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KAMOME DINER
KAMOME SHOKUDÔ

JAPAN 2006 DIRECTOR: Naoko Ogigami SCREENPLAY: Naoko Ogigami, Yōko Mure (novel) CINEMATOGRAPHY: Tuomo Virtanen  
CAST: Satomi Kobayashi, Hairi Katagiri, Masako Motai, Jarkko Niemi, Tarja Markus, Markku Peltola RUNNING TIME: 1h 44m  
PRODUCER: Mayumi Amano, Hanako Kasumizawa, Kumi Kobata, Enma Maekawa SOURCE: Nikkatsu Corporation

Sachie liker tjukke dyr og har et inderlig ønske om å få finlendere til å spise 
japansk husmannskost, særlig tradisjonelle risboller. Hun har åpnet en kose-
lig kafe i Helsinki, men sliter med å få de lokale til å være like entusiastisk for 
konseptet som hun er. Samme dag som hun får sin første kunde, tegnese-
rie nerden Tommi, møter hun Midori som er i Finland for å finne seg selv. 
Sammen forsøker de å knekke den finske koden.

kamome diner er et typisk eksempel på Naoko Ogigamis absurde, humo-
ristiske og gjennomtrivelige stil. Her har hun tatt utgangspunkt i Yōko Mures 
roman, og presenterer oss for en rekke kuriøse og hverdagslige hendelser, 
med et skrått blikk på møtet mellom japansk og finsk kultur. Hva er kilden til 
finnenes stoiske ro? Kan man lage risboller med sursild? Og hva er egentlig 
meningen med livet?

Sachie likes chubby animals. She also really wants to make Finnish people 
enjoy traditional Japanese soul food – particularly good old-fashioned rice 
balls. She opens a cozy diner in Helsinki, but struggles to get the locals to 
come. The same day her very first customer, cartoon geek Tommi, comes 
to the diner, she also meets the lost soul Midori, who is in Finland to find 
herself. Together they go about solving the Finnish riddle.

Based on Yōko Mure’s novel, kamome diner is a typical example of Naoko 
Ogigami’s absurd, funny and feel-good style. She presents weird, everyday 
scenes  with a satirical look on the cultural meeting between Japan and Fin-
land. Where does the Finns’ tranquillity come from?  Can you make rice balls 
with pickled herring? And what is really  the meaning of life?

REGISSØREN
Naoko Ogigami (f. 1972) tok filmutdannelse ved USC 
(University of Southern California) i USA på midten 
av 90-tallet, før hun vendte nesen hjemover til Japan 
i 2000. Hun har vunnet flere priser, blant annet på 
Sundance Film Festival og på Berlinalen. I 2009 viste 
TIFF hennes film  BRILLER.

THE DIRECTOR
Naoko Ogigami (b. 1972) got her film degree at 
USC (University of Southern California) in USA in 
the mid-90s, before she returned home to Japan in 
2000. She has won several film prizes, among others 
at Sundance Film Festival and at the Berlinale. TIFF 
showed her film GLASSES in 2009.
 
FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION):
2017 KARERA GA HONKI DE AMU TOKI WA /  
 CLOSE-KNIT
2012 RENTANEKO / RENT-A-CAT
2010 TOIRETTO / TOILET
2007 MEGANE / BRILLER
2005 KOI WA GO-SHICHI-GO! /  
 LOVE IS FIVE SEVEN FIVE
2004 BARBER YOSHINO /  
 YOSHINO’S BARBER SHOP 

NAOKO OGIGAMI: ET ANNET UNIVERS   NAOKO OGIGAMI: ANOTHER UNIVERSE  

KAMOME DINER
Naoko Ogigami: Et annet univers

FROKOSTVISNING

TROMSØ ASVO byr på en hyggelig frokost 
med noe å bite i og varm kaffe og te til alle som skal se filmen.

KJØP BILLETT:
I skranken på Aurora kino Fokus
eller på www.tiff.no
Kode: iTromso2018 

KR 60,-
for iTromsø sine lesere og abonnenter
Armbåndsfritt / krever ikke festivalbevis
Bruk koden ved bestilling over nett eller skranke

Velkommen til iTromsøs 

PÅ VERDENSTEATRET  MANDAG 15. JANUAR KL 08:30
Velkommen til den aller første filmvisningen under TIFF 2018!
«Kamome Diner» kickstarter årets festival og alle iTromsø sine

lesere får spesialpris – og kan komme inn uten festivalarmbånd.
I tillegg får alle som kommer gratis frokost servert og tilberedt av 

«Årets tromsøværing», TROMSØ ASVO.

Sachie liker tjukke dyr og har et inderlig ønske om å få finlendere til å spise japansk 
husmannskost, særlig tradisjonelle risboller. Hun har åpnet en koselig kafe i Helsinki, 

men sliter med å få de lokale til å være like entusiastisk for konseptet som hun er. 
Samme dag som hun får sin første kunde, tegneserienerden Tommi, møter hun Midori
 som er i Finland for å finne seg selv. Sammen forsøker de å knekke den finske koden. 

Kamome Diner er et typisk eksempel på Naoko Ogigamis absurde, humoristiske og gjennomtrivelige stil.


