Nu är det äntligen dags igen för Japansk Filmfestival i Leksand.
Vi laddar för fullt med massor av japansk film, fri entré, fantastisk
mat, musik, intressanta kurser och mycket annat. Ni kan se fram
emot en lika fantastisk japansk upplevelse som tidigare år.
Välkommen tillbaka!

23 april 2022 pågår mellan kl. 10.00–24.00

HÄNDER PÅ VISIR BIO, LEKSAND
Återigen arrangeras gratis Japansk Filmfestival
i Leksand. I år har vi valt ut sex japanska filmer
med olika aktuella teman. Från två animé filmer
till filmer med drama, komedi och skräck. Mycket
nöje! Dessutom händer mycket annat spännande
på festivaldagen för både barn, ungdomar och
vuxna. Mer information och trailers finns alltid på
vår hemsida och Facebook-sida.
Varmt välkommen på festival!

Anime, drama, barntillåten, svensk tal

Anime, drama, barntillåten, svensk text

LÖRDAG KL. 10.00 – 12.10

LÖRDAG KL. 12.30 – 14.30

DET LEVANDE SLOTTET

ODJURET OCH HANS LÄRLING

Hayao Miyazakis känsla för fantasifyllda detaljer får
fullt utlopp i en av hans mest påhittiga filmer. Hattmakaren Sofie är på väg att besöka sin syster när hon
träffar den excentriske trollkarlen Howl, men innan
de hinner lära känna varandra förvandlas hon till en
gammal kvinna av en snobbig häxa. Sofie försöker
bryta förbannelsen och får hjälp av en hoppande fågelskrämma som leder henne till Howls kringvandrande slott. Det levande slottet är den uttalade pacifisten
Miyazakis kanske tydligaste antikrigsfilm. Irak-kriget
bröt ut 2003 och regissörens ilska mot krigets onödiga
lidande speglas tydligt i filmen.

I odjurens fantastiska värld Jutengai lever den vilda krigaren Kumatetsu. Krigaren som alla är rädda för men
som ingen vare sig gillar eller respekterar. När odjurens
kung bestämmer sig för att avgå, för att istället bli en
gud, är Kumatetsu det naturliga valet för tronen. Studio Chizus fartfyllda animéäventyr passar alla åldrar
och innehåller fullkomligt slående animationer. Vid
sidan av spännande martial arts-action påminner den
om det allra mest viktiga i livet: familjen, lojaliteten
och kärleken. Odjuret och hans lärling var Japans näst
största biosuccé under hela 2015 och vinnare av Japan
Academy Prize för bästa animerade långfilm.
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Drama, 15 år, svensk text

Musikal, romans, 11 år, engelsk text

LÖRDAG KL. 15.30 – 18.30

LÖRDAG KL. 19.00 – 20.30

DRIVE MY CAR

LOVE, LIFE AND GOLDFISH

Årets Oscarsvinnare för bästa internationella film baserat på Haruki Murakami novellsamling, Män utan kvinnor, 2014. Teaterregisssören och skådespelaren Yasuke
Kafuku har ett passionerat förhållande med sin fru sedan 20 år, manusförfattaren Oto. De bollar idéer när
de älskar och under bilresor. För paret är deras fordon
en scen och inte bara ett transportmedel. Men även till
synes harmoniska förhållanden kan ha oanade komplikationer. Utifrån en novell av Haruki Murakami har
Hamaguchi skrivit ett prisbelönt manus. Murakamis
ordknappa, precisa berättelse på under 40 sidor har
inspirerat till en rik filmisk resa som tar sin tid och levererar starka känslor genom små åtbörder.

Fantastisk japansk musikal av välkända regissören
Yukinori Makabe. Karriäristen och banktjänstemannen
Makoto Kashiba arbetar på en storbanks huvudkontor
i Tokyo. På grund av ett mindre misstag degraderas
han till ett litet filialkontor på landsbygden. Förkrossad över sin situation träffar han vackra Yoshino Ikoma
som driver en butik där man traditionellt sätt fångar
guldfiskar för försäljning. Makoto faller pladask och
musiken sprudlar ur honom. Har du aldrig sett en japansk musikal så är det dags nu! En feelgood movie
inramad i oemotståndligt kitschigt och catchiga japanska poplåtar som sitter kvar långt efteråt.

Actionkomedi, zombie 15 år, engelsk text

Action, skräck, 15 år, engelsk text

LÖRDAG KL. 21.00 – 22.35

LÖRDAG KL. 22.45 – 24.00

ONE CUT OF THE DEAD

RISE OF THE MACHINE GIRLS

En filmregissör går lite för långt med sitt filmteam när
han planerar för en lågbudget-zombiefilm i en enda
tagning och i en övergiven lokal från andra världskriget. I hans galna mål att fånga ”sann rädsla” utför han
en mystisk ritual som ska väcka de döda, på riktigt.
One Cut of the dead bevisar att än finns det liv i en död
genre. Länge leve zombiefilmen!

I en nära framtid har våld och laglöshet brett ut sig.
Mänskliga kroppsdelar och organ har blivit hårdvaluta. Två stympade systrar vars desperata föräldrar sålt
bitar av sina barn till hänsynslösa gäng drömmer om
hämnd och ett bättre liv. De ersätter delarna man stulit
med kallt stål och maskingevär. Blod flödar i floder och
huvuden rullar när de tar fajten till köttköparna. Yûki
Kobayashi levererar en på alla sätt maxad hyllning till
Noboru Iguchis kultrulle The Machine Girl från 2008.
Iguchis film golvade publiken med blandningen av ultravåld, totalt gränsöverskridande splatter, humor och
absurda effekter.
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23 april 2022 pågår mellan kl. 17.30 – 02.00

HÄNDER PÅ GÅRDSCAFÈET,
LEKSAND

GC Restaurang Bar & Café är återigen JFFs
festivalbar. Här har du möjlighet att slappna av, snacka film, prova Sushi i en trevlig
och mysig miljö. Vi har livemusik med Mike
Wasabi och Björn Arkö och deras Byoon
Band. Kvällen avslutas med möjlighet att
skaka loss till grymma beats från DJ Mike
Wasabi som fyller dansgolvet med skönt
musikgung och stämning.

DJ MIKE WASABI, JAPANITE
Andra halvan av den legendariska klubben
JAPANiTE, Stockholm, DJ Mike Wasabi kommer
till festivalen och bjuder med oss på en resa i
musikens tecken. Med fantastiska musik och
bild slingor skapar Mike Wasabi ett skönt gung
och stämning i vår festivalbar. JAPANiTE är lika
mycket klubb som evenemangsfixare och du
kan hitta dem på Östasiatiska museet likaväl
som på amfiteatern på Långholmen anordnades skön picknick med musik. Japansk filmfestival är väldigt glada och ödmjuka över att åter
igen ha dem med oss under festivalen.
Kl. 21.00 – 22.00 och 00.30 – 02.00

MIKE WASABI OCH BJÖRN ARKÖ,
BYOON BAND
Återigen får vi uppleva en expressresa genom
Tokyo med musikaliska stopp längs Yamanote
Line. Mike Wasabi och Björn Arkö som denna
gången bildar Byoon band har tidigare genomfört bejublade konserter ett flertal gånger på
tidigare nämnda Stockholmsklubben JAPANiTE.

SUSHI FRÅN DALASUSHI SERVERAS
I år kommer det serveras fantastiskt god Sushi
från Dala Sushi i Borlänge. Boka nu för en underbar smakupplevelse!
Ring och boka på GC Restaurang Bar & Café
tel: 0247-132 60
JAPANSK FILMFESTIVAL 2022
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23 april 2022 pågår mellan kl. 13.00–16.30

HÄNDER PÅ LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA

Japansk Filmfestival har nöjet att samarbeta med Leksands Folkhögskola som
erbjuder djupdykningar i Japansk kultur.
Du har möjligheten att förkovra dig i
japansk delikatessbakning med den kände
japanske konditorn Ai Ventura. Vi erbjuder
även en ingående provning av en japansk
teceremoni arrangerat av Japanska Thesällskapet i Stockholm. Dessa kurser har
begränsade platser.

JAPANSK DELIKATESSBAKNING
I år lär Ai Ventura ut konsten att baka Mochi
mochi donuts med olika toppingar och hur man
gör Boba tea. Recepten är hämtade från hennes
andra bok om japansk bakning, Baka Kawaii.
Passa även på att köpa hennes nya bok signerad
till specialpris. Signering kommer även ske på
Leksands Sparbank kl. 12.00-12.30.
Mochi mochi donuts är en japansk munk vars
unika sega konsistens är populär i Japan. Den
goda smaken och dess speciella konsistens
lockar en trendkänslig publik i väst och Mochi
mochi donut butiker finns nu västvärldens
största huvudstäder. Efter mycket experimenterande så har Ai hittat hemligheten bakom dess
konsistens och delar med sig av sin kunskap till
oss.

KURS I JAPANSK TECEREMONI
Lär dig en variant av japansk teceremoni och
dess principer. En trevlig steg för steg kurs i den
japanska te-världen.
Ingen går oberörd från en teceremoni. Oavsett
om det uppfattas som en stunds meditation
i zenbuddistisk anda eller som kontemplativ
vilostund undan vardagens jäkt. Få ett djupare
möte med teceremonin och dess ritualer.
Kursen leds av Toshiko Öhrner och Yuka
Yamamoto från Japanska Thesällskapet i
Stockholm.

Ai är utbildad som konditor i Tokyo och är
mycket kunnig inom flera bakstilar. Ai har
jobbat med japanska sötsaker i över 14 år både i
Japan och Sverige.

Kl. 13.00–16.30 Pris: 150 kr Max: 20 pers
Anmäl mail: tobias.ingels@filmidalarna.se

Kl. 13.00–16.30 Pris: 250 kr Max: 10 pers
Anmäl mail: tobias.ingels@filmidalarna.se
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23 april 2022 pågår mellan kl. 11.30 – 16.30

HÄNDER PÅ LEKSANDS SPARBANK
På Sparbanken händer massor! Pokémonkungen Lars är tillbaka med sina Pokémonkort. Rita
fritt på vårt Mega-Tokyo-pappersbord. Lekextras Godzilla-stora Legobord är framme. Butiken
Lilla Japan säljer japanska sötsaker, smått och
gott. Som alltid kan du prova på japansk vävning, origami, kalligrafi och enklare tecermoni på Sparbankens övervåning. Med reservation
för ändringar, se hemsidan för det senaste.

12.40–13.00

UPPVISNING NINJUTSU

Bujinkan Bushin Dojo kommer återigen hit från
Stockholm och visar upp sin kampsport där du
sedan får chansen att prova på och prata med
instruktörerna. Ett unikt tillfälle att se livs levande Ninjor i Dalarna.
13.00–13.30

HÄNDER PÅ MARKPLANET

BAKUGAN BATTLE

11.30

13.30–13.50

DÖRRARNA ÖPPNAS!

UPPVISNING KENDO

Prova på Bakugan Battle och tävla lite.

Kendo Hokushinkan, KFUM Uppsala visar upp
sin kampsport Kendo, svärdets väg där du
sedan får chansen att prova på
och prata med instruktörer.

12.00–12.20

UPPVISNING JUDO

Rättviks Judoklubb visar upp sin kampsport där
du sedan får chansen att prova på och prata
med instruktörerna.

14.00–14.30

BAKUGAN BATTLE

Prova på Bakugan Battle och
var med i några enkla tävlingar.

12.00–12.30

BAKUGAN BATTLE

Spelet som är en blandning mellan att spela
kula och kortspel. Prova på Bakugan Battle och
var med i några enkla tävlingar.

14.20–14.40

12.00–12.30

Rättviks Judoklubb visar upp sin kampsport där
du sedan får chansen att prova på och prata
med instruktörerna.

UPPVISNING JUDO

BOKSIGNERING MED AI VENTURA

Ai Ventura signerar sin nya bok ”Baka Kawaii”.
Köp boken på plats och passa på och få den
personligt signerad. Perfekt som present och
inspiration.

15.00–17.00

ANIMATIONSWORKSHOP

Workshop med grupp 2. Du har chansen att
göra en animerad film med hjälp av iPads och
fantastiska animationslådor. Kursen leds av
läraren Niklas Nieminen.

12.00–14.00

ANIMATIONSWORKSHOP

Workshop med grupp 1. Du har chansen att
göra en animerad film med hjälp av iPads och
fantastiska animationslådor. Kursen leds av
läraren Niklas Nieminen. 12 platser finns per
workshop.
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15.00–15.20

UPPVISNING NINJUTSU

Bujinkan Bushin Dojo från Stockholm visar upp
sin kampsport.
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15.00–15.30

BAKUGAN BATTLE

Prova Bakugan Battle spelet.
Var med i några enkla tävlingar.

14.05 – 14.35

TANGO I JAPAN OCH TANGO I FINLAND: TVÅ
NATIONERS DELADE ERFARENHETER GENOM
TANGONS MIGRATION, TRANSFORMATION
OCH ASSIMILATION.

15.40–16.00

UPPVISNING KENDO

Kendo Hokushinkan, KFUM Uppsala visar upp
sin kampsport Kendo, svärdets väg.

Mariya Aida Niendorf, universitetslektor i
japanska på Högskolan Dalarna, undersöker hur
och varför tangon, som föddes i Argentina, blev
så omåttligt populär i de avlägsna Japan och
Finland. OBS! Ingen anmälning. Föreläsningen är på engelska.

16.15–16.30

PRISUTDELNINGAR, AVSLUTNING

Vi låter vinnare från dagens alla tävlingar får fina
priser och äran i årets JFF 2022.

14.40 – 15.10

HÄNDER PÅ ÖVERVÅNINGEN

HAIKU AV KANEKO TOTA: LIV OCH
SAMHÄLLSKRITIK

12.00 – 16.00

Herbert Jonsson, docent och universitetslektor
i japanska på Högskolan Dalarna, delar med
sig av erfarenheten av att översätta en nutida
haikumästares verk. OBS! Ingen anmälning.

PROVA PÅ JAPANSK VÄVNING, ORIGAMI,
JAPANSK KALLIGRAFI OCH EN ENKLARE
TECEREMONI

På övervåningen gör vi tillsammans med
Vävnätet Dalarna en vänskapsväv med hjälp av
en Japansk Saori vävstol. Du kan även prova på
japansk pappersvikning, Origami eller japansk
kalligrafi, skrivandets konst. Det finns även
möjlighet att lära sig hur en enklare teceremoni
går till och hur man spelar Shogi (Japanskt
schack). Ingen anmälning behövs. OBS! Ingen
anmälning, det är bara att komma upp och
prova under dagen.

HÄNDER I KÄLLAREN
14.00 – 14.40

BOCKARNA BRUSE FRAMFÖRT I JAPANSK
KYOGEN, SATIRISK TEATERTRADITION

En japansk adaption av De Tre Bockarna Bruse
inspirerad av den japanska Kyōgen farsen och
den japanska Bunraku traditionen (dockteater).
Bockarna Bruse tar i denna version mänsklig
skepnad och ska likt originalet ta sig över en bro
som vaktas av ett hungrigt troll. Återigen lockar
de yngre bröderna Bruse trollet med sina äldre
bröder som festmåltid för att komma undan.
Men denna gång blir det ett annorlunda slut.
En pjäs för alla åldrar där Thomas Lundkvist
och Karl Dunér från Paraden Leksand bjuder på
teatermagi!

13.30 – 14.00

MER ÄN BARA HIGH SCHOOL DRAMA –
SHOJO MANGA AND GENDER

Hiroko Inose, universitetslektor i japanska på
Högskolan Dalarna berättar om Shōjo Manga
som är tecknade serietidningar för tjejer utifrån
ett genusperspektiv. OBS! Ingen anmälning.
Föreläsningen är på engelska.
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SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS 2022
Som så många andra festivaler och föreningar är vi beroende av sponsorer för att vår verksamhet ska
finnas och upplevas. Kontakta oss gärna om just ni vill vara med som sponsor för nästa festival.
Ett stort tack till alla sponsorer och samarbetspartners som ställde upp för årets Japansk FIlmfestival.
Stort tack också till alla frivilliga, volontärer, utställare, föreningar m. fl. och inte minst alla
besökare för att ni gör detta möjligt!

KARTA ÖVER DE OLIKA FESTIVALPLATSERNA
Visir Bio
Leksands Sparbank

Gårdscaféet

Leksands Folkhögskola

