


SYNOPSIS
MED CALENDAR GIRLS har de båda regissörerna 
Maria Loohufvud och Love Martinsen skapat 
en livsbejakande feelgood-dokumentär som 
skakar om den förlegade bilden av vad det i dag 
innebär att vara en ”äldre kvinna”. Filmen följer 
dansgruppen Calendar Girls i sydvästra Flori-
da. Kvinnorna är alla över 60 år och många är 
pensionerade, men filmen visar att ålder bara 
är en siffra. Inte utan anledning kallas ibland 
perioden efter pensioneringen för ”den andra 
tonårsfasen”. Det är en tid som gjord för att slå 
sig fri och få en chans att få vara den man är, 
eller alltid velat vara – innan det är för sent. 

Filmen handlar också om vänskap, kreativitet 
och vårt djupt mänskliga behov av att bli sedda 
och behövda.
 
Genom nära samtal med de medverkande och 
med koreograferade dansscener vill filmarna 
också fånga utmaningarna med att vara kvin-
na över 60. Med den känsliga balansen mellan 
att ha sitt gäng och sitt intresse för dans, men 
också behöva ta hänsyn till familj, partners, 
barn och barnbarn. Med både skratt och tårar 
förändras relationer och identiteter när nya 
drömmar upptäcks.



SEDAN 2005 har Calendar Girls dansat och upp-
trätt i sydvästra Florida och fått en plats i 
mångas hjärtan. De gör över 100 offentliga och 
privata föreställningar varje år och tränar till-
sammans tre gånger i veckan.

Calendar Girls känns direkt igen på sina ibland 
eleganta, men ännu oftare vilda och lite galna 
scenkostymer. De har varit utklädda till allt 
ifrån cowgirls, pirater, hippies, enhörningar och 
fiskar till zombies och olika filmkaraktärer. 

Kvinnorna i gruppen kommer från olika bak-
grunder och vissa är nu bosatta i så kallade 
”gated communities” medan andra bor i trailer 
park-områden. De flesta är pensionerade. 
Många i gruppen har aldrig dansat förut.

Namnet Calendar Girls kommer från den årliga 
kalendern de tar fram för att öka medvetenhet-
en om och bidra med finansiering till den lokala 
organisationen Southeastern Guide Dogs. De 
utbildar ledarhundar för krigsveteraner.

CALENDAR GIRLS



REGISSÖRERNAS 
ORD
APRIL 2018, CAPE CORAL, FLORIDA. Tillsammans med 
våra barn är vi på semester i Florida och besök-
er det lokala evenemanget Touch-a-Truck 
för att titta på traktorer och grävare. Plötsligt 
får vi syn på en grupp kvinnor som alla är kläd-
da i minikjolar och paljetter. De klättrar upp på 
ett lastbilsflak och börjar dansa. På deras tajta 
linnen står det ”Calendar Girls”.

Vi kan inte sluta titta. Kropparna som dansar på 
flaket skiljer sig från vad vi förväntar oss att se. 
Kvinnorna är alla i pensionsåldern. Deras dans 
gör oss glada, fascinerade och ... faktiskt lite 
obekväma. De får oss att möta våra egna för-
domar. Varför väcker deras framträdande så 
blandade känslor? Varför är vi förvånade över 
att se ett gäng kvinnor i 60-årsåldern dansa, 
flirta och verkligen se ut att ha kul? Är vår 
förutbestämda bild av äldre människor helt in-
aktuell?

Samma kväll kontaktar vi dansgruppens ledare, 
Katherine, för att be om en intervju. Hon svarar: 
”Vi är redo för vad som helst”. Och det var så 
det började.

Under en period på två år flyttade vi sedan 
fram och tillbaka till Florida med vår familj (två 

små barn, plus farmor och farfar) och tillbrin-
gade så mycket tid som möjligt med kvinnorna 
i Calendar Girls. Vi ville lära känna gruppen 
inifrån. Komma bakom kostymerna och sminket 
och undersöka de universella känslorna av att 
vara kvinna över 60. Vi ville göra ett intimt och 
respektfullt porträtt, absolut inte bara en film 
om ”galna amerikanskor”.

Att Calendar Girls var öppna för att tänka nytt 
visade sig vara helt sant, till exempel när vi fick 
idén att arbeta med koreograferade dans-
scener. Vi ville på så sätt försöka lyfta fram 
kvinnornas känslor och upplevelser och fånga 
Calendar Girls anda rent filmiskt. 

Det har varit en mycket lekfull process, från 
början till slut, som har möjliggjorts av förtro-
endet och modet från Calendar Girls.

Vårt mål med den här filmen är att slå hål på 
stereotyperna och hur vi ser på åldrande. Att 
inspirera alla människor att hitta sitt eget gäng. 
Och att dansa. Innan det är försent.

/ Maria Loohufvud & Love Martinsen,
regissörer och producenter

LOVE MARTINSEN OCH MARIA LOOHUFVUD gör sin 
långfilmsdebut med Calendar Girls.

Love Martinsen är kompositör för film och
tv med en bakgrund på den svenska indie- 
musikscenen som producent och musiker.

Maria Loohufvud är art director och har en 
bakgrund inom musik och dans. Hennes 
feministiska engagemang har lett till projekt 
på många plattformar, som till exempel jäm-
ställdhetsspelet Komma Lika.

Tillsammans har de bildat det nya oberoende 
produktionsbolaget Pink Dolphin.
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FÖLJ FILMEN PÅ INSTAGRAM: CALENDARGIRLSFILM

KATHERINE SHORTLIDGE, LEDARE FÖR CALENDAR GIRLS

UNICORNS, UNICORNS 
DANCING IN OUR DREAMS 
LEAPING OVER RAINBOWS 
EATING PINK ICE CREAMS 
SOME PEOPLE SAY WE DON’T EXIST 
BUT WE KNOW THAT’S NOT TRUE 
FOR WE ARE CALENDAR GIRL UNICORNS 
IN A FLORIDA SKY OF BLUE
EACH LOVELY CALENDAR GIRL UNICORN 
HAS A NOBLE HONEST FACE 
AND WE USE MAGIC FROM OUR HEARTS 
TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE
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