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Festivalpass endast 100 kr
för bägge dagarna. 
Biljett köps på 
www.biljettkiosken.se/stadsdrommar

Föreningen för samhällsplanering
Susana Pesce 
0733-69 72 77

Folkets Bio
Elisabeth Cederholm
0705-67 10 07

Huvudarrangör:

Växjö 
Arkitekturförening

Medarrangörer:

Sponsor: 



INTRODUKTION
Stadsarkitekt Henrik Wibroe 
introducerar festivalen.

THE HUMAN SCALE 
Filmen ifrågasätter våra tankar om 
modernitet och utforskar tillsammans 
med Jan Gehl vad som händer när vi 
sätter människans behov i centrum av 
planeringen. I stället för att missgynna 
mänsklig kontakt som moderna 
storstäder borde vi bygga städer på 
ett sätt som utgår från människors 
behov av intimitet och sammanhang.
55 minuter
Regi: Andreas Dalsgaard
Land: Danmark, 2012
Textad på engelska

DISKUSSION
Efter visningen av The human scale 
hålls en diskussion om filmen.

CHRISTIANIA  
-40 YEARS OF OCCUPATION
Det fyrtio år gamla alternativsamhället 
i hjärtat av Köpenhamn på en 
ockuperad övergiven militärbas, blev 
ett ”socialt experiment” som rymmer 
både framåtanda, idealism och misär, 
ett alternativ som i alla hänseenden 
utmanat, inspirerat och skrämt 
 samhället utanför.
76 min 
Regi: Robert Lawsom och Richard 
Jackman
Land: USA, 2014 
Språk: Engelska 

BIKES VS CARS 
Filmen skildrar en global kris vi alla 
innerst inne vet att vi måste tala om: 
Klimatet, jordens resurser, städer där 
all yta är slukad av bilar, ett ständigt 
växande, smutsigt, bullrande trafikkaos. 
Miljarder investeras varje år av mäktiga 
intressen på lobby för privatbilism. 
Vi möter aktivister och tänkare som 
kämpar för bättre städer. Som vägrar 
sluta cykla trots att allt fler dödas i 
trafiken.
90 minuter
Regi: Fredrik Gertten
Land: Sverige, 2015 
Textad på engelska

PROGRAM PROGRAM

LÖRDAG SÖNDAG
21 NOVEMBER
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22 NOVEMBER
CONCRETE STORIES   
Människor från olika betongområden 
i Europa berätta om sina upplevelser 
i sina industriellt byggda hem i en tid 
präglad av starka spänningar mellan 
öst och väst. Människoödena ger  
”miljonprogrammen” en historisk 
mening och det stigma som områdena 
ofta har ifrågasätts.
70 minuter
Regi: Lorez Findeisen
Land: Tjeckien/Frankrike, 2014
Textad på engelska

MÖRNERS VÄG - EN BETRAKTELSE 
Kortfilm med ett nedslag 
i vår egen stad. Margareta Barath 
introducerar filmen.
10 minuter
Regi: Margareta Barath, Sverige

MICROTOPIA
I den framväxande rörelsen för 
mikroboende ryms både frihetssträvan 
och kritik mot konsumtionssamhället. En 
handfull människor utforskar möjligheten 
att leva utanför samhällets ramar, 
i absolut miniformat.
55 minuter
Regi: Jesper Wachtmeister
Land: Sverige, 2013
Textad på engelska 

På Växjös första arkitekturfilmfestival 
fylls under två dagar Kulturhuset 
Palladium av både filmvisningar, 
bildspel, bokförsäljning och 
samtal som kretsar kring arkitektur, 
stadsplanering trafik och boende.

Den vänder sig till alla som är 
intresserade av livet i våra 
framtida städer. 

Vi hoppas på många möten med 
utbyte av tankar och diskussioner 
om vad arkitekturen betyder för 
oss, hur vi använder staden, vad 
STADEN är och ska vara och hur vi 
alla kan få inflytande i planeringen.

Stadsarkitekt Henrik Wibroe 
kommer att guida oss 
genom dagarna.

Och det nya kaféet har öppnat!

VÄLKOMMEN!

STADS-
DRÖMMAR


