Roy Andersson
En excentrisk filminstruktør, der stædigt har gået sine egne veje med det
resultat, at det på 30 år er blevet til tre spillefilm, et par kortfilm og en
masse reklamefilm. I sine sene film har han fremmanet en vision af verden
som et misantropisk dukketeater, hvor mennesket forråder sin næste
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Sange fra anden sal
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