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Institutionen 
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media

Stockholms
konstnärliga
högskola

är en del av Stockholms konstnärliga högskola. 

Här utbildar vi framtidens självständiga och  
konstnärligt medvetna filmskapare, radio- och 
tv-makare, dokumentärfilmare och animatörer. 

Nu kommer fler att få möjlighet att utbilda sig!

Våra nya konstnärliga kandidat- och master-  
utbildningar inom film och media startar 
hösten 2020. Alla våra ämnen och inriktningar 
finns kvar plus några nya.

Nästa ansökningsperiod är  
15 november 2019–15 januari 2020.

Fri att skapa!

utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, 
media, opera, skådespeleri och scenkonst. 
Vi vill med vår unika sammansättning av 
utbildningar och konstnärlig forskning ge  
nya möjligheter för framtidens kunskaps- 
och samhällsutveckling. 

SKH startade 2014 då DOCH Dans och  
Cirkushögskolan, Operahögskolan och 
Stockholms dramatiska högskola gick  
samman. 



I en verklighet där kvinnor hålls fångna och deras mens tas 
till vara för konsumtion, följer vi en av dessa kvinnor, L. Men 
vad händer när L inte längre kan producera mens? Frigående 
kvinnor inomhus är en kortfilm som utspelar sig i ett alternativt 
universum och utforskar frågor om människans moral. 

Skapad av Anna Häggström.

Det finns en värld bortom vår verklighet där alla elaka känslor  
samlas. Där får de fysisk form – ju starkare känslor desto 
större varelser. Väktaren är den som skyddar gränsen mellan 
de två världarna. Om någon känslodemon hamnar i vår värld 
är det hennes jobb att hjälpa den tillbaka hem.  Ett kort avsnitt 
ur en serie som vänder sig till barn.

Skapad av Aljona Sju-fa.

Animerad kortfilm för barn 4–9 år 

Work in progress 

Har det hänt dig att någon sagt “Var bara dig själv, så kommer 
allt gå jättebra”? Kanske har det känts tröstande i stunden, men 
vad betyder det egentligen – att bara vara sig själv?

Manus, regi och animation: Elle Frankenberg och August Florén

Frigående kvinnor  
inomhus Guardian Hundkatten

August Florén
augustfloren@gmail.com
070 052 51 73 

Aljona Sju-fa
aljona.sjufa@gmail.com
076 209 19 06

Anna Häggström
anna.k.haggstrom@hotmail.se
070 403 82 91

Elle Frankenberg
eleonor.frankenberg@gmail.com  
070 456 36 33



Are you a lesbian learning Swedish? Lesbian Swedish 
Teacher has your back! Through short, funny, animated  
lessons Lesbian Swedish Teacher provides you with  
essential Swedish vocabulary tailor-made for dykes.

Created and animated by Miriam Ivanoff.

”Lynx” är ett spel designat att likna datorspel från senare delen 
av nittiotalet. Du spelar som en turkosklädd kvinna med ett 
sprakande ljusklot som följeslagare och vandrar genom ödsliga 
miljöer, löser gåtor och kanske stöter på ett och annat djur.

Av Simon Fischier.

Bilderbok under temat flytt och identitet med animerade 
inslag. 

Skapad av Käthrine Yan.

Lesbian Swedish Teacher Lynx
Mammuten Mona  
i Babianstaden

Käthrine Yan
kathrine.yan@gmail.com
073 268 88 89

Simon Fischier
montrogonk@gmail.com
072 166 94 98

Miriam Ivanoff
miriam.ivanoff@gmail.com



Shin the Geek handlar om en nördig animerad karaktär i vår 
verklighet som visar vad Sverige har att erbjuda dem med 
intressen inom populära subkulturer. Serien är på engelska 
och kommer att laddas upp på webben i en kombination av 
vloggande och reportage på ett informativt och underhållan-
de sätt. 

Skapad av Shin Mustafa.

Till en värld av aska och ruiner kommer en rymdresenär med 
uppdrag att återställa planeten till sin forna glans. Priset för att 
skapa något på denna plats visar sig dock vara högt... 

Detta är ett pilotsegment av kortfilmen ÅTERSÅDD, som ut- 
forskar skapande och identitet i en dystopisk sci-fi-setting. 

Skapad av Emanu Garnheim.

Vi tvingas iklä oss stereotyper och skyddande skal. Finns en 
kärna eller är vi summan av alla lager och skal? 

Animationerna och tillhörande installation och videoverk har in-
gått i föreställningen Äkta känner äkta av Alexander Salzberger 
i regi av Olof Hansson på Kulturhuset Stadsteatern Vällingby.

Animationer och installation av Marjo Palokangas.

Shin the Geek ÅTERSÅDD Äkta känner äkta

Marjo Palokangas
marjo.palokangas@gmail.com
070 155 92 90

Emanu Garnheim
emanu@emanu.se
073 332 25 28

Shin Mustafa
shin.the.geek@gmail.com
073 756 62 44



Dokumentär
Avgångsstudenterna på kandidatutbildningen  
med inriktning Dokumentärfilm har gjort sina  
filmer i samarbete med studenter från kursen  
Kompletterande kurs i dokumentärfotografi *.

En oväntad anknytning mellan en dekadent aristokrat, med 
nazi-sympatier i det förflutna, och en judisk svartpraktiseran-
de läkare, leder till förslösningen av ett bortträngt minne från 
tjänstgöringen på tysktågen. Autentiskt arkivmaterial vävs in  
i ett expressionistiskt noir Stockholm, från beredskapsåren.

Manus och regi: Jonathan Heinius 
Filmfoto och colourist: Federico Tonozzi

I ett hus i Stockholm bor 300 kvinnor. Huset är Sveriges  
största och äldsta kollektivhus. För några år sedan togs ett  
ålderskrav för inflyttande bort, och sedan dess har många 
unga kvinnor börjat flytta in i huset. Vi får följa ett paradigm-
skifte där friheter ställs mot varandra.

Regi: Fanny Rosell 
Filmfoto: Siri Pårup

Glömskans slut Huset

Fanny Rosell
fanny@rosell.org
073 247 75 47

Jonthan Henius
j.heinius@gmail.com
070 787 76 25

Siri Pårup
siriparups@gmail.com 
073 733 75 36

Federico Tonozzi 
federico.tonozzi@gmail.com
072 333 6131

* *



”Ylva har nyss blivit mamma. Det sätter igång tankar på något 
som hände för 20 år sedan. En familjevän utsatte henne och 
hennes syster för sexuella övergrepp. Han dömdes, men efter 
domen har familjen aldrig pratat om det. Ylva frågar sig nu 
varför hon ska vara tyst och bära på skam?”

Regi, producent och manus: Anna-My Novotny 
Filmfoto: Anna-My Novotny och Tanja Holm

Från ett modulhus i ett ogästvänligt vinterlandskap försöker 
Ali ringa sin familj som han inte sett på fyra år. Han vill förenas 
med dem men väntan på Migrationsverkets besked är lång. 
Hans dagar är långsamma och oroliga, men när hans vän Lallo 
kommer på besök blir väntan kanske mindre ensam. 

Regi: Manolo Diaz Rämö 
Filmfoto: Love Oijens

En film om familjehemligheter och lögner som sätter sig i krop-
pen och själen. Om sökandet efter sanningen och vägen till 
läkande genom terapi, självförståelse och acceptans. 

Regi och manus: Sharmarke Binyusuf  
Filmfoto: Sergio C. Ayala 
Kompletterande filmfoto: Tanja Holm

Jättehemligt
Man måste vara  
som ett berg Kapitel 1

Sharmarke Binyusuf
sharmarke.binyusuf@gmail.com
079 029 36 15

Manolo Diaz Rämö
manolo.diazramo@ 
protonmail.com
076 089 59 75

Anna-My Novotny
annamy.novotny@gmail.com
073 727 80 50

Sergio C. Ayala
sergioc.ayala@gmail.com
076 164 73 16

Love Oijens
Info@loveoijens.se
www.loveoijens.se
076 860 40 04

Tanja Holm
journalisttanja@gmail.com
070 428 44 17

* * *



Radio
Fabriken Familjen Mavrokefalos

Sofia Pappa
hejsofiapappa@gmail.com
070 799 64 12

Viktor Lövgren
vlofgren@gm.slc.edu
072 186 10 57

Fredrik Ramel
freddi@ramel.nu
076 881 72 88

Ett kommunalråd på Gotland konfronteras under en utfrågning 
i lokalradion med ett ljudklipp där hon hörs spendera tusentals 
skattekronor på skumpa under en blöt fyllekväll på Almedals-
veckan. Vad hon inte vet är att den politiska skandalen regisse-
rats på andra sidan Östersjön, i en rysk trollfabrik. 

Fabriken – en dramakomedi i fyra delar – Avsnitt 1  
Manus, regi och produktion: Fredrik Ramel och Viktor Lövgren

Familjen Mavrokefalos är en sitcom-serie om Tina Mavrokefalos 
som tvingas sätta sitt universitetsliv på paus efter ett familje- 
trauma. Hon återvänder till barndomshemmet i Hallonbergen 
och sin missanpassade grekiska familj. Men hemma är inget 
som det brukar och Tina blir kvar längre än planerat.

Manus, regi och produktion: Sofia Pappa 
Tekniker: Sofia Pappa, Stina Sämgård och Viola Nilsson



Glaciären

Jag visste att  
jag älskar dig  
– Maria 85-99 Några enkla små saker

Stina Sämgård
stinasamgard92@gmail.com
070 672 06 29

Viola Nilsson
karinviolaingeborg@gmail.com
076 043 65 34

Astrid Mohlin
astrid.mohlin@ 
mac.com
076 009 60 61

Mathilda von Essen
mathilda@ 
vonessen.com
070 919 99 17

Sara Olsson
sara.ellinor.olsson@
gmail.com
073 154 44 49

Sex gymnasieelever förs samman när en podcast startas på skolan. 
Den växer och blir en maktfaktor där rykten och skvaller sprids. All 
kulminerar när en av poddens medlemmar hängs ut och försvinner 
spårlöst. Efter två veckor bjuder hon in till fest och DU är bjuden. 

Glaciären är en interaktiv föreställning om skuld och hämnd.  
Max 5 personer.

Manus, regi och ljud: Astrid Mohlin, Mathilda von Essen,  
Sara Olsson.

1999 dör min storasyster Maria. Hon är 14 år och jag är 8. 
Åren vi har tillsammans är turbulenta, fyllda med bråk och  
syskonkärlek. Jag lämnas med en känsla av att Maria inte 
tyckte om mig. Nu 2019 vill jag lära känna henne. Men går  
det att bli vän och försonas med någon som varit död i 20 år? 

Skapad av Viola Nilsson.

En postsäck som har varit försvunnen i 30 år hittas i ett båthus 
i Fjällbacka.

Tre av breven är identiska. Klara Linde, Anna-Sara Grant och 
Anders Junger vet inte om att de är syskon, de har levt i en väl 
bevarad hemlighet - fram tills nu.

En dramakomedi i fyra delar. Skapad av Stina Sämgård.



Tv

Fokusbubblan

Fokusbubblan Freja

Nilas Lindgren
nilas.lin@gmail.com
070 145 87 72

Kajsa Lundström
kajsa.e.lundstrom@gmail.com
073 544 34 59

Stora målgruppsundersökningar kan ge oss övergripande in-
formation om en större mängd människor, men det är svårare 
att få syn på den genuina individen som bär på historierna 
som målgruppen vill se.

I projektet Fokusbubblan har Kajsa tagit fram en metod för  
att idéutveckla utifrån djupintervjuer med bara tre personer.

Av Kajsa Lundström.

En barnförbjuden ungdomsserie med potential att bli nattsvart. 
Det blir den inte. För en missad målgrupp, om ett ansträngt 
ämne, på ett nytt sätt. 

TV-drama, 8x30 min

Idé, manus och produktion: Nilas Lindgren



I spåren av din röst Köp mer skit Ladda Ur

Amanda Adele Björk
amanda@lampray.se 
070 652 58 55 

Fredrik Boltes
boltes@boltes.net
www.boltes.net
073 055 94 59

Kajsa Haidl
kajsahaidl@gmail.com
073 342 24 05

En kreativ kris fick sångerskan Sarah Assbring (El Perro del 
Mar) att ge upp tron på popmusik. På Youtube hittade hon 
ett klipp med en trollbindande röst. I spåren av din röst är en 
svindlande roadtrip genom ett politiskt spirande Etiopien i  
jakten på den mytomspunna, och för omvärlden okända, 
sångerskan Yeshimebet Dubale.

Dokumentär av Kajsa Haidl.

I korta klipp djupdyker Fredrik Boltes i vårt ohållbara  
konsumtionssamhälle. Konsumentupplysning för  
Youtube-generationen. 

Skapad och producerad av Fredrik Boltes.

Ladda Ur är en novellfilm där jag vill skildra ett par, August och 
Ingrid, som åker på ett terapiläger för att rädda sin relation. De 
kan inte längre kommunicera med varandra och vill försöka nå 
varandra igen med hjälp av ursprunglig lek och gruppterapi. 
Väl där så finns en självutnämnd hobbypsykolog.

Manus och regi: Amanda Adele Björk 



MMA girls Regulation of an Artform Skäms inte! 

Daniel Salzberger
daniel.salzberger@gmail.com
076 592 09 81

Elemina Björngreen
elemina.bjorngreen@gmail.com
070 071 63 71

Sara Larsson
stuntsara@gmail.com
073 504 61 46

Vilja, mod och styrka. En serie där kvinnorna får vara starka, 
tuffa och hårda utan att be om ursäkt. Men vad är det som 
driver dem att aldrig ge upp? Mötespunkten är träningslokalen, 
dojon. Huvudpersonen Agnes strävar efter att vinna en stor titel- 
match. Men något kommer innan dess att förändra hennes liv.

Idé, manus och produktion: Sara Larsson

Bogotá är en smältdegel för graffiti. Men gatukonstnären 
Stinkfish är bekymrad över att staten försöker reglera konst-
formen. Han ser det som sitt uppdrag att dagligen spraya sina 
motiv på stadens byggnader för att försvara graffitikulturen, en 
kultur som i sin natur inte går att kontrollera.

Regi, foto och klippning: Elemina Björngreen

Skäms inte! är en film som porträtterar ett gäng vänner, som 
känt varandra sen 6-årsåldern, nu är de snart 30 år. Vad gör 
deras vänskap unik? Det är nu, när de blir äldre, de förstår att 
de inte riktigt har pratat med varandra om saker som de borde 
ha diskuterat. Att prata blev extra viktigt för en av personerna, 
och det är jag. 

En film av Daniel Salzberger.


