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Voices from the Waters
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Vad händer i havet?
Voices from the Waters är en internationell festival som samlar fiskare och forskare, filmare
och konstnärer, pedagoger och miljöaktivister, som alla arbetar med det som är livets
början och förutsättning: vatten och hav. Festivalen erbjuder möjligheter att stifta närmare
bekantskap med havet som biotop och ekosystem, näringskälla och arbetsplats, ljudvärld
och språk, bild och rörelse.
Voices from the Waters etablerades i Indien av Bangalore Film Society som ett sätt att
aktualisera livsviktiga vattenfrågor genom film, konst och samtal. Nätverkstan tog förra året
initiativet till Göteborg och Sverige. I år har festivalen även skapat satelliter i Ale, Kungälv,
Lerum och Hamburgsund.
Söndagen den 23 november öppnas dörrarna till Stensalen på Konstnärernas
Kollektivverkstad i Hamburgsund för alla som vill se film och uppleva ljudkonstverk på temat
vatten och hav. Därefter fortsätter programmet den 25 november på Trappan Bio i Kungälv
och den 28 - 29 november äger ett omfattande program rum på Sjöfartsmuseet Akvariet
och Hagabion i Göteborg. Lördagen den 29:e sker parallella aktiviteter och filmvisningar på
Teatern i Ale Kulturrum, Nödinge och på Dergårdsteatern i Lerum samt Tollereds Biograf.
Vi presenterar tillsammans ett omfångsrikt och spännande program som erbjuder något för
alla åldrar.
Det är fri entré till hela programmet!
Varmt välkomna!
Anders T Carlsson & alla festivalarrangörer

Voices from the Waters
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SÖNDAG

HAMBURGSUND

Vattnet är ständigt närvarande för oss som lever och verkar längst
in i Bottnafjorden, bara några meter ovanför havsytan. Här samlas
vattnet från bergen och översvämmar ibland både gårdsplan och våra
lokaler. Och här har havet alltid varit en port till världen utanför. Vid
lunch kan du höra ljudkonstnären Richard Widerberg introducera
ljudkonst och medan skymningen faller visar vi flera filmer på temat
vatten, från floder, hav och fjordar över hela världen.
Kafé Olivia har öppet under och efter festivalen och serverar tilltugg,
snacks och dryck.
Arrangör: KKV Bohuslän

STENSALEN PÅ KKV BOHUSLÄN
Skärholmen 1, Hamburgsund
Fri entré
Förbokning: Ingen bokning behövs

12:00

Lyssna på Vatten
Ljudkonstnären Richard Widerberg introducerar ljudkonst,
fältinspelningar och musik som skapats och inspirerats av ljudet av
vatten. Du kan lyssna till verk av konstnärerna Annea Lockwood,
Bernhard Parmegiani, Chris Watson, Jana Winderen, Richard
Widerberg och Helena Persson. Verken spelas upp i hörlurar och du
kan lyssna hela dagen. Spännande ljudupplevelser utlovas.
Medverkande konstnärer presenteras på s. 24 - 25
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15:30

Strömmar av plast*

15:50

Nile Perch*

16:10

Like Fireflies*

17:00

Paus

17:30

Plastic Shores*

18:30

Fjord*

25.11.2014
TISDAG

KUNGÄLV

En helkväll om vatten – sött och salt, lokalt och globalt. Internationella
filmer visar hur konflikterna kring vatten ökar i världen. Vi får lära oss
mer om vår egen kust och det bjuds på hoppfull musik.
Arrangör: Kungälvs kommun i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

TRAPPAN BIO
Trappgränd 2, Kungälv
Fri entré
Förbokning: Ingen bokning behövs

18:30

Hur mår vår bohuslänska kust?
Niclas Åberg och Sara Ejvegård från 8-fjordar berättar. 8-fjordar är
ett samarbete mellan fem kommuner för att ge bättre havsmiljö och
hållbart näringsliv vid fjordarna i södra Bohuslän.

19:00

Water Wars*

20:00

Paus

20:15

Hopp
I vår ges föreställningen Hopp i Kungälv av den lokala kören
Vokalerna. Den handlar om hur vi kan se på miljön på ett hoppfullt
sätt. Kompositörerna Simon Ljungman och Mats Alfredsson ger
smakprov på musiken.

20:30

Strömmar av plast*

20:50

Fjord*

21:15

Kvällen avslutas

* Information om filmerna på s. 28 - 29
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28.11.2014
FREDAG

SJÖFARTSMUSEET AKVARIET
Karl Johansgatan 1-3, Göteborg
Fri entré
Förbokning: www.voicesfromthewaters.se

06:45 - 08:45

En morgon i Fiskhamnen
Ett besök i fiskhamnen. Vi tittar på dagens fångst och pratar om fisk,
fiskerinäring och havsmiljö. Vi avslutar på museet där vi upptäcker
djuren i Akvariet och gör nedslag i fiskets historia. Varm klädsel
rekommenderas. Samling vid Sjöfartsmuseets entré för gemensam
promenad till hamnen. Visningen genomförs av Ninna Boberg,
pedagog på Sjöfartsmuseet Akvariet.

09:00 - 14:00

Hav, liv och död
Vad är det havet ger och vad är det havet tar?
Vi reser genom att lyssna och vi kommer inte alltid att veta var vi är
Det är mörkt, men också varmt och mjukt
Vi kommer att påminnas om att vi har en kropp med armar och ben
Den kroppen kommer vi att bädda om
Vi kommer att tala om havet
Vi kommer tala om liv och död
Vi kommer att tala om varför vi talar om just det
För någon kanske det handlar om glädje, och för andra om sorg
Det är därför som vi talar tillsammans
Vi gör det här ihop
Genom att ligga och bli dragen på en filt, lyssna på ett ljudspår
och samtala i grupp kommer vi att dela gemensamma och
individuella erfarenheter kring viktiga och kanske svåra frågor.
En upplevelsebaserad ljudresa med scenkonstkollektivet MOLD:
Fredrika Byman Moberg och Soledad Howe, koreografer/dansare,
Johan Rödström, scenograf/ljussättare, Frida Sandström, text/
koncept och Thomas Björkdal, ljudkomposition.
Lyssna/prata - delande av erfarenhet - upplevelse
För barn 5 -12 år, längd: 40 min
Endast förbokade skolgrupper.
Plats: Minneshallen, plan 2

12:00 - 12:15

Invigning av Voices from the Waters 2014
Medverkande: Diana Ross Khumbongmayum och George Kutty
Luckose från Bangalore Film Society som skapade den resande
filmfestivalen Voices from the Waters, Karin Dalborg från Nätverkstan Kultur,
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Björn Källström och Linda Noreen Sjöfartsmuseet Akvariet, NancyAnne Delaney Folkets Bio Göteborg, Hagabion, Elin Tollbom från
Lerums kommun som är en av de fem kommuner där festivalen äger
rum samt Anders T Carlsson från Voices from the Waters och alla
festivalens medarbetare samt medverkande konstnärer och filmare
och representanter från medverkande organisationer.
Plats: Vid hamntavlan, plan 3

12:00 - 13:00

Hållbar lunch
Hållbar mat är mat som inte förstör oss eller vår miljö. Ladda upp
för festivalen med en sillflundra-smörgås på grovt rågbröd med goda
tilllbehör. Smörgåsen serveras av Bea Hultfeldt, hållbar gastronom.
Plats: Plan 3

13:00 - 15:00

Måla Havet
Är havet blått eller grått, grönt och skönt eller alldeles alldeles mörkt
och murrigt. Havet kan vara på massa olika vis. Kom och måla ditt hav.
Ta med dig teckningen hem eller låt den vara kvar och pryda museet
under festivalen. Workshop med Sanna Larsson, konstpedagog. För
barn från 4 år. Drop-in.
Plats: Studion, plan 3

13:15 - 15:00

Var ska fisken vi äter komma ifrån?
Idag är den största delen av den fisk vi äter importerad. Var ska vi i
Sverige få vår fisk ifrån? Hur tar vi ansvar för vår egen konsumtion?
Vilka ekologiskt och etiskt acceptabla möjligheter finns? Ett samtal om
vilken fisk vi ska äta i framtiden och var den bör komma ifrån.
Inleds med visning av filmen: Vet du vad din middag åt till frukost?
(7 min) som är producerad av Naturskyddsföreningen.
Medverkande:
Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske på
Naturskyddsföreningen.
Sara Hornborg, Miljö och Uthållig Produktion, Institutet för Livsmedel
och Bioteknik (SIK).
Björn Lindblad, Sveriges Fiskares Riksförbund och Swedish Pelagic
Federation PO
Moderator Björn Källström, enhetschef Sjöfartsmuseet Akvariet.
Plats: Föreläsningssalen, plan 2. Seminarie: kan förbokas.
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28.11.2014
FREDAG

SJÖFARTSMUSEET AKVARIET

12:00 - 17:00

Informationstorget är öppet.
Verksamheter som Havsmiljöinstitutet, Naturskyddsföreningen,
Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, och Sven Lovén centrum för
marina vetenskaper. Kommunernas Internationella Miljöorganisation,
Nätverkstan, mfl finns på plats för att berätta om sitt miljöarbete och
samtala med besökare utifrån deras frågor. Informationstorget är
bemannat från 12.00-13.00, 15.00-15.30 samt 16.15-17.00
Plats: Vid hamntavlan, plan 3

15:30 - 15:45

Hajar, kärnkraftverk och det politiska nyspråket
Jonas Gren läser dikt som utgår från människors försök att
kontrollera det vilda och från de politiska partiernas visioner om
framtiden, individualismen, djuren och marknaden.
Plats: Läsrummet Gripsholm, plan 3

15:45

Lyssna på vatten - Presentation av medverkande konstnärer
Ljudkonstnären Richard Widerberg introducerar ljudkonst,
fältinspelningar och musik som skapats och inspirerats av ljudet av
vatten. Du kan lyssna till verk av konstnärerna Annea Lockwood,
Bernhard Parmegiani, Chris Watson, Jana Winderen, Richard
Widerberg och Helena Persson. Verken spelas upp i hörlurar och
du kan lyssna hela dagen. Spännande ljudupplevelser utlovas.
Medverkande konstnärer presenteras på s. 24 - 25

16:00 - 16:15

Hur mår havet?
Konstnären Dorota Lukianska presenterar sin installation
Transitoriness 2012 som består av fyra arkivboxar, videoprojektionen
State of the Sea och ett fotoalbum.
Plats: Rummet med skeppsmodeller, plan 3

16:30 - 16:45

Presentation av insamlingsstationen för krukväxtsticklingar.
Konstnären Elin Wikströms presenterar sitt marinbiologiska
experiment med att rädda en sjögräsäng i Östersjön.
Elin föreläser även och samtalar med forskaren Eduardo Infantes på
lördagen se s. 25 och s. 32.
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LÖRDAG

SJÖFARTSMUSEET AKVARIET

11:00 - 11:30

Lyssna på vatten - Presentation av medverkande konstnärer
Ljudkonstnären Richard Widerberg introducerar ljudkonst,
fältinspelningar och musik som skapats och inspirerats av ljudet av
vatten. Du kan lyssna till verk av konstnärerna Annea Lockwood,
Bernhard Parmegiani, Chris Watson, Jana Winderen, Richard
Widerberg och Helena Persson. Verken spelas upp i hörlurar och
du kan lyssna hela dagen. Spännande ljudupplevelser utlovas.
Medverkande konstnärer presenteras på s. 24 - 25

12:00 - 13:00

Vad händer med livet i Västerhavet och hur kan
man bevara det?
Programmet inleds med två kortfilmer om främmande arter
och havsförsurning. Forskarna Åsa Strand och Sam Dupont
presenterar sin forskning och samtalar om miljöåtgärder samt svarar
på publikens frågor.
Filmerna är producerade av Jonas Stenström inom ett projekt vid
Sven Lovén centrum för marina vetenskaper. Syftet är att visa upp
Västerhavets liv, diskutera förändringar och åtgärder för att bevara
Västerhavets liv. Marinbiologer från Lovéncentret turnerar under
november i Västra Götaland.
Plats: Föreläsningssalen, plan 2. Seminarie: kan förbokas.

12:00 - 12:45

Klappa Havet
Vad äter sjöstjärnor? Hur känns en sjöborre? Och varför klär vissa
krabbor ut sig? Vid Akvariets klapptank kikar vi närmare på några av
de vanligaste djuren i våra vatten.
Visningen genomförs av en av de marinbiologer som arbetar på
Akvariet. För barn från 4 år
Plats: Klapptanken i Akvariet

12:15 - 13:00

Fiskdamm
Förvandlas till fiskare och testa fiskelyckan på det stormande havet.
Åtnjut sedan fångsten tillsammans med de andra fiskarna under en film.
Plats: Akvariet
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Chris Watson
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Oceanus Pacificus

Åsa Strand

Foto:

Jana Winderen

Foto: Jana Winderen

: Jon Wozencroft

Charlie Andreasson

Foto: Charlie Andreasson
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SJÖFARTSMUSEET AKVARIET

13:00 - 16:30

Hav, liv och död
Vad är det havet ger och vad är det havet tar?
Vi reser genom att lyssna och vi kommer inte alltid att veta var vi är
Det är mörkt, men också varmt och mjukt
Vi kommer att påminnas om att vi har en kropp med armar och ben
Den kroppen kommer vi att bädda om
Vi kommer att tala om havet
Vi kommer tala om liv och död
Vi kommer att tala om varför vi talar om just det
För någon kanske det handlar om glädje, och för andra om sorg
Det är därför som vi talar tillsammans
Vi gör det här ihop
Genom att ligga och bli dragen på en filt, lyssna på ett ljudspår
och samtala i grupp kommer vi att dela gemensamma och
individuella erfarenheter kring viktiga och kanske svåra frågor.
En upplevelsebaserad ljudresa med scenkonstkollektivet MOLD:
Fredrika Byman Moberg och Soledad Howe, koreografer/dansare,
Johan Rödström, scenograf/ljussättare, Frida Sandström, text/
koncept och Thomas Björkdal, ljudkomposition.
Lyssna/prata - delande av erfarenhet - upplevelse
För barn 5 -12 år, längd: 40 min
Förboka gärna plats för ditt barn. Kom minst 5 min innan er starttid.
Insläpp av tre personer åt gången, starttider
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45,
15.00, 15.30 och 15.45.
Plats: Minneshallen, plan 2

13:00 - 13:25

Kortfilmsprogram i Akvariet
First fish (14 min) av Veronika Gottlichova (Tjeckien)
En gammal fiskare sitter vid havet och fiskar. Fiskarna han får upp
symboliserar minnen från hans barndom. På en strand bor en flicka
som har svårt att hitta tillbaka till sina minnen. Hon drömmer istället
om framtiden. En dag fångar mannen en fisk med ett minne som inte
tillhör honom och han och flickans väg korsas.
Boom Boom fisher daughter (8 min) av Ivan Maximov (Ryssland)
I en by vid havet, bebodd av djur och människoliknande varelser med
udda, långa näsor, utför en ensam fiskare sina dagliga aktiviteter. En
liten bit bort är några ägg i en korg på väg att kläckas. En historia om
sökandet efter en bortappad förälder.
Plats: Akvariet
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13:15 - 14:00

Mother bitch – historien om ett räddningsförsök av en
tretusen år gammal sjögräsäng, artens betydelse för miljön
och hotade framtid i världshaven
Konstnären Elin Wikström berättar om och visar bilder från ett
vetenskapligt experiment hon utfört i Åbo skärgård tillsammans
med marinbiologer där sjögrässticklingar skördats från en frodig
sjögräsäng och planterats på ett ställe där arten försvunnit.
Undervattensplanteringen gestaltades med att motsvarande
mängd nyplanterade krukväxt-sticklingar ställdes ut offentligt på
land tillsammans med donatorernas berättelser om växterna.
Experimentet var konsnärens bidrag till konstuställningen
Contemporary Art Archipelago i Åbo skärgård. Besökare till dagens
presentation bjuds in att delta i experimentets fortsättning genom att
ta med sig två krukväxtsticklingar i vatten i en plastpåse. Eduardo
Infantes som forskar på Ålgräs, som är den vanligaste sjögräsarten
i Sverige, berättar om sin forskning vid Sven Lovén centrum för
marina vetenskaper och samtalar med Elin om deras arbete.
Elin medverkar även under fredagen se s. 25 och s. 32.
Plats: Föreläsningssalen. Seminarie: kan förbokas.

13:30

Fem minuter fisk
En av marinbiologerna som arbetar i Akvariet berättar kort om några
fiskar i Akvariet

14:15 - 15:00

En folkrättskonflikt på havet. Ett samtal om fiske under
attack utanför Gazaremsan
Fiske är traditionellt en betydelsefull näring på Gazaremsan. 2006
beräknades mer än 30 000 personer få sin huvudsakliga försörjning
därifrån. Dessutom gav fångsten ett viktigt bidrag till områdets
livsmedelsförsörjning. Sedan den israeliska och egyptiska blockaden
inleddes i juni 2007 är denna näring hårt trängd. Israeliska marinen
patrullerar de palestinska farvatten och har under dessa sju år
begränsat fisket till en kustnära och fiskfattig zon vars yttre gräns
varierat mellan tre och sex nautiska mil från kusten.
Medverkande: Charlie Andreasson, svensk sjöman och före
detta fiskare har nyss kommit hem från en ettårig vistelse som
människorättsaktivist på Gazaremsan. Han tillbringade mycket tid
bland områdets fiskare, både på land och till sjöss. I ett samtal med
Staffan Granér berättar han om dessa erfarenheter. Staffan Granér
är en ekonomi-historiker vars forskning och undervisning har en
slagsida mot miljö- och knappa naturresurser. På sin fritid är han
också mediesamordnare för Ship to Gaza Sverige.
Plats: Föreläsningssalen. Seminarie: kan förbokas.
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Informationstorget är öppet
Informationstorget är bemannat 11.00-12.00, 15.00-15.30 samt
16.15-17.00 Plats: Vid hamntavlan, plan 3

14:00 - 14:30

Visning av utställningen Hej Fisk!
Fisket har under lång tid varit viktigt för människors försörjning
och inneburit nära kontakt med havet. Men en stor del av fisket
har blivit alltmer industrialiserat med utfiskning och miljöförstöring
som följd. Med en utställning i serieformat tar vi ett nytt grepp kring
tema havsmiljö och djupdyker bland trålning, miljöhot, matlagning
och sillpruttar. Välkommen på en visning i utställningen av en av
Sjöfartsmuseets pedagoger.
Plats: Plan 2

14:30 - 16:30

Om du var en fisk
Hur skulle du se ut om du var en fisk? Har du lång eller kort fena,
är du platt eller rund, har långa tänder eller saknar du mun? Rita dig
själv som fisk. Tillsammans bildar vi ett hav fullt av fantastiska och
oväntade fiskar. Workshop för barn från 4 år. Drop in.
Plats: Studion, plan 3

15:00 - 15:30

Sagoläsning
Lyssna på spännande historier från havets vilda vågor. Hör Anna
Mattisson berätta om livet på piratskeppen, kaninen som åkte till
stranden och Plupp och hans flotte. För barn 3-6 år. Drop in.
Plats: Supertuben

15:30 - 16:15

Strömmar av plast
Inleds med visning av filmen Strömmar av Plast - Västerhavets
dilemma. Korta föreläsningar och samtal med:
Thomas Pettersson, inst. för Bygg- och miljöteknik, Chalmers
bedriver forskning inom dricksvattenförsörjning, bl.a. om föroreningar
från stad och land som släpps ut i sjöar och hav. Vilken påverkan och
vilka risker medför det för havet som biotop och dricksvattenkälla?
Martin Hassellöv, Department of Chemistry & Molecular Biology
arbetar bland annat med att kartlägga förekomst av mikroskräp i den
fria vattenmassan. Han kommer att tala om omfattningen av plast i
oceanerna och våra kustnära vatten.
Bethanie Carney Almroth, Institutionen för biologi
och miljövetenskap, forskar på kopplingen mellan mikroplaster-fisk,
och mikroskräpets väg till våra tallrikar.
Moderator Björn Källström, Enhetschef Akvariet på Sjöfartsmuseet.
Plats: Föreläsningssalen, plan 2
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ALE

Strax norr om Göteborg ligger Ale kommun med västsidan vilandes
mot Göta älv och med gott om badsjöar och fina fiskevatten. Ale
vill vara en del av Voices from the Waters för att väcka tankar och
diskussion kring allas vår gemensamma angelägenhet: Vatten. Vi har
tre programpunkter: filmmaraton, en föreläsning och en utställning.
Utvalda filmer kommer också visas för skolelever. Vi hoppas kunna
upplysa, engagera och inspirera!
Arrangör: Ale Kommun och Studieförbundet Vuxenskolan

ALE KULTURRUM
Vitklövergatan 1, Nödinge
Fri entré
Förbokning: Ingen bokning behövs

11:30

River Dogs*

12:00

Fjord*

12:30

Amar la Mar*

14:30

Like Fireflies*

13:00

Att fotografera i och med vatten
Martin Almqvist, fotograf och författare, berättar om de många sätt
hans arbete knyter an till vatten. Havet är hans största inspirationskälla
och föreläsningen kretsar mycket kring undervattensfotografi.
Det handlar också om vattnets närmast magiska egenskaper som
möjliggör liv.

Utställning – Flödande
Martin Almqvists fotografier på temat vatten visas i Ale bibliotek,
Vitklövergatan 1, Nödinge 17 nov - 6 dec.

* Information om filmerna på s. 28 - 29
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28.11.2014 HAGABION
Linnégatan 21, Göteborg
Alla filmvisningar är gratis
Begränsat antal platser
Förbokning: www.hagabion.se

Biljettbokning
Filmvisningarna på Hagabion bokas online via www.hagabion.se, per telefon
031-42 88 10, eller i kassan under Hagabions öppettider.

SCHEMA
Salong 2

Fre 28.11.2014

19:00

21:00

Haleema

17 min

Elemental

1 h 33 min

Fish ‘R‘ Us

58 min

Between sky and earth, battle for the wetlands

Lör 29.11.2014

19:00

21:00

Oceanminded

27 min

Sandgrains

58 min

Piccola storia di mare
Revolution

8 min

1 h 37 min

Information om filmerna på s. 22 - 25
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59 min

29.11.2014

Kortfilmspaket:
Piccola storia di mare
Treasures of the Seas
¿Que Pasa Perico? (What’s up Mahi-Mahi?)
The flocking: Coal-Aid Movisode
First Fish
Boom, boom fisher daughter
En gång fanns det en mamma…
Fundo
Haleema
Stilles Wasser
Our Deepest Waters

Salong 3

Kortfilmspaket

117 min

En gång fanns det en mamma…

8 min

SHAR… The No-Man’s Island

1 h 28 min

Kortfilmspaket

Fundo

117 min

9 min

Dammed

Förfilm
Långfilm

1 h 3 min

Kortfilmer
Vi reserverar oss för eventuella ändringar

17:00 - 19:00

KINO - mötesplats, Quiz och middag
Mellan 17.00 - 19.00 kommer Kino vara det rätta stället. Här kan du
ta dig en bit mat till fina bitar från DJ Love Karlsson och Cha Blasco
testa dina havskunskaper i ett quiz på festivalens tema.
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LÅNGFILM

Between sky and earth, battle for the wetlands

59 min

1976 lades grunden för det som skulle bli den största
turistanläggningen på den Iberiska halvön. 64000 lägenheter
skulle byggas på de sista våtmarkerna i norra Katalonien. I den här
dokumentären får vi följa en grupp unga aktivister som vågade tro
på idén om att bevara det unika landskapet.
Regi: Tono Folguera, Spanien Tal: katalan, spanska Text: engelska

Dammed

1 h 3 min

Över 11 miljoner människor har fördrivits från sina hem i Indien på
grund av dammbyggen. Nu hotar ytterligare två dammbyggen att
tvinga 250 000 människor på flykt. Medans företagen gör enorma
vinster så blir de fattigaste av de fattiga hemlösa i sviterna av
dammbyggena.
Regi: Kavita Bahl och Nandan Saxena, Indien Tal: hindi Text: engelska

Elemental

1 h 33 min

Elemental berättar historien om tre individer förenade av sin relation
till naturen. I filmen får vi följa deras konfrontation med några av vår
tids största ekologiska utmaningar.
Regi: Emmanuel Vaughan och Gayatri Roshan, USA Tal: engelska

Fish ‘R‘ Us

58 min

I byn Piaski lever de flesta familjerna av fiske. Fascinationen för
havet och havsliv förs vidare från far till son. Till slut kommer dagen
då sönerna vill klara sig på egen hand.
Regi: Maciej Glowinski, Polen Tal: polska Text: engelska

Revolution

1 h 37 min

Revolution är en film om att förändra världen, att ta ställning och
kämpa för det man tror på. Vi får följa Rob Stewart, mannen bakom
filmen Sharkwater, när han tillsammans med experter undersöker
hur evolutionen kan hjälpa oss lösa några av våra nuvarande och
framtida miljöproblem. Revolution är uppseendeväckande, vacker
och provocerande film som har vunnit flera priser vid internationella filmfestivaler.
Regi: Rob Stewart, Kanada Tal: engelska

18

29.11.2104

Sandgrains

58 min

Sandgrains är Gabriel Manriques dokumentärfilm om Zé som
lämnat sin hemby för ett bättre liv i Sverige. Han återvänder efter
många år till Kap Verde för att upptäcka att livet i byn inte är sig likt.
Situationen för fiskare är katastrofal och de måste därför hitta nya
sätt att försörja sig. Sandgrains tar med oss på en resa från politiska
beslut i EU-parlamentet till en liten fiskeby på Kap Verde.Vi får se
hur globalt fiske kan påverka den småskaliga fiskaren och förändra
samhället de lever i.
Regi: Gabriel Manrique och Jordie Montevecchi, Sverige Tal: svenska och
portugisiska Text: engelska

SHAR… The No-Man’s Island

1 h 28 min

Rubel vill inget hellre än att gå i skolan, men hans familj är fattig
och han tvingas istället smuggla ris mellan Indien och Bangladesh.
Varje dag måste han korsa floden som utgör gränsen mellan de två
länderna. Han bor på en ö som kallas Shar som är ett ingenmansland
och patrulleras av gränskontrollanter från båda länderna.
Regi: Sourav Sarangi, Indien Tal: hindi Text: engelska

HAGABION

KORTFILM
Boom, boom fisher daughter

8 min

I en by vid havet, bebodd av djur och människoliknande varelser
med udda, långa näsor, utför en ensam fiskare sina dagliga sysslor.
En liten bit bort är några ägg i en korg på väg att kläckas. En historia
om sökandet efter en borttappad förälder
Regi: Ivan Maximov, Ryssland Tal: inget tal

En gång fanns det en mamma…

8 min

En liten familj i Ryssland blir slukade av en monsterfisk, men
mamman i familjen styr upp situationen.
Regi: Anna Artemyeva, Ryssland Tal: ryska Text: engelska
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HAGABION

KORTFILM

First Fish

14 min

En gammal fiskare sitter vid havet och fiskar. Fiskarna han får upp
symboliserar minnen från hans barndom. På en strand bor en flicka
som har svårt att hitta tillbaka till sina minnen. Hon drömmer istället
om framtiden. En dag fångar mannen en fisk med ett minne som inte
tillhör honom och hans och flickans vägar korsas.
Regi: Veronika Gottlichova, Tjeckien Tal: Inget tal

Fundo

Förfilm 9 min

En platspåses färd genom tiden. På land, i luften och på havet.
Regi: Yannet Briggiler Tal: inget tal

Haleema

Förfilm 17 min

I Sudans ökens tryckande hetta följer vi en gravid mamma och
hennes två barn på jakt efter vatten och flykt från Janjaweedmilisen. När sonen blir för utmattad skickar mamman iväg sin dotter
Haleema för att söka efter vatten. Det är en farlig resa full av hopp
och förtvivlan på samma gång.
Regi: Boris Schaarschmidt, Tyskland Tal: arabiska Text: engelska

Oceanminded

Förfilm 27 min

Följ fridykaren Hanli Prinsloo på en roadtrip, längs kusten i Sydafrika
och Mocambique, när hon dyker med några av havets häftigaste
djur. Samtidigt är hon passionerat engagerad i frågan om hur vi ska
ta hand om våra hav.
Regi: Emil Sergel, Sverige Tal: engelska

Our Deepest Waters: Exploring Marine National Monuments in the Remote Reaches of the Pacific 20 min
Det finns en del av havet där himlen är full av sjöfåglar, där
sköldpaddor häckar på öde stränder och vattnet är fullt av hajar och
aktiva vulkaner. Dessa vilda och avlägsna platser är skyddade som
nationella marina monument. Följ med långt ut i Stilla havet och få
inblick i otroliga ekosystem, från små atoller till djuphavsgravar.
Regi: Stephani Gordon, USA Tal: engelska
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Piccola storia di mare

Förfilm 8 min

Pino är en gammal och sjuk fiskare som inte varit utomhus på
väldigt länge. En dag får han besök av en vän som ger honom en
fisk. När Pino rensar fisken hittar han bland inälvorna en liten fisk
som fortfarande är vid liv.
Regi: Dario Di Viesto, Italien Tal: italienska Text: engelska

¿Que Pasa Perico? (What’s up Mahi-Mahi?)

10 min

Peru är världens största producent av guldmakrill eller Mahi Mahi
som den kallas. Victor är en fiskare i Paita som tillsammans med
andra fiskare ber regeringen införa fiskestopp under en period för
att skydda arten.
Regi: Lucia Florez, Peru Tal: spanska Text: engelska

Stilles Wasser

3 min

En film som pendlar mellan grafiska bilder och musik. Floden Spree i
Berlin speglar de oändliga möjligheterna för vår perceptionsförmåga.
Njut av en abstrakt kombination av ljus, rörelse och reflektion
ackompanjerad av musik skapad för filmen av Mirko Rizello.
Regi: Sophie Stallegger, Tyskland Tal: inget tal

The flocking: Coal-Aid Movisode

10 min

The Flocking: Coal-Aid Moviesode är en kort animation som kretsar
kring vattenkrisen i West Virginia januari 2014. En kemikoncern
läckte mer än 28 000 liter giftiga kemikalier rätt ut i Elk River.
Regi: Jacob Fertig, USA Text: engelska Tal: engelska

Treasures of the Seas

10 min

En poetisk dokumentär som berättar om Östersjöns själ och kulturen
kring havet. Filmen är ett porträtt i flera lager: om fiskeindustrin, den
moderna synen på samhället, dess kulturarv, naturen, människor,
ljud och tystnad.
Regi: Astra Zoldnere, Lettland Tal: lettiska Text: engelska
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LÖRDAG

LERUM

Hur allvarlig är utfiskningen? Hur påverkar plasten Bohuslän? Kan
det bli ett tredje världskrig om vatten? Med film, samtal och lek
beskrivs verkligheten, hoten och möjligheterna. En heldag om vatten
– sött och salt, lokalt och globalt. Program i stora Dergårdsteatern
och Tollereds Biograf, en av Sveriges minsta fristående biografer
och troligtvis Sveriges enda med kakelugn. Lerums kommun är
huvudarrangör.
Arrangör: Kultur och fritid, Lerums kommun, Studieförbundet
Vuxenskolan, Lerums Naturskyddsförening och Fiskejournalen

DERGÅRDSFOAJÉN
Alingsåsvägen 9, Lerum
Fri entré
Ingen förbokning behövs på Dergårdsteatern

10:00
&
14:00

Säveån i centrum - En diskussionspromenad mellan
Wamme bro och Åtorpsbron
Säveån är ett riksintresse för naturvård rakt genom Lerums
centrum. Är det ett problem för samhällsutvecklingen eller en
tillgång i boendemiljön? Vad finns att se i slutet av november? Olov
Holmstrand, Lerums Naturskyddsförening leder diskussionen och
visar vägen. Samling utanför Dergårdsfoajén. Tar ca 1 timme, men
tiden anpassas till vädret.

11:00 - 13:00

Byt leksaker med Retoy!
Ta med leksaker du inte leker med längre och byt till något roligare.
Hos oss kan du också leka och lära dig mer om dina rättigheter. Kul
för både barn och miljö, och dessutom gratis!
Läs mer om hur du förbereder dig på www.retoy.se

11:00 - 16:00

Minimässa
Organisationer som jobbar med miljö- och vattenfrågor finns
representerade i foajén. Här kan du hitta spännande information och
lära dig mer om vatten.
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11:00 - 16:00

Fikaförsäljning i caféet.

11:00 - 16:00

I vattenbaren kan du smaka på Lerums kranvatten.

29.11.2014
DERGÅRDSTEATERN
11:00

Invigning
Festivalen invigs av Mr George Kutty Luckose och Ms Diana Ross
Khumbongmayum från Bangalore Film Society som arrangerar
moderfestivalen i Indien. Därefter följer dagens första filmvisning.

11:15

Sjövett 1964*
Strömmar av plast*
Plastic Shores*

12:45

Water Wars*

14:00

Like Fireflies*

15:00

Amar la mar*
Expeditionen: Den gamle och Havet*
Efter filmen följer ett kort samtal med Martin Falklind om hur vi ska få
våra hav att myllra av liv igen.

17:00

QuiZadillas
Voices from the Waters avslutas med Quiz med marint tema.
QuiZadillas är Sveriges enda levande filmfrågesport där skådespelare
spelar upp tolkningar av filmscener live för publiken, i egna tolkningar.

FILMVISNINGAR TOLLEREDS BIOGRAF
Volrath Bergs väg 7, Tollered
Fri entré
Förbokning: www.tolleredsbiograf.se

14:00

Be Water, My Friend*
River Dog*
Strömmar av plast*

15:20

Fyren*
Nile Perch*
Amar la mar*

16:20

Like Fireflies*
Fikaförsäljning i pauserna

* Information om filmerna på s. 28 - 29
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23.11.2014 KONSTNÄRERNAS
KOLLEKTIVVERKSTAD BOHUSLÄN

SJÖFARTSMUSEET
AKVARIET

Skärholmen 1, Hamburgsund
Sön. 23 nov.
Stensalen

Karl Johansgatan 1-3, Göteborg
Fre. 28 nov. & Lör. 29 nov.
Läsrummet Gripsholm, plan 3

Lyssna på vatten
Hörseln är det första sinnet vi utvecklar och under vår första ljudupplevelse befinner vi oss
i vatten - fostervatten. Kanske inte så konstigt att ljudet av vatten fascinerar och berör oss.
Ljudkonstnären Richard Widerberg introducerar under festivalen ljudkonst, fältinspelningar
och musik som skapats och inspirerats av ljudet av vatten. Du kan lyssna till verk av
konstnärerna Annea Lockwood, Bernhard Parmegiani, Chris Watson, Jana Winderen,
Richard Widerberg och Helena Persson. Verken spelas upp i hörlurar och du kan lyssna till
dessa hela dagen. Spännande ljudupplevelser utlovas.

Annea
Lockwood

A soundmap of the Danube
Fältinspelningar av vatten, djur och människor på och i floden Donau.
Annea Lockwood är känd för sina utforskningar av miljöljud i verk
som sträcker sig från ljudkonst och installationer till konsertmusik.

Bernhard
Parmegiani

Aquatisme
Elektroakustiskt musikstycke som gestaltar skapandet av vatten på
jorden. Bernhard Parmegiani (1927-2013) började sin karriär som
ljudtekniker innan han anslöt sig till GRM (Groupe de Recherches
Musicales) i Paris 1959. Han anses vara en pionjär inom den
elektroniska musiken. © Ina GRM.

Chris
Watson

Oceanus Pacificus
Undervattensinspelning av Humboldtströmmen runt Galapagosöarna.
Chris Watson är en av de ledande i världen på inspelningar av vilda
djur och naturfenomen. Han har under de senaste 20 åren arbetat
med att skapa filmiska narrativ av fältinspelningar som har släppts
som skivor på det legendariska skivbolaget Touch. Han arbetar
också med inspelningar för för radio och tv.

Jana
Winderen

Dive (remix)
Ljudkomposition av undervattensinspelningar från hela världen av
kräftdjur, fiskar och däggdjur. Jana Winderen är en konstnär utbildad
vid Goldsmiths College i London med en bakgrund i matematik, kemi
och fiskekologi från universitetet i Oslo. Hennes arbeten avslöjar
komplexiteten i den osynliga auditiva världen under ytan.

Richard
Widerberg
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Det du lämnade efter dig
Inspelning av en vandring nära vatten. Richard Widerberg är
en ljudkonstnär och musiker från Göteborg som arbetar med
upplevelsen av kropp, rum och tid.

29.11.2014

Elever från
Västerskolan,
Uddevalla

Uddevallavatten
Ljudkomposition av vattenljud från Uddevalla. Med ljudkonstnärerna
Helena Persson och Richard Widerberg. Båda med Göteborg som
bas, skapade 2010 en ljudkomposition på temat vatten tillsammans
med elever från årskurs 6 på Västerskolan i Uddevalla. Verket
spelades upp som en ljudinstallation i en gångtunnel i centrala Uddevalla.

Verk
Dorota
Lukianska

Transitoriness
Installation Transitoriness är ett tredimensionellt collage, med
en videoprojektion, arkivlådor och fotografier, som gestaltar en
förlorad skönheten i naturen och presenterar en framtida kollektion.
Videoverket State of the Sea porträtterar samspelet mellan fem
ämnen: vatten, luft, olja, sand och granit. Arkivlådorna presenterar
300 objekt som har hittats och samlats på en strand där Atlanten
möter Medelhavet. Lukianska såg sanden, mörkt gul, med rader av
små, färgade plastbitar som låg där istället för snäckor. Lukianska har
fotograferat, samlat och sammanställt sina fynd. Lager av berättelser
och spår från det förflutna. Havet försöker bevara sin skönhet, med
de spår som vågorna lämnar i sanden.

Elin
Wikström

Rädda sjögräset? Vem avgör? Du? Forskarna? Politikerna?
Marknaden?
Insamlingsstation för krukväxtsticklingar. Donera en krukväxtstickling
till nästa steg i konstnären Elin Wikströms marinbiologiska
experiment med att rädda en sjögräsäng i Östersjön. Donerade
sticklingar kommer att skickas till lokala personer från vetenskapen,
politiken eller näringslivet med inflytande över sjögräsets framtid.
Hen kommer att få krukväxt-sticklingen i brevlådan att plantera och
ta hand om på jobbet eller hemma tillsammans med ett brev med
information om sjögräsets betydelse, orsakerna till att det är en hotad
art och hur skadade och förlorade sjögränsängar kan återskapas.
Personen uppmanas fungera som ambassadör för den planterade
sjögräsängen och hålla informationen om experimentet och artens
akuta läge vid liv samt sprida berättelsen vidare genom att ge bort
sticklingar från växten till vänner och bekanta.

Poesi
Jonas
Gren

Jonas medverkar med dikt som utgår från människors försök att
kontrollera det vilda och från de politiska partiernas visioner om
framtiden, individualismen, djuren och marknaden. Jonas arbetar
som journalist och poet. Studerar ett masterprogram på Stockholm
Resilience Center, är med i redaktionen för Klimatmagasinet Effekt
och gav 2014 ut diktboken Lantmäteriet på förlaget 10TAL Bok. Han
är 33 år och bor i Stockholm. Under vintern 2015 kommer hans andra
diktsamling Överallt ska jag vara i centrum.
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Elin Wikström

Foto: Christoffer Boström.

Dorota Lukianska

Foto: Dorota Lukianska
Bernhard Parmegiani
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Foto: Laszlo Ruszka

Jana Winderen

Foto: Finnbogi Petursson

Annea Lockwood

Eduardo Infantes

Foto: Ruth Anderson
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28.11.2014
LÅNGFILM

ALE, HAMBURGSUND, KUNGÄLV, LERUM, TOLLERED
Plastic Shores

55 min

Plast är idag det material som kommer att lämna störst intryck
på framtida generationer. Filmen utforskar olika grunder till
plastproblemen och förklarar den kemiska föroreningen på marina
arter. Olika åtgärder granskas och diskuteras. Filmen avslutas
mer optimistiskt och beskriver vad som kan göras för att motverka
effekterna av hur vi i samhället lever i idag.
Regi: Edward Scott-Clarke 2011-12 Tal: engelska Text: engelska

Water Wars

56 min

Experter förutspår att vattnet kommer att vara orsaken till nästa
världskrig. Vi följer Jim Burroughs i Bangladesh och bevittnar
översvämningar och torka, aktivister i Indien, situationen i New
Orleans efter Katrina och slutligen kanalsystemet i Holland.
Regi: Jim Burroughs 2010 Text: engelska

Expeditionen: Den gamle och Havet

60 min

Svensk äventyrsdokumentär i Hemingways fotspår. Martin Falklind
försöker förverkliga sin pojkdröm att ensam från en liten båt fånga
en stor spjutfisk. Något som visar sig svårare än han hade anat,
eftersom världshavens rovfiskar är utrotningshotade. Så hittar
han en plats i Mexiko där människorna har vårdat och förvaltat sitt
hav, där det fortfarande myllrar av liv. Det blir ett spektakulärt och
tankeväckande äventyr som visar att det lönar sig att aldrig ge upp
hoppet.

KORTFILM

Regi: Maria Ålander, Martin Falklind 2013 Tal: svenska

Like Fireflies

45 min

1981 tillät Pinochet Codigo de Aguas som ledde till en privatisering
av landets vattenresurser. Utländ
ska företag byggde stora dammar trots massiva protester.
Protesterna kvävdes och ett hundratal familjer tvingades lämna sina
hem. Denna film följer tre kvinnor som på olika vis har påverkats av
dammbyggnationerna.
Regi: Stefano Martone & Mario Martone 2013 Tal: spanska Text: engelska

Nile Perch

17 min

I flimrande svartvitt får vi i filmen Nile Perch följa hela händelseförloppet
av en fisks resa från en fiskares lina till exportvara. Denna film är en
modern skildring av globaliseringens effekter på Afrika.
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Regi: Josh Gibson 2013 Text: engelska

28.11.2014

Amar la mar

12 min

På ön Chiloé i Patagonien bor fiskaren Mauricius. Det här är en
skildring av hans relation till sitt hav. Vad havet ger och vad
det tar samt hur symbiosen mellan dem hotas av laxindustrins
förödelse kring öns vatten. Det är också en berättelse om hur ett
fiskarsätt som passerat generationer anar sitt slut på grund av
värderingsförändringar då ön allt mer öppnar sig för omvärldens
modernisering.
Regi: Elisabeth Carlsson 2012 Tal: spanska Text: engelska

River Dog

25 min

Ett bondesamhälle förorenar vattnet i floden Pahaoa på Nya
Zeelands landsbygd. En bonde tar hjälp av sina hundar och slåss
mot alla odds för att hålla floden ren och skydda djurlivet.
Regi: Oscar Daniel Hunter and James Muir 2010 Text: engelska

Strömmar av plast

17 min

Varje år flyter det upp mängder med plast på Bohusläns stränder.
Hur mycket är det? Vart kommer det ifrån? Vilka blir konsekvenserna
för djur och natur, och vad kan vi göra åt det? I filmen möter vi
personer som försöker besvara de här frågorna. Var och en från sitt
perspektiv. Människor som engagerat sig i problemet, forskare och
experter. Tillsammans ger de en bild av ett problem som vi först på
senare år förstått omfattningen av. En berättelse som alla borde få
ta del av.
Regi: Benny Frick 2014 Tal: svenska

Fjord

24 min

Nærøyfjorden är en av de största turistattraktionerna i Norge och
antogs 2005 på Unescos världsarvslista. Filmskaparen Skule
Eriksen ville fånga atmosfären i landskapet rent konstnärligt och
utmana vårt sätt att göra naturfilmer på. Med en poetisk hållning
till landskapet, tar den snarare publiken till platsen, än att bara visa
upp platsen för dem.
Regi: Skule Eriksen 2014

Sjövett

1 min

Så här råddes man att hantera sopor 1964. Idag förfasas vi, men
frågan är hur man om 50 år kommer att se tillbaka på hur vi gör idag.
1964
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Festivalen arrangeras av

I samarbete med

Ett varmt tack till våra finansiärer!

Information om programmet och de medverkande
www.voicesfromthewaters.se

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/voicesfromthewaters.se

Organisation
Festivalledning och programläggning: Anders T Carlson
Filmprogram: Gisela Ritzén
Program för barn och familjer: Asta Bjerde
Marknadsföring: Lars Printzén
Grafisk Formgivare: Anna-Lotta Ahlmén
Regional samordning: Caroline Gutke
Platsansvarig på Sjöfartsmuseet Akvariet: Kajsa Finn
Platsansvarig på Hagabion & KINO: Fredrik Holm
Referensgrupp:
Karin Dalborg, Mikael Löfgren och Helena Persson, Nätverkstan Kultur
Linda Noreen: Sjöfartsmuseet Akvariet
Elin Tollbom: Kultur och Fritid, Lerums Kommun
Staffan Granér: Institutionen för Ekonomisk historia vid Göteborgs Universitet
Thomas Pettersson: Institutionen för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola
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FILMVISNINGAR

TOLLEREDS BIOGRAF
Volrath Bergs väg 7, Tollered
Fri entré
Förbokning: www.tolleredsbiograf.se

ALE KULTURRUM
Vitklövergatan 1, Nödinge
Fri entré
Förbokning: Ingen bokning behövs

STENSALEN PÅ KKV BOHUSLÄN
Skärholmen 1, Hamburgsund
Fri entré
Förbokning: Ingen bokning behövs

HAGABION
Linnégatan 21, Göteborg
Fri entré
Förbokning: www.hagabion.se

TRAPPAN BIO
Trappgränd 2, Kungälv
Fri entré
Förbokning: Ingen bokning behövs

SJÖFARTSMUSEET AKVARIET
Karl Johansgatan 1-3, Göteborg
Fri entré
Förbokning: www.voicesfromthewaters.se

Biljettbokning
Det är fri entré till alla aktiviteter men boka gärna plats till filmvisningar, seminarier och
MOLDs performance. Vi har eftersläpp till ej uthämtade bokningar fem minuter innan utsatt
starttid. Då upphör bokningar att gälla till förmån för de som är på plats. Vi kommer att ha
kölappar som börjar delas ut 30 minuter innan utsatt starttid.
Filmvisningarna på Hagabion bokas online via www.hagabion.se, per telefon 031-42 88 10,
eller i kassan under Hagabions öppettider.
Seminarierna på Sjöfartsmuseet Akvariet förbokas via: www.voicesfromthewaters.se
MOLDs performance bokas:
- fredagen 28 nov. endast för skolklasser. Bokas via: www.museilektioner.se
- lördag 29 nov. öppet för alla barn. Bokas via: www.voicesfromthewaters.se
Filmvisningar på Tollereds Biograf: www.tolleredsbiograf.se
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Lör 29.11.14

Insamling för att rädda utrotningshotat sjögräs!

12:00 - 17:00

Rädda sjögräset?
Vem avgör?
Du?
Forskarna?
Politikerna?
Marknaden?
Delta i en aktion för att rädda utrotningshotat sjögräs! Vad har
krukväxter med sjögräs att göra? Besök konstnären Elin Wikströms
insamlingsstation för krukväxt-sticklingar.
Ta med dej två sticklingar från en eller flera krukväxter. För att dom
inte ska torka ut på vägen, vira blött hushållspapper runt ändarna av
sticklingarna och placera dem i en plastpåse. Den ena sticklingen
donerar du till aktionen, den andra får du byta mot en annan krukväxtstickling och ta med hem. Som tack för din donation får du en dikt att
läsa för din nyplanterade krukväxt skriven speciellt för aktionen av
poeten och performance-konstnären Mauritz Tistelö.
Elin medverkar i programet både under fredagen och lördag se s. 8
och s. 13.
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