
oppvekstskildring!
Det er sommeren 1976. Gus bor 
med familien på en gård. Denne 
sommeren rammes Europa av en 
enorm hetebølge. Gus må hjelpe til 
på gården for å hindre at dyrene dør 
i den ekstreme heten. Den intense 
varmen påvirker ikke bare dyrene. Alt 
er i endring. Gus er ikke lenger et barn, 
men heller ikke voksen. Han forsøker 
å forstå verden rundt seg, og ikke 
minst sin egen familie. Det vises seg å 
bli ekstra vanskelig når han oppdager 
at moren har et forhold til en annen 
kvinne.

  
TRAILER >>   

http://www.youtube.com/watch?v=tQEUY5nuXpc    
https://vimeo.com/350912176
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COCOON
Tyskland 2020 • 1t 35m • 15år • Leonie 
Krippendorff • Tysk tale, engelsk tekst
 

 En av årets festivalfavoritter! 
Et nydelig og ærlig ungdomsportrett, 
hvor vi får innblikk i to viktige uker i 
livet til 14 år gamle Nora.

 Etter å ha skadet hånden kan hun ikke 
være med klassen på padletur. Som 
en løsning får hun gå i 10ende klasse 
sammen med storesøsteren, som helst 
ikke vil bli sett sammen med henne. 

Like etter opplever Nora alt fra sin 
første menstruasjon til sin første store 
forelskelse. At det er en jente hun faller 
for gjør det ikke stort lettere, spesielt 
når storesøsteren bare vil snakke om 
gutter.

TRAILER >>

SUNBURNED     
Tyskland, Nederland, Polen 2019 • 1t 34m • 
12, anb. u/v • Carolina Hellsgård • Tysk tale, 
engelsk tekst 

 Hvor langt er du villig til å gå for 
å hjelpe en venn? 
Claire er på ferie i Spania med søster 
Zoe og moren Sophie. Moren viser lite 
interesse for henne, og søsteren møter 
en gutt hun heller vil være med. Claire 
er overlatt til seg selv, og drar ned til 
stranden. Der møter hun Amram, en 
senegalesisk immigrant som selger 
smykker til turistene. 

Begge ønsker endring og finner stor 
trøst i hverandre. Når Amram forteller 
Claire at han ønsker å finne faren sin, 
lover hun å hjelpe ham. Dette valget får 
store konsekvenser.

 
TRAILER >>  

http://www.youtube.com/watch?v=50UvhhCVmA4  
https://vimeo.com/363507802
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THE GOOD  
INTENTIONS     
Argentina 2019 • 1t 26m • 12år, anb. u/v •  
Ana García Blaya • Spansk tale, engelsk tekst 

 Kjærlighet, fotball og  
rock ‘n’ roll! 
Amanda bor i Buenos Aires sammen 
med sine to søsken. Foreldrene er skilt 
og lever helt forskjellige liv. 

Faren Gustavo sliter med økonomien 
og elsker fotball og rock ‘n’ roll. Moren 
Cecilia har fått en ny mann og vil flytte 
til Paraguay sammen med han og 
barna. Dette liker ikke Amanda og hun 
er fast bestemt på å bli værende med 
faren i Buenos Aires. 

TRAILER >>  

http://www.youtube.com/watch?v=a0yGMqNsFw0  
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