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Tvätta sig - klä på sig - ta en promenad spela basketball - det här är saker Ben inte
längre kan göra när han kommer till rehabcentret efter en allvarlig olycka. Hans nya vänner är
tetraplegiker, paraplegiker eller lider av hjärnskador… kort sagt gräddan av rörelsehindrade.
Tillsammans får de lära sig att vara tålmodiga. De
kämpar emot, skryter, strider och förför varandra, men framförallt hjälper de varandra att hitta
styrkan att våga leva igen.

ÖVER EN MILJON BIOBESÖKARE I
FRANKRIKE - PÅ BARA TRE VECKOR

GRAND CORPS MALADE
Efter att ha sålt över 1,5 MILJONER album gör nu
poetry slam-artisten och sångaren Grand Corps
Malade ny succé med Steg för steg, som är baserad på hans bästsäljarroman ”Patients”. Van att
klä sina ord har han nu också gett sig in i filmbranschen med detta roliga och känslosamma
drama, tillsammans med sin goda filmskaparvän
Mehdi Idir.
ATT HITTA TILLBAKA
Steg för steg är en berättelse om återfödelse, en
kaotisk resa genom vinster och förluster, tårar
och glädje, men framförallt vetskapen om att vi
behöver varandra för att hitta tillbaka till livet och
glädjen. Att inte tappa hoppet när livet känns
mörkt, utan att kämpa vidare. Att våga chansa.

”Exceptionell film som känns
både rolig och rörande på
samma gång”
CINEUROPA
”Ett litet mästerverk”
LE FIGARO
”En hyllning till livet”
BANDE A PARTE
MÅLGRUPP:
Kulturpublik och cineaster, både kvinnor och
män, i mogen ålder som har god kunskap
och intresse i både kultur- och filmvärlden.
En grupp personer som kan film, läser recensioner och går på bio ofta. Men som även är
intresserad av andra former av kultur, så som
teater, konst, museer och litteratur.
Vi tror att publiken gillar filmer som
En oväntad vänskap, Päron och lavendel,
Medan vi lever, Dottern och
En väldig vänskap.

