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LGBT+ FILM FESTIVAL ESTONIA

Tartu 2.-4.10.2020
Rakvere 9.-11.10.2020



Aitä
h!

Than
k You!

Vadim Samson, Aare Pere, Marili Pärtel,
Taavi Koppel, Janika Seero, Reet Eru,
Eduard Odinets, Arvo Niitmets, Lemmit Kaplinski, 
Mariliis Põld, Evelyn Vähi, Gert Suurkuusk,
Taave Lips, Andra Roosmets, Imbi Arro,
Edward Kess, Stella Borthwick, Liisa Lehtpuu,
Laila Lullu, Nele Rogenbaum, Jüri Metssalu,
Rein Sikk, Andres Ehrenpreis, Aleksei Kochubei,
Margit Markus, Caroline Hubsch, Erki Paul Ridal,
Kristjan Kaljusaar, Triin Kaljuvee O´Brock,
David O´Brock, Maarja Saluste, Mari-Liis Oja,
Raivo Riim...    ja paljud anonüümsed annetajad.



Head sõbrad!

Üks kummaline aastaring on täis ning kohtume 
jälle Festheartil. Mõnega esimest, paljudega 
juba neljandat korda. On põhjust tõdeda ja 
rõõmuga nentida, et vaatamata mõningasele 
raputusele igapäevaelus, oleme kogukonnana 
üksteise jaoks olemas - olgu siis kinosaalis 
elamusi saades või alati üksteist toetades.
Aitäh, hea Festhearti külaline, koostööpartner 
ja toetaja! Tänu Sulle oleme nelja aastaga 
kasvanud poole suuremaks, pakkudes 
põhiprogrammi lisaks Rakverele ka Tartus.
Tänu Sinu toetavale sõnale ja õlale on meil taas 
võimalus nautida filme, seltskonda ja koos 
olemist.
Aitäh, Teet, Tiina, Gert, Taavi, Helina, Villu ja 
meie vabatahtlikud. Aitäh meie kahele kodule - 
Rakvere Teatrikinole ja Tartu Elektriteatrile. 



Olen kindel, et meie ühise pingutusena 
sündinud festival on oluline nii kogukonnale, 
publikule kui ka ühiskonnale laiemalt.
Nautigem kahel nädalavahetusel ilmselt üht 
Euroopa parimat LGBT+ filmiprogrammi, ühist 
olemist ja rõõmustamist!
Kohtume taas aasta pärast 1.-3.10.2021 
Tartus ja 8.-10.10.2021 Rakveres,
mil Baltikumi ainus iga-aastane LGBT+ 
filmifestival Festheart tähistab oma
5. sünnipäeva.

Keio Soomelt
Festhearti peakorraldaja



Festheart 2020

Tartu Elektriteater

Reede, 2. oktoober

18:00 Suvi 85 / Été 85

20:45 5 minutit / 5 minute / 5 Minutes Too Late

Laupäev, 3. oktoober

14:00 Täiesti normaalne perekond /

          En helt almindelig familie /

          A Perfectly Normal Family

16:15 Meiega on lõpp / Are We Lost Forever

18:45 Päeva printsess

19:00 Ellie ja Abbie (ja Ellie surnud tädi) /

          Ellie & Abbie (& Ellie's Dead Aunt)

21:00 Meie kolm / Futur Drei / No Hard Feelings



Pühapäev, 4. oktoober

14:00 Madam / Madame

16:15 Suk Suk

18:30 Tove Janssoni rääkimata lugu / Tove

Muud sündmused Tartus

P 4. oktoober kell 12 Raekoja plats

Heameeleavaldus vol 2 - 

"Mina toetan kõigi õigust abielule”

f heartest

f testhear
festheart

f heest art

f artesthe

f artesthe



 Rakvere Teatrikino

Reede, 9. oktoober

18:00 Tove Janssoni rääkimata lugu / Tove

20:45 5 minutit / 5 minute / 5 Minutes Too Late

Laupäev, 10. oktoober

14:00 Suvi 85 / Été 85

16:30 Suk Suk

18:45 Päeva printsess

19:00 Täiesti normaalne perekond / 

          En helt almindelig familie /

          A Perfectly Normal family

21:00 Meiega on lõpp / Are We Lost Forever



 Pühapäev, 11. oktoober

14:00 Ellie ja Abbie (ja Ellie surnud tädi) /

          Ellie & Abbie (& Ellie's Dead Aunt)

16:15 Madam / Madame

18:30 Meie kolm / Futur Drei / No Hard Feelings

Rakvere rahvamaja

Festhearti lisaprogrammis linastuvaid filme Rakvere 

rahvamaja keldrisaalis vaata www.festheart.ee

f heartest

f testhear
festheart

f heest art

f artesthe

f artesthe



Muud sündmused Rakveres

L 10. oktoober kell 12
Rakvere Teatrikohvik
Arutelu "Kapist välja!? LGBT+ suhted perekonnas"

L 10. oktoober kell 13 Rakvere rahvamaja

Vestlus "Millest me räägime, kui me räägime 
filmi(kriitika)st?"

L 10. oktoober kell 21
Rakvere Kultuurikeskuse keldrisaal
Queer Planet ja Festheart esitlevad
"Osa VI – Lödipüksi tagasitulek"

P 11. oktoober kell 11 Rakvere Kolmainu kirik

Lõikustänupüha jumalateenistus
Teenivad praost Tauno Toompuu ja professor Jaan Lahe, 
laulab koguduse kammerkoor

P 11. oktoober kell 12.30
Rakvere Kolmainu kiriku Noortemaja
Raamatuesitlus
Teoloog, religiooniloolane, tõlkija ning vaimulik 
professor Jaan Lahe raamat "Sõnum Teisest
Maailmast. Mis on kristluse põhisõnum?".



Queer Planet ja Festheart esitlevad
osa VI – Lödipüksi tagasitulek  
    

L 10. oktoobril 

Kell 21:00 Rakvere rahvamaja

Queer Planet ja Festheart esitlevad

Osa VI – Lödipüksi tagasitulek

2019. aastal tõusis lillaruuduline Lödipüks Kaali meteoriidina 

Eesti moemaastiku lavalaudadele ja kõmulehekülgede 

esikaanele. Ja nüüd on ta TAGASI!

Eesti kultuuri paradigma pea peale pööranud ja sellega mitu tiiru 

teinud moeröögatus naaseb 10. oktoobril oma juurte juurde. 

Festhearti raames põkkuvad Kväär Planeedi professionaalsed 

astronaudid mässulise Lödipüksiga, et ühiste jõududega vastu 

astuda tumedale jõule.

Queer planet Osa VI – Lödipüksi tagasitulek on midagi lillat, 

midagi ruudulist, midagi kvääri, midagi kosmilist ja lihtsalt väge 

täis pidu.

Uksed lahti: 21:00, DJ-d: 22:00, etteasted: 23:00,

uksed kinni: 02:00.

Muusika: Bright Pink Stink mängib kvääri dancehalli,

DJ VitaminD aka Dagmar mängib tantsulist ja jõustavat 

feministlikku ja queer muusikat. Tule ja pane oma puusad 

liikuma!



DJ Maris Pihlap oma pärimusmuusiku taustaga teab ja tunnetab, 

kuidas rahvas tantsima panna.

"Põhjamaise maatümmi ja troopiliste meloodiatega harutan sel 

sügisööl lahti kõik su meeled ja panen kokku tagasi viisil,

kus lummatud on kogu su keha ja meel."

Etteasted: MajorDanger - mittebinaarne dräg artist ja aktivist, 

kes toob oma poliitilise patriarhaati purustava etteaste sarmikalt 

Festhearti lavalaudadele.

Neutraalsoon - luuperdav multi-instrumentalist, kelle muusikalist 

stiili võiks kirjeldada kui post-pop, milles on nii punk-suhtumist 

kui ka jazzilikku mängulisust ja improvisatoorsust.

Eeben Früülep põrgatab nii, et Sinise Äratuse mudilastel 

hakkavad tõrvikud tudisema.

Tavapilet 5€ / Festhearti passiga 2€. Võta sularaha kaasa!

Alla 18-aastased võivad peol olla kuni 23:00.

Seksistlik, homovaenulik, transvaenulik või muul viisil teisi 

häbistav käitumine ei ole oodatud.

Queer Planet on põrandaalune queer-pidude sari, mille eesmärk 

on luua kvääre inimesi võimestavaid atmosfääre. Sel sügisel 

sõidab Queer Planet Rakverre, et põkkuda Festheartiga.



Suvi 85
Été 85
  

Prantsusmaa/Belgia 2020
   

Režissöör: François Ozon
Osades: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, 
Philippine Velge, Valeria Bruni-Tedeschi, Melvil 
Poupaud
   

Kui 16-aastane Alexis läheb Normandia rannikul paadiga ümber, tormab 
teda kangelaslikult päästma paar aastat vanem David. Alexis leiab oma 
elupäästjas unistuste sõbra, kellega võetakse ette uljaid paadi- ja 
motosõite, tormatakse hullumeelsetesse seiklusesse ja kogetakse 
kirglikult koos 1985. aasta suve, justkui see oleks noorte elus viimane.
Režissöör François Ozon naaseb tänavu Cannes'is linastuma pidanud filmis 
oma loometee alguse teemade ja visuaalide juurde, kus tegelaste 
suvepäikeses särisevatele suhetele lisavad pinget taustal varitsevad ohud.
  

Filmi kestus: 101 minutit
   

Prantsuse keeles, eesti- ja venekeelsete subtiitritega.
  

K-14



Tove Janssoni rääkimata lugu
Tove
   

Soome 2020
   

Režissöör: Zaida Bergroth
Osades: Alma Pöysti, Krista Kosonen, Shanti Roney
    

Helsingi 1945. Sõja lõpp on toonud uut hingamist kunstnik Tove Janssoni 
kunstilisse ja ühiskondlikku vabadusse. Kaasaegne kunst, uimastavad 
peod ja avatud suhted abielus poliitikuga - Tove ebatraditsiooniline elu viib 
ta vastuollu skulptorist isa rangete ideaalidega. Naise vabaduseihaldus 
pannakse proovile, kui ta armub teatridirektor Vivica Bandlerisse.
Kuid vaatamata elektrit täis tunnetele hakkab Tove mõistma, et armastus, 
mida ta tõeliselt igatseb, peab olema vastastikune.
Samal ajal, kui kunstnik tegeleb oma isikliku eluga, arenevad tema 
loomingulised püüdlused täiesti ootamatus suunas. Muumid, mis said 
inspiratsiooni tema enda elust, toovad Tovele rahvusvahelise kuulsuse ja 
finantsilise sõltumatuse. "Tove Janssoni rääkimata lugu" on haarav 
draama  ikoonilise geeniuse loomingulisest energiast, tormilistest 
eneseotsingutest, ihalustest ja vabadusest.
   

Filmi kestus: 105 minutit
   

Rootsi keeles, eesti- ja venekeelsete subtiitritega.
   

K-14



Täiesti normaalne perekond
En helt almindelig familie
A Perfectly Normal Family
   

Taani 2020
   

Režissöör: Malou Reymann
Osades: Mikkel Boe Følsgaard, Kaya Toft Loholt, 
Neel Rønholt, Rigmor Ranthe
   

11-aastane Emma mängib jalgpalli, tahab jääda märkamatuks 
koolikaaslaste seas ja elada rahulikult oma täiesti normaalses perekonnas, 
kuhu kuuluvad ema, isa ja mõni aasta vanem õde Caroline. Siis aga 
paljastab tüdruku isa Thomas, et ta on end alati tundnud naisena ja asub 
tegema esimesi samme, et temast saaks Agnete. Uues olukorras peavad 
nii isa kui ka tütar hoidma seda, mis on neile kallis, tunnistades samas, et 
tegelikult on kõik muutunud.
   

Filmi kestus: 93 minutit
  

Taani keeles, eesti- ja ingliskeelsete subtiitritega.

L



Meie kolm
Futur Drei / No Hard Feelings
   

Saksamaa 2020
    

Režissöör: Faraz Shariat
Osades: Benjamin Radjaipour,
Banafshe Hourmazdi, Eidin Jalali, Jürgen Vogel
   

Keel, kultuur ja rahvuslik identiteet ei ole mustvalged mõisted, kogeb 
immigrantide vastuvõtukeskuses tõlgina ühiskondlikult kasulikku tööd 
tegev Parvis. Iraani päritolu noormees on sisserändjate lapsena sakslaste 
jaoks 'etniline', kuigi vastuvõtukeskuses asuvate iraanlaste jaoks on ta 
liigagi saksastunud. Lõputu pidutsemise, juhusuhete ja enesekesksuse 
kultuuris üles kasvanud Parvise maailm muutub, kui ta tutvub keskuses 
immigratsioonidokumente ootava nägusa Amoni ja tolle vanema õe 
Banafshega. Noormeeste tärkav kiindumus paneb proovile lahutamatu 
trio omavahelised suhted. Kuigi Parvis, Amon ja Banafshe kuulutavad, et 
tulevik kuulub neile, ei jäta olevik noorte tiibu kärpimata. 

Filmi kestus: 92 minutit

Farsi ja saksa keeles, eesti- ja ingliskeelsete subtiitritega.

K-14



Madam
Madame
   

Šveits 2019
   

Režissöör: Stéphane Riethauser
   

Intiimne teekond 90-aastase värvika vanadaami Caroline'i ja tema 
filmitegijast lapselapse Stéphane'iga, kes uurivad soorollide ja -identiteedi 
arengut patriarhaalses ühiskonnas. 1920. aastatel terendas Caroline'i ees 
tulevik koduperenaisena, kuid ta rebis end lahti pealesunnitud abielu lõa 
otsast ning sai ühiskonna normidele vastu hakates hoopis ärinaiseks. Tema 
lapselaps Stéphane omakorda keeldus mängimast talle etteantud rolli 
Šveitsi kõrgklassi perekonnas, ning, olles tunnistanud oma 
homoseksuaalsust, asus ta hoopis ristiretkele homofoobia ja seksismi 
vastu. Ühe perekonna loos on kaadrid kodusest filmiarhiivist põimitud 
ekstravagantse matriarhi ja tema geist lapselapse dialoogiga, mis esitab 
väljakutse soo ja seksuaalsuse tabudele. 
   

Filmi kestus: 93 minutit
   

Prantsuse keeles, eesti- ja ingliskeelsete subtiitritega.
   

L



Suk Suk
   

Hong Kong, Hiina 2019
    

Režissöör: Ray Yeung
Osades: Tai Bo, Ben Yuen, Patra Au Ga Man
    

70-aastane taksojuht Pak on olnud juba 45 aastat abielus, tal on kaks last 
ja tore lapselaps, kellega tegelemine on vanaisa päeva kõrghetk. 65-
aastane Hoi on samuti vanaisa, kes elab koos oma sügavalt uskliku poja 
perega, pärast seda kui naine ta aastaid tagasi maha jättis. Juhuslikult 
pargis kohtudes tabab Paki ja Hoid äratundmine, sest nad on mõlemad 
geimehed, kes on oma olemust kogu elu varjama pidanud. Vaikselt algav 
suhe, intiimsed hetked vanematele meestele suunatud saunades, 
peredele möödaminnes tehtud vihjed kohtumistest "vana töökaaslase" või 
"endise naabriga". Pak ja Hoi peavad otsustama, kas järgida oma tundeid 
või jätkata aastakümneid kestnud elu traditsioonilises perekonnas.
    

Filmi kestus: 92 minutit
   

Kantoni keeles, eesti- ja ingliskeelsete subtiitritega.
   

K-14



Meiega on lõpp
Are We Lost Forever
   

Rootsi 2020
    

Režissöör: David Färdmar
Osades: Jonathan Andersson, Björn Elgerd, 
Nemanja Stojanovic, Micki Stoltt
   

Hampus ja Adrian lähevad lahku. Nende suhe on juba mõnda aega 
näidanud väsimuse märke ja Hampuse jaoks pole muud võimalust, kui 
teha saatuslik otsus. Löödud Adrian ei suuda olukorraga kuidagi leppida. 
Kuidas nii, et meiega on lõpp? Midagi tõsist ei olnud ju lahti? Intiimses 
suhtedraamas otsitakse võimalusi, kuidas eluga edasi minna, kui üks 
tunnistab suhte lõppemist, teise jaoks aga pole armastus päriselt kadunud 
ning igas kohtumises ja pilgus nähakse võimalust naasta endise ühise elu 
juurde. Kui silmapiirile saabuvad uued kaaslased, tuleb nii Hampusel kui 
ka Adrianil katkestada mineviku ahelad ja alustada uut elu. 
   

Filmi kestus: 104 minutit
   

Rootsi keeles, eesti- ja ingliskeelsete subtiitritega.
    

K-14



Ellie ja Abbie (ja Ellie surnud tädi)
Ellie & Abbie (& Ellie's Dead Aunt)
    

Austraalia 2020
    

Režissöör: Monica Zanetti
Osades: Sophie Hawkshaw, Zoe Terakes, Julia 
Billington, Marta Dusseldorp
     

Lõpuklassis käiva Ellie suurim soov on kutsuda klassiõde Abbie 
koolilõpupeole. Juba on Elliel paika saamas plaan, kuidas meeldivale 
tüdrukule peokutsega läheneda, kui teisest ilmast saabub tagasi Ellie 
surnud tädi Tara. Veendunud, et tema ülesandeks maa peal on "haldjast 
ristiemana" juhtida Ellie õigele teele armusuhete keerulises maailmas, 
annab Tara soovimatuid nõuandeid kohtingul käimise asjus. Oli ta ju ise 
1980tel aktiivselt tegev Austraalia lesbiskeenel.
    

Filmi kestus: 85 minutit
    

Inglise keeles, eestikeelsete subtiitritega.

MS-12



5 minutit
5 minute / 5 Minutes Too Late
    

Rumeenia 2019
     

Režissöör: Dan Chișu
Osades: Mihai Călin, Diana Cavalioti, Emanuel 
Pârvu, Ana Radu, Elvira Deatcu
    

Kinnisele filmilinastusele ilmuvad protesteerijad, kellele ei sobi näidatava 
filmi sisu – kahe emaga perekonna lugu. Olukord muutub peagi publikule 
ohtlikuks ja kohale kutsutakse nii kiirabi kui ka politsei. Kohe selgubki, et 
rüseluse lahutamise asemel viivitas politsei majja sisenemisega, mistõttu 
üks vaatajatest on nüüd koomas. Paralleelselt hakkavad kulgema kaks 
lugu: politseirühma ülem Nicu Holban ei taha tunnistada, et ta oma 
homofoobsete vaadete tõttu jättis konflikti sekkumata; ajakirjanik Liliana 
Calomfir üritab ületada nii politsei kui oma tööandja seatud piire, et iga 
hinna eest paljastada juhtunus süüdlased. Draama aluseks on 2013. aastal 
Bukarestis toimunu, kus filmi "Lastega on kõik korras" seanss muutus 
vägivaldseks.
   

Filmi kestus: 106 minutit
    

Rumeenia keeles, eesti- ja ingliskeelsete subtiitritega.
    

L



Päeva printsess
   

Eesti 2020
    

Režissöör: Mariann Jüriorg
    

Kui 6-aastane Mandy saab teada, et ta isa on drag queen, võtab ta seda 
positiivse üllatusena. Tema ema tahab aga, et nad koliksid kodust välja ja 
alustaksid uut elu. Alati positiivse maailmavaatega Mandyl on seda raske 
mõista ja ta näeb maailma enda vaatenurgast.
Film võitis Rakvere Gümnaasiumi filmifestivalil Festhearti eriauhinna.
   

Filmi kestus: 12 minutit
   

Eesti keeles.
    

L



MEIE KOLM /

NO HARD FEELINGS

m-appeal

Magdalena Banasik

films@m-appeal.com

www.m-appeal.com

MEIEGA ON LÕPP /

ARE WE LOST FOREVER

Films Boutique

Isabel Ivars

isabel@filmsboutique.com

www.filmsboutique.com
SUK SUK

Films Boutique

Isabel Ivars

isabel@filmsboutique.com

www.filmsboutique.com

SUVI 85 / ÉTÉ 85

A-One Films Estonia OÜ

Giedrė Krikščiūnaitė

info@a-onefilms.ee

TOVE JANSSONI RÄÄKIMATA LUGU / 

TOVE

Estinfilm

Mati Sepping

info@estinfilm.ee

www.estinfilm.ee

TÄIESTI NORMAALNE PEREKOND /

A PERFECTLY NORMAL FAMILY

New Europe Film Sales

Natalia Dąbrowska

natalia@neweuropefilmsales.com

www.neweuropefilmsales.com

 5 MINUTIT / 5 MINUTE

ANT!DOTE Sales

Margarita Yudina

festivals@antidote-sales.bz

www.antidote-sales.bz

FILMIDE ALLIKAD

MADAM / MADAME

LightDox

Nevena Milasinovic

nevena@lightdox.com

www.lightdox.com

ELLIE JA ABBIE (JA ELLIE 

SURNUD TÄDI) /

ELLIE & ABBIE (& ELLIE`S DEAD 

AUNT)

Arcadia

Alexandra Burke

info@thisisarcadia.com

www.thisisarcadia.com





Festheart 2021
1.-3. oktoober Tartu Elektriteater

8.-10. okroober Rakvere Teatrikino

Korraldaja: MTÜ Sevenbow
Arveldusarve EE652200221065965671

Registrikood 80408133
Tel +372 58 200 429

info@festheart.ee

Programmijuht Tiina Teras
Kunstnik/korraldaja Teet Suur

Peakorraldaja Keio Soomelt


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

