
Copenhagen Short Film Festival er klar med
programmet for 2021

Kortfilmsperler i lange baner

Fra den 6.-10. oktober løber Copenhagen Short Film Festival for niende gang af stablen.
Over 80 kortfilm vises på det store lærred i Cinemateket, Gloria Biograf og Empire Bio. 
Her finder du alt fra animation og magisk realisme til horror og dokumentarfilm fra hele
verden.

Over 5 dage sætter festivalen fokus på de bedste kortfilm fra vækstlaget både herhjemme og
i udlandet. Filmene vises i blokke opdelt efter relevante temaer med overskrifter som It’s a
Womans’ World, Magical realism og New Danish Shorts. Der er blandt andet mulighed for
at se den dramatiske og allegoriske Det er i jorden, som blev udtaget til Cannes ’21 og møde
instruktør Casper Rudolf Emil Kjeldsen til en Q&A. 

Flere andre af filmenes instruktører besøger festivalen og stiller op til Q&A’s, og derudover
kan publikum opleve en live Foley event og en ølsmagning, der er matchet til forskellige
kortfilm.

Vi er også stolte over, for første gang i Skandinavien, at kunne præsentere et udvalg af den
tyske kunstner, filmskaber og aktivist Gabriele Stötzers film. Til visningen vil Stötzer selv
være til stede og svare på spørgsmål. Andre programblokke vil være dedikeret til Baltikum,
Polen, Grønland og Færøerne.

Til vores Masterclasses er der blandt andet godt selskab med den verdensberømte
filmfotograf Manuel Alberto Claro, der er kendt for sit samarbejde med Lars von Trier
senest i filmen ”The House that Jack built”. 



 

DE HURTIGE

Hvad: Københavnsk filmfestival med kortfilm i alle genrer og fra hele verden

Hvornår: Den 6.-10. oktober 2021

Hvor: Cinemateket, Gloria Biograf, Empire Bio.

Hvem: Kontakt festivalarrangør Betina Husen på betina@csff.dk eller 40177228.
 

Publikum får også mulighed for at komme med ind i klipperummet på de tre danske
kortfilm, som alle var udtaget til årets Cannes Filmfestival. Henrik Thiesen modererer en
samtale med de tre klippere Mie Sofie Nielsen, Louis Bülow Bertelsen og Yifan Zhou.

I år hyldes kortfilmen med hele tre priser, når Bedste danske kortfilm, Nye danske talent og
Bedste udenlandske kortfilm kåres ved en festlig event. 

Festivalarrangør Betina Husen siger om programmet: “Vi glæder os rigtig meget til at
præsentere årets program med et stærkt udvalg af kortfilm, hvor vi kommer vidt omkring
både geografisk og tematisk. Vi præsenterer for første gang kortfilm fra bl.a. Sudan og 
Cambodja, som vi ser frem til at vise på det store lærred i biografen, hvor de hører hjemme.”

I år får børnene deres helt egen minifestival ugen efter den 13.-17. oktober med
Copenhagen Short Film Festival Junior. Her kan børnene opleve en bred vifte af sjove og
underholdende kortfilm sammen med deres forældre.

Gå ikke glip af muligheden for se kortfilm fra hele verden på det store lærred og oplev de
nyeste talenter. 

 
 


