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NÄSTA NYHETSBLAD:

VECKA 40

Finns handledning SFI

Hej alla sommarlängtande filmälskare!

Nu har första halvåret dundrat på i högsta fart och snart checkar vi ut i omgångar för välbe-
hövlig semester. Men hos oss är kontoret bemannat hela sommaren för att möta era behov 
av filmvisningar och förfrågningar. För en del av er är det högsäsong, andra stänger ner för 
att återkomma i augusti.

Nyhetsblad nr 3 2019 – i detta blad har vi valt att lyfta fram barn och ungdomsfilm extra 
mycket. Bladet innehåller en ovanligt stor mängd ny-releaser av glada, färgstarka och 
fantasifyllda barn och ungdomsfilmer, för tydlighetens skull har vi märkt ut dem med en rosa 
ram. 

Vad kan väl som en rolig barnfilm få en större grupp barn att skratta högt och hjärtligt. Eller 
fånga dem i äventyr och fantasi, där det inte bara är en film utan hela serier av uppföljare 
som tar oss djupare och djupare in i andra världar. Vi på Swedish Film innehar samarbete 
med de flesta stora filmbolag och kan erbjuda rättigheter för en guldgruva av barnfilm och 
ungdomsfilm. Vi har lyft upp en del av dem på TEMA-sidorna längre bak i bladet, ni finner 
hela vårt utbud på vår hemsida. 

Barn och ungdomsfilm är en stor och betydelsefull kategori för oss, vi har otaliga barn-
hörnor och filmklubbar med just barn och ungdom i fokus. Vi har ett brett utbud av animera-
de, barntillåtna potpurrifilmer, säsongsbetonade filmer, de flesta ny-releaserna samt klassi-
ker.  Vi har även Skolbio – som innebär sluten visning för skolelever, läs mer i skolbiofoldern. 

Till många av barn och ungdomsfilmerna har vi Filmhandledningar för er som arbetar 
djupare med filmer som ni ser tillsammans med er grupp. Vi har även ett brett utbud av Bok 
och Film – för barn och ungdomar. Att jämföra en bok och en film kan ge insikt i hur en och 
samma berättelse kan skilja sig i olika medier. Men ännu viktigare är att bokläsning och 
filmtittande kan ge oss en ökad självkännedom. För genom andra lär vi känna oss själva. 
Att först ha sett filmen och att ha samtalat om innehållet, kan också stimulera intresset för 
berättelser och bokläsning hos icke-läsvana barn och ungdomar. 

TEMA-sidorna finner ni på sid 20-23, och vi hoppas att de ska ge er inspiration till många 
härliga filmstunder tillsammans med era barn och ungdomar.

Våra populäraste specialvisningar för barn och ungdomar just nu är; badhus, utomhusvis-
ningar, bygdegårdar – som kan ha långt till en biograf, samt campingar. 

Ring eller mejla oss och stäm av vilka rättigheter som gäller för just din verksamhet.

info@swedishfilm.se  +46 8 445 25 50

Glad sommar,

// Team Swedish Film 

https://www.swedishfilm.com/nyhetsbrev/skolbiofolder_2019_1.pdf
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© Edge Entertainment

STUDIO 54
40 år efter att klubben öppnade kommer nu do-
kumentären “Studio 54”. Brutalt ärliga intervjuer 
med nyckelpersoner i klubbens historia varvas 
med sällsynta bilder. Den hade premiär på film-
festivalen i Sundance där den blev en sensation. 
Filmen berättar den otroliga historien bakom 
den legendariska nattklubben Studio 54. Det är 
en häpnadsväckande resa för två vänner från 
Brooklyn som lyckas starta den coolaste och 
mest populära nattklubben i världen – men tvin-
gas lägga ner klubben bara 33 månader senare.
 

Genre: Dokumentär Ålder: 15 år Prel. rel:  1/7 

Tal: Engelska Tid: ca 98 min Art.nr: ART000130

Regi: Matt Tyrnauer Med: Farrah Fawcett, Liza Minnelli, Michael 
Jackson

© Edge Entertainment

NÄR FJÄRILARNA KOMMER
Syskonen Cemal, Kenan och Suzi har vuxit 
ifrån varandra sedan de flyttade ifrån den lilla 
byn där de växte upp. En dag hör de från sin 
pappa som kräver att de kommer tillbaka till 
byn. Tillsammans ger de sig ut på en resa där de 
återupplever minnen från förr, försöker hantera 
varandras egenheter och lära känna varandra 
på nytt.
Ruben Östlund satt som ordförande i juryn 
som tilldelade “När fjärilarna kommer” World 
Cinema Grand Jury Prize för bästa film på årets 
filmfestival i Sundance. Den är en oemotståndlig 
blandning mellan ett familjedrama och en vild 
och galen komedi.  

Genre: Drama/Komedi Ålder: 11 år Prel. rel:  1/7 

Tal: Turkiska Tid: ca 117 min Art.nr: ART000129

Regi: Tolga Karaçelik Med: Tolga Tekin, Bartu Küçükçaglayan, Tugçe 
Altuğğ

© Lucky Dogs

GIRL
15-åriga Lara känner sig helt och hållet som 
flicka, men hennes kropp är en pojkes. Samtidigt 
som hon inleder sin långa könskorrigeringspro-
cess hårdnar kraven i hennes nya balettskola. 
Lara är beredd att satsa allt på att bli ballerina, 
men frustrationen över den egna kroppen gör att 
hon utsätter sig för omänskliga påfrestningar - 
vilket till och med kan riskera hennes strävan att 
bli kvinna fullt ut?
Belgiska “Girl” bygger på en sann historia och 
är regisserad av Lukas Dhont med Victor Polster 
som Lara. Filmen har bland annat erhållit fyra 
priser i Cannes, fyra Magritte Awards (Belgiens 
Oscar) och skådespelarpriset vid Stockholm Film 
Festival. 

Genre: Drama Ålder: 15 år Prel. rel:  1/7 

Tal: Franska, flamländska, engelska Tid: ca 105 min Art.nr: ART000128

Regi: Lukas Dhont Med: Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart

© Lucky Dogs

THE BOOKSHOP
England 1959. Krigsänkan Florence anländer till 
en idyllisk liten kuststad för att öppna ortens förs-
ta bokhandel - och stöter på oväntat motstånd. 
Framförallt från generalens inflytelserika fru, som 
plötsligt får för sig att inreda en konstsalong i den 
sedan länge övergivna lokalen, men som mest 
är ute efter att starta bråk. Snart är hela bygden 
involverad i kampen om lokalen och Florence 
får oväntad hjälp av den excentriske Edmund, 
som i likhet med Florence menar att en stad utan 
bokaffär är en stad utan själ.

Genre: Drama Ålder: 7 år Prel. rel:  1/7 

Tal: Engelska Tid: ca 113 min Art.nr: ART000131

Regi: Isabel Coixet Med: Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy, 
Honor Kneafsey

© Attraction Distribution Int.

FIGHT GIRL
12-åriga Bodils föräldrar skiljer sig och hon 
måste flytta och börja på en ny skola. Samtidigt 
känner hon ansvar för sin storebror som har 
diabetes och blir mobbad. Bodil är besviken och 
arg. När hon träffar Joy och blir introducerad 
för kickboxning blir hon mycket intresserad. Via 
kickboxningen får Bodil utlopp för sina känslor 
och tar kontroll över tillvaron.

Genre: Drama Ålder: 11 år Prel. rel:  1/7 

Tal: Holländska Tid: ca 84 min Art.nr: ART000121

Regi: Johan Timmers Med: Aiko Beemsterboer, Imanuelle Grives, Hilde 
De Baerdemaeker

© Kaavya Films Pvt. Ltd.

CHUSKIT
En bergsby i Himalaya. En dag råkar Chuskit 
ut för en olycka som förlamar hennes ben och 
därmed ruineras hennes skoldrömmar. Hon får 
stanna hemma med farfar som bestämmer att 
hon ska anpassa sig till ett liv inomhus. Men 
Chuskit har en stark vilja och ifrågasätter varför 
hon inte ska få gå ut och ha roligt när hennes 
bror hittar på bra lösningar? Filmen är baserad på 
en sann historia där tradition möter modernitet 
och utveckling.
Filmen har vunnit pris på Mumbai International 
Film Festival och Amnesty International Award 
på Giffoni Film Festival. Regissörens syster 
hörde talas om historien när hon besökte en 
bergsby i Himalaya. Filmen lyckas visa hur viktigt 
tillgänglighet är för människors livskvalité.
 

Genre: Drama Ålder: Barntillåten Prel. rel:  1/7 

Tal: Ladakhi Tid: ca 89 min Art.nr: ART000127

Regi: Priya Ramasubban Med: Jigmet Dewa Lhamo, Morup Namgyal,  
Sonam Angchok

www.sfi.se  
 

www.buff.se  
 

www.buff.se  
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© Folkets Bio

NOTHING BUT THE WIND
Var bultar ditt hjärta hårdast? Vedran är en bos-
niskfödd svensk, som tvingas återvända till Sa-
rajevo 18 år efter kriget. Han längtar genast hem 
till Sverige igen, men mot hans vilja förändrar 
Sarajevo honom. Gör det honom mindre svensk 
eller mer bosnisk – eller bara mer sig själv?

Obs. Filmen saknar svensk text, endast engelsk text vid 
serbiskt tal.

Genre: Drama Ålder: Barntillåten Prel. rel:  1/7 

Tal: Svenska, serbiska Tid: ca 87 min Art.nr: ART000124

Regi: Timur Macarevic Med: Aldin Omerovic, Alisa Cajic, Boris Glibusic, 
Boris Ler, Dzana Pinjo, Izudin Bajroviğ 

© Sony Pictures

IF BEALE STREET COULD TALK
“If Beale Street could talk” är en tidlös och vack-
er kärlekshistoria som utspelar sig i 1970-talets 
Harlem. Tish är 19 år och Fonny är 22 år, de har 
varit vänner sedan barnsben och är nu förlovade 
och planerar en framtid tillsammans samtidigt 
som de väntar sitt första barn. Lyckan krossas 
när Fonny blir arresterad och får fängelse för ett 
brott han inte har begått, deras föräldrar gör allt 
de kan för att få hem Fonny till Tish och bevisa 
hans oskuld. 

Genre: Drama Ålder: 11 år Prel. rel:  1/7 

Tal: Engelska Tid: ca 119 min Art.nr: ART000133

Regi: Barry Jenkins Med: KiKi Layne, Stephan James, Regina King
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DRAKTRÄNAREN 3
Nio år efter att vi först fick stifta bekantskap med den ranglige Hicke och hans söte drake Tandlöse är det 
dags för Dean DeBlois att knyta ihop säcken i ”Draktränaren 3”.
Det som började som en osannolik vänskap mellan en tonårig viking och en fantastisk Nattfasa-drake har 
vuxit till en episk trilogi som spänner över hela deras liv. Hicke, har vuxit upp till en någotsånär självsäker 
hövding över sitt hårdföra folk. Ett folk som han på egen hand lärt att leva tillsammans med, och älska, de 
magnifika drakarna. Men med en stor samling drakar på samma ställe går det dock inte att undvika att 
attrahera intresse från ondsinta tjuvjägare som står redo att göra allt för att decimera drakpopulationen 
betänkligt, och när sagda tjuvjägare dessutom tar extra hjälp av den ökände jägaren Grimmel står Hicke 
inför sin svåraste uppgift hittills. Grimmel har nämligen givit sig den på att fånga och döda varenda drake 
av arten Nattfasa (som Tandlöse tillhör), och till sin hjälp för att locka fram Tandlöse har han snärjt en 
hona av samma sort. 
Animationsmässigt har Dreamworks aldrig varit bättre än i “Draktränaren 3”. Det finns sekvenser här som 
är otroligt läckra rent estetiskt, och även om vi fått susa genom skyarna i två filmer tidigare känns det 
fortfarande i magen när Tandlöse eller någon av de andra sätter fart genom molnen och vidare. Vacker 
och fartfylld film som behandlar hur relationen mellan Hicke och Tandlöse påverkas av en tredje part, och 
hur man ska våga släppa lös någon man älskar. Trots att det kanske i slutändan kommer att krossa ens 
hjärta… 

Genre: Action/Barnfilm/Komedi Ålder: 7 år Prel. rel:  8/7

Tal: Svenska Tid: ca 104 min Art.nr: ART000062

Regi: Dean DeBlois Röster: Jesper Adefelt, Norea Sjöquist, Niklas Falk, Susanne 
Barklund, Johan Hedenberg 

© Universal/UIP

HAPPY DEATH DAY 2U
“Happy Death Day 2U” är den nyskapande 
uppföljaren till Blumhouses populära skräck-
filmskomedi “Happy Death Day”. Det blir déjà vu 
än en gång för Tree Gelbman, den sarkastiska 
studenten som löste mordet på sig själv genom 
att återuppleva sin egen död om och om igen. 
När den maskerade mördaren återvänder till 
skolans campus för att sätta skräck i nya offer, 
kastas Tree in i ännu en tidsloop av kalla kårar 
och den här gången upptäcker vår hjältinna Tree, 
att även om det var tufft att behöva dö om och om 
igen... så var det ingenting jämfört med de faror 
som komma skall.

 

Genre: Rysare/Komedi Ålder: 15 år Prel. rel:  1/7 

Tal: Engelska Tid: ca 100 min Art.nr: ART000134

Regi: Christopher Landon Med: Jessica Rothe, Israel Broussard, Phi Vu, 
Sarah Yarkin, Suraj Sharma 

© Lucky Dogs

MONEYBROTHER MÖTER DEN 
HEMLIGA KOGI-STAMMEN
Följ med på ett äventyr djupt in i djungeln med 
en av Sveriges mest populära artister. Anders 
“Moneybrother” Wendin ger sig ut på en farlig 
expedition tillsammans med Ankarstiftelsen och 
regissören Titus Paar. Resan går mot Colombia 
och rakt in i den djupaste djungeln för att bygga 
en skola åt Kogi-stammen. Äventyret kantas av 
extremt väder, raserade vägar, motorstopp och 
en sprucken husgrund. Inget går som planerat 
och resan var till och med nära på att kosta hela 
teamet livet.

Genre: Dokumentär Ålder: Barntillåten Prel. rel:  1/7 

Tal: Svenska Tid: ca 85 min Art.nr: ART000132

Regi: Titus Paar Med: Anders “Moneybrother” Wendin

1 Oscar för Bästa 
kvinnliga biroll:  
Regina King
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© Nordisk Film

ELD OCH LÅGOR
Året är 1940 och på var sin sida om Allmänna 
gränd på Djurgården ligger två konkurrerande 
nöjesparker, det tjusiga Gröna Lund med 
karuseller för barnfamiljerna och det simpla 
Nöjesfältet med billig öl, levande musik och 
lättklädda damer. De två ägarfamiljerna har legat 
i öppen strid med varandra i decennier, men allt 
förändras natten då de unga arvtagarna, John 
och Ninni, inleder en förbjuden kärlekshistoria. 
I skuggan av ett rasande världskrig, trappas 
konflikten mellan familjerna upp i samma takt 
som kärleken mellan John och Ninni blomstrar 
allt kraftfullare.

 

Genre: Drama Ålder: 11 år Prel. rel:  15/7

Tal: Svenska Tid: ca 104 min Art.nr: ART000135

Regi: Måns Mårlind, Björn Stein Med: Helena Af Sandeberg, Sophie Alton, Pernilla 
August, Robert Gustafsson, Albin Grenholm

© Folkets Bio

HAMADA
I ett flyktingläger i mitten av ingenstans, bor ett 
av världens mest glömda folk. De har bott här i 
över 40 år, sedan Marocko drev dem ut ur Väst-
sahara. Vi möter tre unga vänner som tar med 
tittaren till ett oväntat och livsbejakande porträtt 
av ett flyktingläger.
“Hamada” vann Tempo Documentary Award på 
Tempo Dokumentärfestival 2019! 

Genre: Dokumentär Ålder: 11 år Prel. rel:  10/7 

Tal: Arabiska Tid: ca 89 min Art.nr: ART000123

Regi: Eloy Domínguez Serén Med: Ainina Sihamed Mohamed, Sidahmed Salec 
Labeid, Taher Mulay Zain, Zaara Mohamed Saleh

© Paramount/UIP

INSTANT FAMILY
När Pete och Ellie bestämmer sig för att skaffa 
familj vill de göra det genom adoption. De får 
träffa en syskontrio och över en natt går de från 
noll barn till tre. Nu måste Pete och Ellie, snabbt 
och under hysteriska former, lära sig att vara 
föräldrar med förhoppningen om att de alla snart 
känner sig som en familj. “Instant Family” är 
inspirerad av regissören Sean Anders verkliga liv.

Genre: Komedi Ålder: 7 år Prel. rel:  15/7

Tal: Engelska Tid: ca 118 min Art.nr: ART000137

Regi: Sean Anders Med: Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner, 
Octavia Spencer
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TROLL – KUNGENS SVANS 
Den unge trollprinsen Trym tvingas lämna trolldalen Ervod för att rädda sin far, Kung Grom, som har för-
vandlats till sten och förlorat sin svans. Han har bara två dagar på sig innan hans elaka farbror Grimmer 
tar över makten i trolldalen. Trym och hans vänner, den tvåhövdade Jutul och trollflickan Freia, ger sig 
ut på en farlig och äventyrlig resa i en magisk trollvärld för att hämta kungens svans, rädda hans liv och 
återlämna trollriket till den rättmätiga kungen. 

Genre: Äventyr/Animerad/Barnfilm Ålder: 7 år Prel. rel:  15/7

Tal: Svenska Tid: ca 83 min Art.nr: ART000136

Regi: Kevin Munroe, Kristian Kamp Röster: 

© Folkets Bio

KUNGEN AV ATLANTIS
Sedan barndomen har den ansvarsfulle Samuel 
ensam fungerat som förälder åt sin egen pappa. 
När Samuel träffar Cleo väcks ett hopp om 
frigörelse och att få leva ett eget liv. Men kärlek-
en och medberoendet till den excentriske pappan 
håller honom fast. En dramakomedi baserad på 
en sann historia. 

Genre: Drama/Komedi Ålder: 11 år Prel. rel:  3/7 

Tal: Svenska Tid: ca 95 min Art.nr: ART000125

Regi: Marina Nyström, Soni  
Jorgensen

Med: Happy Jankell, Philip Zandén, Simon  
Settergren
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© Scanbox

KAPERNAUM
Tolvårige Zain står inför domaren i rättssalen med 
ett bestämt ansiktsuttryck - han vill stämma sina 
föräldrar för att de satt honom till världen. Vare 
sig Zain eller hans många syskon hinner med att 
vara barn i den hårda tillvaron i dagens Beirut, 
och när hans syster giftes bort som 11-åring fick 
han nog och rymde hemifrån. Zains dröm är att 
hitta en värdig tillvaro - kanske i ett annat land. 
Den snälla städerskan Rahil låter honom flytta 
in hos henne och ta hand om hennes älskade 
babypojke Yonas. När Rahil plötsligt försvinner 
får Zain nytta av sitt mod och sin uppfinningsri-
kedom, men hur länge kan han skydda sig och 
lille Yonas i en värld där barnen alltid är de mest 
utsatta? Oscarsnominerade “Kapernaum” gör ett 
segertåg över världen - alla berörs av lille Zain Al 
Rafeeas otroliga insats i rollen som gatupojken 
som vägrar ge upp.

Genre: Drama Ålder: 11 år Prel. rel:  22/7

Tal: Arabiska Tid: ca 126 min Art.nr: ART000138

Regi: Nadine Labaki Med: Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw, Boluwat-
ife Treasure Bankole

© Nordisk Film

EN KVINNA BLAND MÄN
Ruth Bader Ginsburg, en ung småbarnsmamma 
och advokat kämpar i en värld helt dominerad av 
män. När Ruth tillsammans med sin man Marty 
tar sig an ett banbrytande fall, vet hon att det 
för alltid kommer att förändra hur domstolarna 
och USA ser på könsdiskriminering. En kvinna 
bland män är inspirerad av den sanna historien 
om Ruth Bader Ginsburg som 2018 firade 25-års 
jubileum som domare i Högsta Domstolen.
- OBS Ej bokningsbar för skolor! Nordisk Film,  
och därmed även vi,  innehar ej skolrättigheter 
för denna film! -

Genre: Drama Ålder: Barntillåten Prel. rel:  29/7 

Tal: Engelska Tid: ca 120 min Art.nr: ART000139

Regi: Mimi Leder Med: Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Ther-
oux, Kathy Bates, Sam Waterston, Jack Reynor

© 2019 Disney

CAPTAIN MARVEL
Captain Marvel utspelar sig under 1990-talet i ett 
tidigare oexponerat segment av Marvel Cinemat-
ic Universe. Carol Danvers blir en av universums 
mäktigaste hjältar när Jorden hamnar mitt i ett 
galaktiskt krig mellan två utomjordiska raser.

Genre: Action/Sci-Fi/Äventyr Ålder: 11 år Prel. rel:  22/7 

Tal: Engelska Tid: ca 123 min Art.nr: ART000117

Regi: Anna Boden, Ryan Fleck Med: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Men-
delsohn

© Scanbox

WOMAN AT WAR
Halla har börjat få misstänksamma blickar. 
Kan denna ensamstående, till synes harmlösa 
körledare verkligen vara den omtalade kvinnliga 
ekoterrorist som genomfört en rad attentat mot 
Islands ekonomi och infrastruktur? Halla försöker 
bibehålla sin hemliga identitet medan hon förbe-
reder sig för sitt största projekt: sabotaget mot al-
uminiumindustrins exploatering av det isländska 
höglandet. Men samtidigt gör sig hennes kanske 
största dröm påmind: att få bli mamma. Halla har 
fått veta att hennes ansökan om adoption av en 
liten flicka från Ukraina äntligen har godkänts, 
och nu måste hon välja sin väg.

Genre: Drama/Komedi Ålder: Barntillåten Prel. rel:  22/7  

Tal: Isländska Tid: ca 101 min Art.nr: ART000178

Regi: Benedikt Erlingsson Med: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðar-
son, Juan Camillo Roman Estrada

© Folkets Bio

TILL DRÖMMARNAS LAND
Sabina har rest från Rumänien till det lilla svens-
ka samhället Holmsund med sina romska bröder. 
De arbetar i ett garage och Sabina ska söka jobb. 
Elin, som är uppvuxen i Holmsund, står i kyrkan 
och sjunger “Den blomstertid nu kommer”. Ett 
sommarlov ska just börja och Sabina ska lära 
känna Elin. Tillsammans ska de revoltera mot det 
gamla och hitta något nytt i varandra. Samtidigt 
som samhället runt dem rasar samman och 
Elins pappa blir vansinnig i sorg. För det finns ett 
vansinne i den svenska idyllen.
I filmen talas engelska, svenska, rumänska och 
har svensk text.  
             

Genre: Drama Ålder: 11 år Prel. rel:  24/7  

Tal: Svenska Tid: ca 90 min Art.nr: ART000126

Regi: Victor Lindgren Med: Andreea Petre, Elin Marklund

© Scanbox

ALLA VET
Under en festlig familjesammankomst kommer 
hemligheter och svek upp till ytan i en lantlig 
spansk by. Laura återvänder till barndomsbyn 
från Buenos Aires med sina barn för att vara med 
på sin systers bröllop. Hennes man Alejandro är 
inte med, och skvaller kring det “alla vet” i byn 
om hennes speciella relation till ungdomsvännen 
Paco når snart fram till hennes tonårsdotter 
Irene. När dottern drabbas av en fruktansvärd 
händelse konfronteras Laura med sitt förflutna, 
och med de två männen i sitt liv.
Penélope Cruz och Javier Bardem spelar Laura 
och Paco i den tvåfaldigt Oscarbelönade re-
gissören Asghar Farhadis intensiva drama. Cruz 
och Bardem har själva varsin Oscar, och inte 
minst varandra eftersom de är gifta sedan 2010.

Genre: Drama Ålder: 11 år Prel. rel:  5/8 

Tal: Spanska Tid: ca 133 min Art.nr: ART000140

Regi: Asghar Farhadi Med: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín 
m.fl

www.sfi.se  
 

www.sfi.se  
 



DVD-FILM FÖR VISNING I INSTITUTIONELL OCH OFFENTLIG MILJÖ 9DVD-FILM FÖR VISNING I INSTITUTIONELL OCH OFFENTLIG MILJÖ

©
 N

or
di

sk
 F

ilm



DVD-FILM FÖR VISNING I INSTITUTIONELL OCH OFFENTLIG MILJÖDVD-FILM FÖR VISNING I INSTITUTIONELL OCH OFFENTLIG MILJÖ10

© Noble Entertainment

HELAN & HALVAN
Berättelsen om komikerduon och bästa vänner-
na, Stan Laurel och Oliver Hardy, som i Sverige 
var kända som Helan och Halvan. Två av de 
roligaste männen i filmens historia som erövrade 
Hollywood med sina banbrytande karaktärer och 
komiska tajming under den tidiga guldåldern. 
Detta är den hittills okända berättelsen om deras 
liv, såväl bakom som framför kulisserna.

Genre: Komedi/Drama Ålder: Barntillåten Prel. rel:  5/8

Tal: Engelska Tid: ca 98 min Art.nr: ART000143

Regi: Jon S. Baird Med: Steve Coogan, John C. Reilly, Shirley Hen-
derson

© Nordisk Film

RUTIGA NINJAN
Aske är en sjundeklassare som inte har det så 
lätt här i livet. En dag får han en rutig ninjadocka. 
Inte nog med det, dockan lever och kan hjälpa 
Aske med alla hans vardagsproblem, så som 
tjejer och mobbare. I gengäld lovar Aske att hjäl-
pa ninjan på ett farligt uppdrag – att hämnas på 
dockfabriksdirektören som är ansvarig för hans 
väns död. Skriven och regisserad av danska  
stjärnståuppkomikern Anders “Ankan” Matthe-
sen.

Genre: Action/Animerad/Komedi Ålder: 11 år Prel. rel:  7/8 

Tal: Danska, svenska Tid: ca 81 min Art.nr: ART000141

Regi: Thorbjørn Christoffersen, 
Anders Matthesen

Röster: Anders Matthesen, Emma Sehested Høeg, 
Alfred Bjerre Larsen

© Nordisk Film

ESCAPE PLAN – THE EXTRACTORS
Dottern till en högt uppsatt chef på ett teknik-
företag i Hong Kong kidnappas i vad som ser ut 
som ett vanligt försök att få ut en lösensumma. 
När Breslin och hans gäng börjar gräva djupare 
upptäcker de att förövaren är den psykiskt störde 
sonen till hans före detta affärspartner. Han har 
även kidnappat kvinnan i Breslins liv och håller 
henne fången i det enorma fängelse som kallas 
“Djävulens Station”.

Genre: Action Ålder: 15 år Prel. rel:  5/8 

Tal: Engelska Tid: ca 97 min Art.nr: ART000142

Regi: John Herzfeld Med: Dave Bautista, Sylvester Stallone, Jaime King

© SF Studios International

SELVHENTER
Det omaka brödraparet, Emil och Magnus, reser 
till Spanien för att hämta hem sin försupna fars 
döda kropp. Vad Emil inte vet är att Magnus 
endast följt med för att få tag i faderns värdefulla 
Rolexklocka och rädda sin urusla ekonomi. Men 
transporten av liket visar sig kosta över 70.000 
kronor. Magnus övertalar därför en motvillig Emil 
om att ge sig av med kroppen gömd i en takbox 
på en alldeles för liten hyrbil. Snart är de två ute 
på en vild flykt undan polisen och resan avslöjar 
även att bröderna har ytterligare lik i lasten!

Genre: Komedi Ålder: 11 år Prel. rel:  5/8  

Tal: Danska Tid: ca 91 min Art.nr: ART000144

Regi: Magnus Millang Med: Magnus Millang, Emil Millang, Amalie Lin-
degård

© SF Studios International

FIGHTING WITH MY FAMILY
En hjärtevärmande komedi baserad på den 
otroliga historien om WWE stjärnan – Paige. 
Hon växer upp i en sammansvetsad brittisk 
familj som brinner för Wresling. En dag får Paige 
och hennes bror Zak en möjlighet att ansöka till 
WWE. Men när det bara är Paige som går vidare 
och får en plats i det stenhårda träningsprogram-
met måste hon lämna sin familj och ta sig igenom 
denna nya utmaning helt själv. Det är början på 
en resa som tvingar henne att jobba hårdare 
än någonsin, slåss för sin familj och bevisa för 
världen att det som gör henne annorlunda är det 
som kommer göra henne till stjärna.               

Genre: Drama/Komedi Ålder: 7 år Prel. rel:  5/8  

Tal: Engelska Tid: ca 108 min Art.nr: ART000145

Regi: Stephen Merchant Med: Florence Pugh, Dwayne Johnson, Vince 
Vaughn, Lena Heady

© Warner Bros.

SHAZAM
Alla har en superhjälte inom sig – ibland krävs 
det bara lite magi för att locka fram den. Genom 
att säga “shazam” förvandlas 14-årige fos-
terhemskillen Billy Batson till den vuxna och 
rippade superhjälten Shazam. Med sina nyvunna 
krafter gör Billy precis vad varje tonåring skulle 
göra – har kul med dem! Kan han flyga? Har 
han röntgensyn? Kan han skjuta blixtar med 
händerna? Kan han skippa samhällsprovet? Med 
ett barns oräddhet ger sig Shazam ut för att testa 
sina krafter men måste snabbt lära sig hantera 
dem för att stoppa den ondskefulla Dr. Thaddeus 
Sivana.

Genre: Action/Fantasy/Sci-Fi Ålder: 11 år Prel. rel:  12/8 

Tal: Engelska Tid: ca 132 min Art.nr: ART000146

Regi: David F. Sandberg Med: Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, 
Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Ian Chen
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© Nordisk Film

THE HOUSE THAT JACK BUILT
I 70-talets USA får vi följa den överintelligenta 
Jack över ett spann på 12 år och introduceras för 
de mord som formade Jack som seriemördare. 
Filmen berättas ur Jacks perspektiv där han 
betraktar varje mord som ett konstverk. I jakten 
på att skapa det perfekta ”konstverket” tar Jack 
allt större risker samtidigt som det ofrånkomliga 
polisingripandet kommer allt närmare. Längs 
resan får vi uppleva hans beskrivningar av 
problem, tankar och hans personliga tillstånd 
genom återkommande diskussioner med den 
okände Verge.
Vi vill varna för att filmen innehåller scener som 
kan uppfattas som obehagliga.

Genre: Rysare/Thriller/Drama Ålder: 15 år Prel. rel:  12/8 

Tal: Engelska Tid: ca 152 min Art.nr: ART000147

Regi: Lars von Trier Med: Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman, Sofie 
Gråbøl

© Scanbox

VINCENT VAN GOGH – VID 
EVIGHETENS PORT
I trakterna kring Arles skapar Vincent van Gogh 
tavlor med djärva penseldrag och den sydfrans-
ka landsbygdens glödande färger. Han är en 
enstöring som bara känner samhörighet med 
konstnärsvänner som Gauguin samt sin älskade 
äldre bror Theo. De flesta tycker att hans konst är 
osund, och efter att han lämnat sitt avskurna öra 
till en kvinnlig bekant betraktar byborna honom 
som galen. Vincent hamnar på institution, där 
en präst hjälper honom till någon sorts insikt om 
varför han är missförstådd – kanske målar han 
för människor som inte är födda än? 

Genre: Drama Ålder: 7 år Prel. rel:  12/8 

Tal: Engelska Tid: ca 111 min Art.nr: ART000148

Regi: Julian Schnabel Med: Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac

©
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DUMBO (2019)
En otecknad nyversion av Disney-klassikern ”Dumbo”, den lille elefanten med de stora öronen som kan 
flyga! Tim Burton har tagit de bästa delarna av både filmen från 1941 samt sina egna sagoklassiker för att 
leverera ett helt magiskt familjeäventyr. Här finns många fantastiska scener och Burton är en perfekt re-
gissör när man ska bygga cirkus och nöjesfält för hundra år sedan. I den här versionen är djuren just djur, 
om än digitalt skapade. Dumbo verkar förstå vad människorna säger, men inga djur talar. Eller sjunger. 
Det är 1919 och när cirkusen når Joplin, Missouri, möter ett par av turnéns barn tåget. Soldater från första 
världskriget anländer, och barnens pappa är en av dem. Holt som en gång var cirkusens stjärna, en duktig 
ryttare, har i kriget mist en arm. Hela hans liv har vänts upp och ner. Hans fru är död, hästarna är sålda 
och han får det föraktade jobbet som elefantskötare. När Holts barn upptäcker att den nyfödda elefantun-
gen Dumbo kan flyga får de omedelbart besök av den övertygande entreprenören V.A. Vandervere som 
vill göra en stor stjärna av den annorlunda lille elefanten. Det är på Dreamland, en futuristisk nöjespark 
i New York, som den skoningslöse kapitalisten Vandevere härjar och inte bryr sig om varken djur eller 
människor. Vid hans sida står akrobaten Colette, men hon har både hjärta och muskler. 
”Dumbo” år 2019 har ett tydligt budskap – djur ska inte vara på cirkus, barn kan klara allt, kunskap är 
viktigt och det finns hopp om godhet, även om världen ser ut att vara full av ondska och girighet.
 

Genre: Barnfilm/Äventyr         Ålder: 7 år Prel. rel:  12/8 

Tal: Engelska Tid: ca 112 min Art.nr: ART000118

Regi: Tim Burton Med: Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito

JURTJYRKOGÅRDEN (2019)
Dr. Louis Creed som, efter att ha flyttat från Bos-
ton till Maines landsort med sin fru Rachel och 
deras två barn, hittar en mystisk djurkyrkogård 
gömd långt inne i skogen nära familjens nya 
hem. När en ofattbar tragedi inträffar vänder sig 
Louis i sin förtvivlan till sin ovanlige granne, Jud 
Crandall, och sätter därmed igång en livsfarlig 
kedjereaktion som släpper fri en oändlig ondska, 
med fruktansvärda konsekvenser.
“Jurtjyrkogården” är baserad på den kultförkla-
rade skräckromanen av Stephen King. 

Genre: Rysare/Thriller Ålder: 15 år Prel. rel:  19/8 

Tal: Engelska Tid: ca 101 min Art.nr: ART000149

Regi: Kevin Kölsch, Dennis Wid-
myer

Med: Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow

PRINS CHARMING (2018)
Prins Charming friar tvångsmässigt till varje 
kvinna han möter, och lämnar spår av förälskade 
damer och älskare som sen i sin besvikelse 
önskar hämnd och förödelse på kungariket. Prins 
Charmings far Kung Charming ger slutligen den 
unga prinsen ett ultimatum, hitta sann kärlek före 
hans födelsedag eller förlora anspråk på tronen.

Genre: Animerad/Barnfilm/Äventyr Ålder: 7 år Prel. rel:  19/8 

Tal: Svenska Tid: ca 90 min Art.nr: ART000150

Regi: Ross Venokur Röster: 

© Paramount/UIP © Scanbox
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© Scanbox

THE POISON ROSE
Carson Phillips, en föredetta fotbollsstjärna som 
blev privatutredare, får en känsla för en kvinna i 
nöd. Precis som de klassiska berättelserna som 
spunnits av mästarna genom tiderna, så tar han 
på sig ett rutinmässigt fall som långsamt avslöjar 
sig för att vara ett komplext sammanvävt nät 
av brott, misstänkta och döda kroppar. När han 
upptäcker att sin förlorade dotter sedan länge 
är huvudmisstänkt skyndar han för att hinna 
rädda henne genom att lösa morden samt avslöja 
stadens mörka hemligheter.

Genre: Thriller Ålder: 15 år Prel. rel: 19/8 

Tal: Engelska Tid: ca 93 min Art.nr: ART000151

Regi: Francesco Cinquemani, 
George Gallo

Med: John Travolta, Brendan Fraser, Famke Jans-
sen, Morgan Freeman

© Studio S

SUNSET
Året är 1913, strax innan första världskrigets 
utbrott. 20-åriga Irisz Leiter anländer till Budapest 
efter att ha spenderat uppväxten på barnhem. 
Hon hoppas nu få anställning i den berömda 
hattaffär som ägdes av hennes hädangångna 
föräldrar, men istället körs hon bryskt iväg av den 
nya ägaren. Hon förstår inte varför. Snart söks 
hon upp av en okänd man som ställer besvärliga 
frågor om hennes far. Illa till mods börjar hon 
söka efter svar i sina föräldrars förflutna och 
konfronteras med en mörk hemlighet, vilket drar 
ned henne i händelser som är början till landets 
undergång…

Genre: Drama Ålder: 11 år Prel. rel: 19/8 

Tal: Ungerska Tid: ca 142 min Art.nr: ART000152

Regi: Laszlo Nemes Med: Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos, Björn 
Freiberg
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SMÅKRYP 2 – ÄVENTYR I KARIBIEN
Oemotståndligt småkrypsäventyr som underhåller både små och stora. 
Ett vilset nyckelpigebarn, en spindel i ett flygande leksaksskepp och en färgsprakande karibisk ö är bara 
några av beståndsdelarna i ett oemotståndligt äventyr som är underhållande för alla åldrar. 
”Småkryp 2” inleds i en liten konservfabrik på landet. En liten nyckelpigas nyfikenhet leder till att den 
fastnar i en låda med konserver som skickas från Frankrike till Karibien. Lyckligtvis tar en förälder genast 
upp jakten. Med hjälp av en spindel i ett leksaksskepp, telegraferande myror och några nya, märkliga 
bekantskaper börjar sökandet. Men frågan är om de små nyckelpigorna kommer att hinna återförenas 
innan någon av dem blir uppäten av de okända farorna som lurar runt varje hörn.
Filmen har ingen talad dialog, djuren förmedlar sig helt med kroppsspråk och ljudeffekter - hummanden, 
visslanden och så vidare - vilket borde varit irriterande i längden, men det bidrar istället till filmens charm. 
Det kärleksfulla äventyret klarar av att vara både spännande, rolig och berörande på ett sätt som är 
underhållande för alla åldrar. “Småkryp 2” genomsyras även av hantverkskärleken till berättarkonst och 
animation.

Genre: Animerad/Barnfilm Ålder: Barntillåten Prel. rel:  19/8 

Tal: Hummanden, visslanden Tid: ca 92 min Art.nr: ART000153

Regi: Hélène Giraud, Thomas Szabo Med: Nyckelpigor, spindlar, myror och diverse andra småkryp
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DRÖMPARKEN
”Drömparken” är Paramounts senaste animerade långfilm, en vacker, färgsprakande och fartfylld 
barnfilm. Filmen handlar om June, en uppfinningsrik och kreativ flicka med talang för ingenjörskonst, 
som ihop med sin mamma fantiserar ihop en nöjespark. Den drivs av Junes alla gosedjur; en schimpans, 
ett vildsvin, två bäverbröder, ett piggsvin och en blå narkoleptisk björn och tillsammans ger de gästerna 
magiska upplevelser.  
Men idyllen varar inte länge. Snart får mamman ett telefonsamtal med dåliga nyheter – hon är allvarligt 
sjuk och måste åka bort för att få behandling. Då slutar June att drömma, och blir i stället besatt av att ta 
hand om, och oroa sig över, sin pappa. Och när han försöker få henne att tänka på annat genom att skicka 
i väg henne på matteläger, rymmer hon från bussen för att ta sig tillbaka till honom. Men istället hamnar 
hon ute i skogen, där hon hittar tecken på en förfallen park. Men finns Drömparken verkligen på riktigt? 
Och vad är det som har hänt med den egentligen? När hon inser att det mörker som har tagit över hennes 
inre även har tagit över parken, bestämmer hon sig för att försöka rädda den – och sig själv.

 

Genre: Animerad/Barnfilm/Komedi Ålder: 7 år Prel. rel:  26/8

Tal: Svenska Tid: ca 86 min Art.nr: ART000155

Regi: Robert Iscove, Clare Kilner Röster: Per Fritzell, Linn Wahlgren,  Cecilia Forss, Måns Nathanael-
son, Ola Forssmed, Christian Hedlund, Henrik Schyffert m.fl.
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© Universal/UIP

US
Adelaide plågas av ett oförklarligt och outrett 
trauma från sitt förflutna, och tillsammans med 
några otäcka tillfälligheter ökar hennes paranoia 
då hon anar att något hemskt kommer att hända 
hennes familj. Hon återvänder till sitt strandnära 
barndomshem tillsammans med sin make Gabe 
och deras två barn för en idyllisk sommar. Efter 
en dag på stranden återvänder familjen till sitt 
sommarhus, men när mörkret faller upptäcker de 
fyra siluetter som står på uppfarten och håller 
varandras händer.
I Jordan Peeles “Us” ställs en sympatisk familj 
mot de mest skrämmande och kusliga mot-
ståndare man kan tänka sig; sina egna dubbel-
gångare...

Genre: Rysare/Thriller Ålder: 15 år Prel. rel:  26/8 

Tal: Engelska Tid: ca 116 min Art.nr: ART000154

Regi: Jordan Peele Med: Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth 
Moss, Tim Heidecker, Yahya Abdul-Mateen II m.fl.

© Sony Pictures

SWAN PRINCESS – KINGDOM OF 
MUSIC
Prins Li och Prinsessan Mei Li reser hemifrån för 
att delta i Svanprinssesans musikfestival. Prins 
Li går all-in i tävlingen, medans prinsessan Mei 
Li söker ett botemedel till Chen som har blivit 
drabbad av en magisk förbannelse och tvingas 
leva som drake. Vem kommer att vinna musikfes-
tivalen, och kommer Chen någonsin att bli fri från 
sin förbannelse?

Genre: Animerad/Barnfilm Ålder: 7 år Prel. rel:  26/8 

Tal: Svenska Tid: ca 83 min Art.nr: ART000156

Regi: Richard Rich, Maurice Joyce Röster: 
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ASTERIX – DEN MAGISKA DRYCKEN
 ”Asterix - Den magiska drycken” baseras inte som de tidigare filmerna på serieböckerna, utan på ett helt 
nyskrivet manus av Alexandre Astier, som tillsammans med kollegan Louis Clichy också står för regin. 
De två gör här en trivsam musikalisk film som underhåller gott, ett färggrant animerat familjeäventyr som 
passar ypperligt för de mindre barnen, men också kommer roa deras föräldrar. 
Miraculix faller från ett träd, bryter benet och inser att en dag kommer han inte att vara pigg längre. Han 
kommer då inte kunna blanda den magiska dryck som ger den galliska byns invånare mirakelkrafter, som 
de behöver då romarna försöker invadera och ta över byn. Miraculix bestämmer att han måste ge sig iväg 
ut till alla galliska områden för att leta reda på en ung gallisk druid som kan bli upplärd av honom och få 
ta över. Sökandet efter lämplig efterträdare blir inte helt enkelt och försvåras dessutom av Sulfurix, Mirac-
ulix gamle antagonist, som dyker upp från ingenstans och gör allt för att få tag i receptet.
Med på resan följer, förstås Asterix och Obelix, och en liten påhittig flicka som heter Pektin. Hon är en 
modig liten tjej som trotsar det stenåldriga flickförbudet och hänger med på druidmötena och visar på 
äkta styrka och girl power. Asterix och Obelix värld är en mansdominerad värld, till stor del. Det är bara 
männen som slåss och försvarar byn och det är bara män som får vara druider. Men det bryr sig inte 
Pektin om.

Genre: Animerad/Barnfilm/Äventyr Ålder: 7 år Prel. rel:  26/8 

Tal: Svenska Tid: ca 85 min Art.nr: ART000157

Regi: Alexandre Astier, Louis Clichy Röster: Tomas Bolme, Allan Svensson, Andreas Nilsson, Gunnar 
Ernblad, Claes Månsson

HELLBOY (2019)
Den demoniska antihjälten Hellboy åker till den 
engelska landsbygden för att bekämpa en trio 
av rasande jättar. Snart kommer han i kontakt 
med Nimue, The Blood Queen, en återuppstån-
den häxa som törstar att hämnas ett förgånget 
förräderi. I en kamp mellan det övernaturliga och 
mänskliga, är Hellboy fast besluten att stoppa 
Nimue och rädda världen från undergång.

Genre: Action/Sci-Fi/Äventyr Ålder: 15 år Prel. rel:  26/8 

Tal: Engelska Tid: ca 120 min Art.nr: ART000158

Regi: Neil Marshall Med: Milla Jovovich, David Harbour, Ian McShane, 
Brian Gleeson, Daniel Dae Kim

DEN SISTE GENTLEMANNEN (2019)
Robert Redford spelar den artige eleganten 
Forrest Tucker, som under sitt långa liv rånat 
ett otal banker, åkt in i finkan många gånger 
och lyckats rymma lika många. Denne vältalige 
charmör trivs med sin livsstil och har aldrig velat 
rota sig, men när han träffar den vackra änkan 
Jewel väcks såväl känslor som funderingar på 
ett annat sorts liv. Samtidigt beslutar sig polisen 
John Hunt för att Forrest ska få skaka galler igen, 
fullt medveten om att det är en ökänd, listig räv 
han jagar.
Robert Redford har sagt att den Golden 
Globe-nominerade insatsen som gentleman-
narånare blir hans sista på vita duken, efter 
otaliga filmsuccéer och en Oscar bland många 
andra filmpriser. 

Genre: Komedi/Thriller Ålder: 7 år Prel. rel:  26/8 

Tal: Engelska Tid: ca 93 min Art.nr: ART000159

Regi: David Lowery Med: Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek

© Noble Entertainmet © Scanbox
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© Warner Bros.

THE CURSE OF LA LLORONA
Efter att ha ignorerat den kusliga varningen från 
en mamma som misstänks för barnmisshandel 
dras snart en socialarbetare och hennes egna 
barn in i en skrämmande och övernaturlig värld.

Genre: Rysare/Thriller Ålder: 15 år Prel. rel:  2/9

Tal: Engelska Tid: ca 93 min Art.nr: ART000160

Regi: Michael Chaves Med: Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia 
Velasquez 

© Nordisk Film

AFTER
Tessa Young är en 18-årig tjej som går på college, 
lever ett lugnt liv, har utmärkta betyg och en stä-
dad pojkvän. Hon är ambitiös och har alltid plane-
rat saker i god tid - tills hon möter den kaxige 
Hardin. Han har för många tatueringar, piercingar 
och en mörk hemlighet i bagaget. Tessa faller för 
Hardin och de inleder ett stökigt förhållande som 
helt förändrar hennes framtidsplaner.

Genre: Drama Ålder: 7 år Prel. rel:  9/9 

Tal: Engelska Tid: ca 106 min Art.nr: ART000164

Regi: Jenny Gage Med: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, 
Selma Blair, Jennifer Beals, Peter Gallagher

© Sony Pictures

THE INTRUDER
När ett ungt gift par köper sitt drömhus i Napa 
Valley, till ett förvånande lågt pris, tror de att 
de har hittat det perfekta hemmet för att ta sina 
nästa steg som en familj. Men när den märklige 
ägaren fortsätter att infiltrera deras liv börjar de 
misstänka att han har andra motiv än bara en 
snabb försäljning.

Genre: Drama/Thriller Ålder: 15 år Prel. rel:  2/9 

Tal: Engelska Tid: ca 102 min Art.nr: ART000161

Regi: Deon Taylor Med: Dennis Quaid, Meagan Good, Joseph Sikora, 
Michael Ealy

© Noble Entertainment

ARCTIC
Mads Mikkelsen spelar en ensam överlevare 
efter en flygplanskrasch nära Nordpolen. Efter ett 
år har hans tillvaro blivit en rutin av pimpelfiske, 
nödanrop och snöskottning. Men ensamhetsdra-
mat får en oväntad twist när en snöstorm drar 
in och en helikopter störtar i närheten av hans 
läger. Han måste bestämma sig för att stanna 
kvar i sitt lägers relativa säkerhet eller att gå den 
livsfarliga vandringen för att överleva.

Genre: Drama/Äventyr Ålder: 11 år Prel. rel:  2/9  

Tal: Engelska Tid: ca 98 min Art.nr: ART000162

Regi: Joe Penna Med: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir, 
Tintrinai Thikhasuk

© Scanbox

TILLS VI FALLER
Några år efter att deras son försvann under en 
semester på en liten spansk ö, återvänder paret 
Adam och Louise till ön. Det blir en sorglig och 
överväldigande återförening med den plats där 
de en gång var lyckliga. Medan Louise försöker, 
så gott som hon kan, se framåt, kan Adam inte 
undvika tanken på att ta reda på vad som hände 
deras son. Samtidigt är paret vid en korsning 
-  förlusten de genomlider tär på relationen, men 
det känns lika  svårt att gå isär när det sista de 
har är varandra. På olika sätt försöker paret att 
hitta en väg ut ur sorgen och finna livsglädjen 
och varandra igen.
                

Genre: Drama Ålder: 15 år Prel. rel:  2/9  

Tal: Danska Tid: ca 106 min Art.nr: ART000163

Regi: Samanou Acheche Sahl-
strøm

Med: Dar Salim, Lisa Carlehed, Francesc Garrido

© 2019 Disney

AVENGERS – ENDGAME
Efter de katastrofala händelserna, som startades 
av Thanos, och vilka raderade halva univer-
sum och splittrade The Avengers tvingas de 
återstående medlemmarna i Avengers ta upp en 
sista kamp.

Genre: Action/Sci-Fi/Äventyr Ålder: 11 år Prel. rel:  9/9 

Tal: Engelska Tid: ca 180 min Art.nr: ART000165 

Regi: Anthony Russo, Joe Russo Med: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo 
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© SF Studios International

AMUNDSEN
Episkt drama om Roald Amundsen som var den 
första personen att nå fram till Sydpolen. Han 
var inte bara en framgångsrik upptäcktsresande 
utan även en fascinerande person. För att nå sina 
mål drog han sig inte för att ljuga och bedra sina 
närmaste vilket ledde till att han fick betala ett 
högt pris som människa.
I rollerna ser vi Pål Sverre Hagen, Trond Espen 
Seim och Katherine Waterston. För regin står 
Espen Sandberg som bland annat gjort “Kon-Tiki” 
och senaste “Pirates of the Caribbean”.

Genre: Drama Ålder: 11 år Prel. rel:  16/9 

Tal: Norska Tid: ca 125 min Art.nr: ART000168

Regi: Espen Sandberg Med: Katherine Waterston, Pål Sverre Hagen, 
Trond Espen Seim, Mads Sjøgård Pettersen

© Selmer Media

WILLY OCH MONSTERPLANETEN
När familjens rymdskepp råkar ut för en olycka, 
blir den lille Willy tvungen att lämna skeppet och 
sina föräldrar. Willys räddningskapsel landar på 
en spännande och outforskad planet. Med hjälp 
av roboten Nick måste Willy klara sig själv till 
dess att hjälp kommer och hämtar dem. På den 
nya planeten får Willy och Nick vara med om ett 
färgsprakande äventyr och de finner en fin vän 
i varelsen Blixten som visar sig vara en riktig 
glädjespridare.

Genre: Animerad/Barnfilm/Komedi Ålder: 7 år Prel. rel:  23/9 

Tal: Svenska Tid: ca 90 min Art.nr: ART000166 

Regi: Eric Tosti Röster: 
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POKÉMON DETECTIVE PIKACHU
Följ med på ett fartfyllt äventyr genom Ryme Citys neonbelysta gator för att lösa ett mysterium. På vägen 
avslöjas en ondskefull plan som hotar hela Pokémon-universumet.  
Vi befinner oss i en värld där människor och Pokémon lever sida vid sida. Vuxne Tim har ett tråkigt jobb 
i småstaden men måste åka till storstaden Ryme City där hans pappa, privatdetektiven Harry Goodman, 
rapporteras försvunnen. När han börjar nysta i händelsen, börjar hemska föraningar göra sig påminda, 
och när han plötsligt kan tala med sin pappas efterlämnade Pokémon, den koffein-missbrukande, ständigt 
ironiska Pikachu, försöker de två lösa fallet som i en gammaldags deckare.
I en otippad blandning av superhjältefilm, med en släng av mystisk detektiv-thriller och ett helt gäng 
superskurkar är detta en actionspäckad film som bjuder en rolig resa som lämpar sig bra för så gott som 
hela familjen. Den är både rolig och medryckande, med ett rikligt antal actionscener, och mycket bra 
animering. Filmens stora charm är i form av att de olika Pokémons egenskaper och egenheter opåtvingat 
lyfts fram och alltid får vara med och briljera på ett hörn. Något för en yngre publik att skratta åt och den 
äldre publiken att le åt nostalgiskt. Det känns stundtals nästan som att Pokémon finns på riktigt. Att vi 
befinner oss på en magisk plats och är där för att ställa allt till rätta, gör denna film helmysig.
 

Genre: Action/Animerad/Komedi Ålder: 11 år Prel. rel:  16/9 

Tal: Engelska Tid: ca 104 min Art.nr: ART000167

Regi: Rob Letterman Med: Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton

THE HUSTLE
Anne Hathaway och Rebel Wilson spelar två 
kvinnor med väldigt olika bakgrunder som tävlar 
om att lura av en ung tech-miljardär hans förmö-
genhet. Men det blir snart tydligt för dem att de 
kan ha mer gemensamt än de trott. Chris Addison 
regisserar den här remaken av ”Rivierans 
guldgossar”.

Genre: Komedi Ålder: Barntillåten Prel. rel:  23/9 

Tal: Engelska Tid: ca 94 min Art.nr: ART000170

Regi: Chris Addison Med: Anne Hathaway, Rebel Wilson, Tim Blake 
Nelson

© SF Studios International

MARY QUEEN OF SCOTS
Efter att ha krönts till Frankrikes drottning vid 16 
års ålder och blivit änka vid 18, vägrar Mary att 
gifta om sig. Istället återvänder hon till hemlandet 
Skottland för att återta tronen. Men Skottland 
och England styrs nu med järnhand av Elizabeth 
I. ”Systrarna” betraktar varandra med fasa och 
fascination. Som rivaler både i kärlek och makt, 
och som kvinnliga regenter i en patriarkal värld, 
måste de bestämma hur de vill spela spelet om 
giftermål kontra självständighet. Fast besluten att 
härska som mer än bara en galjonsfigur försöker 
Mary återta tronen och hotar därmed Elizabeths 
överhöghet. Svek, uppror och konspirationer 
inom det egna hovet äventyrar dem båda och 
historiens gång förändras för alltid.

Genre: Drama Ålder: 15 år Prel. rel:  16/9 

Tal: Engelska Tid: ca 124 min Art.nr: ART000169

Regi: Josie Rourke Med: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden, 
Joe Alwyn, Gemma Chan, Martin Compston m.fl.

© Universal/UIP
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UGLYDOLLS
Ett mysigt och musikaliskt äventyr där de positiva och bekymmersfria UglyDolls ställs inför vad det in-
nebär att vara annorlunda. Att kämpa med en önskan om att bli älskad för att i slutändan upptäcka att den 
du verkligen är, faktiskt betyder mest. Trevlig animerad musikal för de mindre barnen. 
Trasiga och inte helt perfekta dockor och gosedjur som ratats i tillverkningen, har hittat sitt ställe i utkant-
en av leksaksfabriken där de tillsammans lever i harmoni. Uglyville välkomnar de som inte är bra nog och 
Moxi är en av dem. Men meningen med ett dockliv är ju att hitta ett barn att trösta, något som framförallt 
just Moxi fortfarande drömmer om att en dag få göra. Hon och några fula vänner ger sig därför ut för att 
leta efter den stora världen utanför. På sin resa hamnar de istället på Institutet för perfektion, där klass 
A-dockorna lever under ledning av den tyranniske Lou, som inte tänker se på medan några fula dockor får 
framgång.
”UglyDolls” är en varm, uppmuntrande och glad musikalsaga som handlar om sökandet efter ett värde 
innanför ytan. Den slår ett slag för skönheten i det fula och avvikande och menar att perfektion, eller ett 
för stort fokus på den, inte egentligen är särskilt vackert alls. 

Genre: Animerad/Barnfilm/Komedi Ålder: 7 år Prel. rel:  23/9 

Tal: Svenska Tid: ca 88 min Art.nr: ART000171

Regi: Kelly Asbury Röster: Wiktoria, David Lindgren, Tom Ljungqvist, Andreas Weise, 
Sabina Ddumba

© Scanbox

HACKER (2019)
13-åriga Benjamin får reda på att hans mamma 
som han trott dog i en olycka verkar vara i liv. 
Han börjar undersöka saken vidare och alla spår 
leder till att det är den danska säkerhetspolisen 
som ligger bakom mysteriet. “Hacker” är en 
nervpirrande film som berör aktuella frågor om 
hur teknik kan användas på fel sätt av högre 
makter för att påverka människor. Filmen ligger 
rätt i tid när teknik som A.I. utvecklas i rask takt 
och vi måste fråga oss på vilka sätt kan det 
användas fel.
Filmen vann utmärkelsen Bronshästen på Stock-
holms Filmfestival för “bästa film för barn i ålder 
6-10 år”.

Genre: Action/Äventyr/Barnfilm Ålder: 7 år Prel. rel:  23/9 

Tal: Danska Tid: ca 96 min Art.nr: ART000172

Regi: Poul Berg Med: Rumle Kærså, Josephine Højbjerg, Morten 
Suurballe, Esben Dalgaard, Mille Dinesen m.fl.

© Sony Pictures

MISS BALA (2019)
Remake av den mexikanska filmen “Miss Bala”. 
Vinnaren i en skönhetstävling blir tvingad att 
jobba för en gangsterledare när hon blir vittne till 
ett mord.

Genre: Action/Thriller/Drama Ålder: 15 år Prel. rel:  23/9 

Tal: Engelska Tid: ca 104 min Art.nr: ART000174

Regi: Catherine Hardwicke Med: Gina Rodriguez, Thomas Dekker, Vivian Chan

© Sony Pictures

BRIGHTBURN
Vad skulle hända om ett barn från en annan 
värld kraschlandade på Jorden men istället för 
att bli mänsklighetens hjälte visar sig vara något 
ondskefullt?
 

Genre: Rysare/Sci-Fi Ålder: 15 år Prel. rel:  30/9 

Tal: Engelska Tid: ca 90 min Art.nr: ART000175 

Regi: David Yarovesky Med: Elizabeth Banks, David Denman, Meredith 
Hagner, Jackson A. Dunn

© Scanbox

GRETA (2018)
När servitrisen Frances hittar en kvarglömd 
handväska i New Yorks tunnelbana tar hon med 
den hem till ägarinnan, pianolärarinnan Greta. 
Eftersom Frances mamma nyligen dött blir hon 
snabbt vän med den lite ensamma änkan som 
också nyligen förlorat någon. Att det var en dålig 
idé börjar hon inse först när det visar sig att hon 
inte är den första godtrogna tjej som lockats in 
i Gretas tillvaro. Medan Frances vacklar mellan 
rädsla och tillgivenhet är hennes rumskompis 
Erica mer klarsynt. Gretas intresse för sin nya 
väninna spårar snart ur totalt, och när Frances 
plötsligt försvinner förstår Erica att det kanske 
bara är hon som kan rädda henne...

Genre: Drama/Thriller Ålder: 15 år Prel. rel:  23/9 

Tal: Engelska Tid: ca 98 min Art.nr: ART000173

Regi: Neil Jordan Röster: Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz, 
Maika Monroe
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ALADDIN (2019)
Var försiktig med vad du önskar dig. Det kan slå in.
I denna spelfilmsversion av den animerade klassikern möter vi Anden, som har kraften att ge tre önsk-
ningar till den som har den magiska lampan. Aladdin är den gatusmarte småtjuven som förälskar sig i sul-
tanens vackra dotter Jasmin. Jasmin vill kunna påverka sitt liv, men hennes far vill allra helst hitta en äkta 
man till henne. Under tiden smider den onde trollkarlen Jafar planer på att avsätta sultanen för att själv 
få styra Agrabah. En saga om att få visa vem man egentligen är. Oavsett om man är ficktjuv som Aladdin 
eller prinsessa som Jasmin. Även en ande med gränslösa krafter kan känna sig instängd och ensam. Will 
Smith gestaltar Anden (Genie) på ett fantastiskt sätt. Han är både lekfull och kaxig i sin rolltolkning, vilket 
leder till flertalet skratt under filmens gång.
”Aladdin” bjuder på färgsprakande och underbara scener. Disney behåller stommen i sin musikal från 
1992. Musiken är kärnan vilket bidrar till oerhört mycket energi och värme, förutom ljuvlig musik är det 
också full fart på filmduken, visuellt sett. Dansare, djur, färggranna kläder, juveler, fyrverkerier och magis-
ka konster fyller den vita duken och skruvar upp energinivån ytterligare. Brittiske regissören Guy Ritchie 
ger härlig energi och driv åt de drygt två timmarna. Här finns en del spänning och rafflande stunder när 
hjältarna är illa ute. Det underbart att återigen få trollbindas av historien om Aladdin.  

Genre: Komedi/Äventyr/Musik Ålder: 11 år Prel. rel:  23/9 

Tal: Engelska Tid: ca 128 min Art.nr: ART000077

Regi: Guy Ritchie Med: Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott

© Scanbox

RED JOAN
En dag besöks den pensionerade bibliotekarien 
Joan Stanley av brittiska säkerhetstjänsten som 
arresterar henne för spioneri. Alla omkring Joan 
chockas av att denna stillsamma dam misstänks 
för att vara en av de mest inflytelserika spionerna 
i historien. Hur hamnade hon i så radikala kret-
sar? Vi får följa Joan när hon som ung Cambridg-
estudent får ett eftertraktat assistentjobb vid ett 
topphemligt forskningsprojekt kring atomvapen. 
Joan har lärt känna ryskan Sonya och hennes 
kusin Leo. Hon imponeras av sofistikerade Sonya 
och förälskar sig i upproriske Leo, dras in i deras 
politiska tillvaro och börjar ge dem topphemlig in-
formation. Snart ställs hon inför en livsavgörande 
fråga: Kan man svika sitt land och de man älskar 
för att rädda dem?

Genre: Drama/Thriller Ålder: 11 år Prel. rel:  30/9 

Tal: Engelska Tid: ca 111 min Art.nr: ART000176

Regi: Trevor Nunn Med: Judi Dench, Sophie Cookson, Tom Hughes, 
Stephen Campbell 

2001  Shrek 
2002  Spirited Away 
2003  Hitta Nemo 
2004  Superhjältarna 
2005  Wallace & Gromit: Varulvskaninens förbannelse 
2006  Happy Feet 
2007  Råttatouille 
2008  Wall-E 
2009  Upp

Åldersgränser för film - Statens medieråd
Statens medieråd granskar och fastställer åldersgräns för film som ska visas 
offentligt. Syftet med åldersgränser är att skydda barn från att se filmer som 
kan vara till skada för deras välbefinnande. En film kan ha åldersgränsen; 
Barntillåten, 7, 11 eller 15 år. Alla granskade filmer registreras i Statens 
medieråds filmregister. Observera att från den 1 mars 2017 så kan barn som 
fyllt elva år se film med 15-årsgräns på bio i sällskap med en vuxen, den så 
kallade ledsagarregeln.

De åldersgränser som finns är reglerade i lag (2010:1882). Åldersgränserna 
ska inte förväxlas med rekommendationer. I bedömningen ingår inte vad som 
är lämpligt eller passande för en viss åldersgrupp.

Läs mer på: https://www.statensmedierad.se/aldersgranserforfilm.171.html

2010  Toy Story 3  (ej bokningsbar 2019)

2011  Rango 
2012  Modig 
2013 Frost  (ej bokningsbar 2019)

2014  Big Hero 6
2015  Insidan ut 
2016  Zootropolis 
2017  Coco 
2018  Spider-Man: Into the Spider-Verse

TEMA Barn och ungdomsfilmer – Oscarsvinnare animerad film: 

Priset Oscar för bästa animerade film infördes 2001, och vinnarna är:   

https://www.statensmedierad.se/aldersgranserforfilm.171.html
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Jenny Wallheimer
Filmkonsulent

Detta blad innehåller en mängd glada, färgstarka och fantasifyllda barn och ungdomsfilmer, 
alla ny-releaser är extra utmärkta med rosa ram för tydlighetens skull. 

Barnfilm är en filmgenre, ett samlingsnamn som ofta används för att klassificera en film som 
främst är riktad för barn och unga. Många animerade filmer är klassade som barnfilmer. Vad 
kan väl som en rolig barnfilm få en större grupp barn att skratta högt och hjärtligt. Eller fånga 
dem i äventyr och fantasi, där det inte bara är en film utan hela serier av uppföljare som tar 
oss djupare och djupare in i andra världar. 

Till många av barn och ungdomsfilmerna har vi Filmhandledningar för er som vill arbeta dju-
pare med filmer som ni ser tillsammans med er barn- och/eller ungdomsgrupp. Vi har även 
ett brett utbud av Bok och Film – för barn och ungdomar. Att jämföra en bok och en film kan 
ge insikt i hur en och samma berättelse kan skilja sig i olika medier. Men ännu viktigare är att 
bokläsning och filmtittande kan ge oss en ökad självkännedom. För genom andra lär vi känna 
oss själva. Att först ha sett filmen och att ha samtalat om innehållet, kan också stimulera 
intresset för berättelser och bokläsning hos icke läsvana barn och ungdomar. På näst sista 
sidan listar vi några välkända böcker som har filmatiserats.

När barn och ungdomar ser film under skoltid på bio eller i liknande lokal brukar det kallas 
skolbio. Skolbio innebär sluten visning för elever. Swedish Film har rättigheter för skolbio 
på många filmtitlar, men inte alla. De flesta av våra filmer är amerikanska. Vid sidan av dem, 
vill vi på Swedish Film särskilt lyfta fram filmer, av både nytt och äldre datum, som vi köpt in 
från festivaler och andra länder. Just nu tipsar vi särskilt om filmerna ”Chuskit”, ”Fight Girl”, 
”Liyana”, ”Wallay”, ”Lea – byns drottning”, ”Los Bando” och ”Två Irene” – alla från festiva-
lerna BUFF eller GIFF.

Läs mer om skolbio i dess egen folder: https://www.swedishfilm.com/nyhetsbrev/skolbiofolder_2019_1.pdf

Barn och ungdomsfilm är en stor och betydelsefull kategori för oss, vi har otaliga barnhörnor 
och filmklubbar, föreningar och organisationer med just barn och ungdom i fokus. Vi på 
Swedish Film innehar samarbete med de flesta stora filmbolag och kan erbjuda rättigheter 
för en guldgruva av barnfilm.

TEMA-sidorna finner ni på sid 20-23, och vi hoppas att de ska ge er inspiration till många 
härliga filmstunder tillsammans med just era barn och ungdomar. 

Ni finner hela vårt utbud på vår hemsida. 

TEMA: Barn och ungdomsfilmer

JENNY TIPSAR

https://www.swedishfilm.com/nyhetsbrev/skolbiofolder_2019_1.pdf
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HISTORIEN 
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RESAN TILL MELONIA 
(1989) A798
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HUNDHOTELLET 
(2000) WD450
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LILLA SPÖKET LABAN 
(4 filmer) B799 
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ALFONS ÅBERG 
(4 filmer)   E353  
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BILAR (5 filmer) 
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ICE AGE (5 filmer)  
FO1003 
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SHREK (5 filmer) 
UN212 
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HUNGERSPELEN  
(4 filmer) D687  
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TWILIGHT (5 filmer)   
C495 
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PITCH PERFECT 
(3 filmer) D996 
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BERÄTTELSEN OM 
NARNIA (3 filmer)  

B456 

©
 W

ar
ne

r B
ro

s.

SAGAN OM RINGEN + 
HOBBIT (3 + 3 filmer)   

SK305 
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SUNES SOMMAR 
SK081
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GAN PÅ KOLLO A966
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BIET MAYA 2 - PÅ 
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HOPP
D344
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PELLE KANIN 
F742
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NIGHTMARE BEFORE 
CHRISTMAS  WD757 

©
 S

on
y 

Pi
ct

ur
es

THE STAR 
F619

©
 W

al
t D

is
ne

y

DISNEYS EN JUL- 
SAGA  E612
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GRINCHEN (2019) 
ART000068
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PLOEY - ETT VINTER- 
ÄVENTYR  ART000070
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KALLE ANKAS JUL- 
FAVORITER D815
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DARK SHADOWS  
D730

TEMA Barn och ungdomsfilmer kopplade till årstider och högtider:

TEMA Barn och ungdomsfilmer i filmserier om 3 eller flera:

TEMA Barn och ungdomsfilmer – klassiker:



FÖRRA KVARTALETS MEST BOKADE:

1. PLOEY – ETT VINTERÄVENTYR

2. HODJAS FLYGANDE MATTA

3. A STAR IS BORN

4. PETTSON OCH FINDUS – FINDUS FLYTTAR HEMIFRÅN

5. FANTASTISKA VIDUNDER – GRINDELWALDS BROTT 

6. SMALLFOOT

7. HALVDAN VIKING

8. SUNE VS SUNE

9. LIYANA

10. BUMBLEBEE

11. MARNIE PÅ HEMLIGT UPPDRAG

12. AQUAMAN

13. FIGHT GIRL

14. LEA – BYNS DROTTNING

15. VARGHUNDEN (2018)

FILMER PÅ DCP:

1. DCPE374SI   FELIX

2. DCPE422SI   MAMMA, JAG ÄLSKAR DIG

3. DCPE497SI   PÅ VÄG TILL SKOLAN

4. DCPE571SI   AMAZONIA

5. DCPE603SI   SMÅKRYP: LÅNGFILMEN

6. DCPE700SI   MUREN

7. DCPE816SI   KRIGSHEMLIGHETER

8. DCPE827SI   BEATLES

9. DCPE828SI   KIKIS EXPRESSBUD (2015)

10. DCPE916SI   FIMPEN

11. DCPE917SI   JOE HILL

12. DCPE919SI   MANDARINODLAREN

13. DCPE921SI   KÄRLEK VID FÖRSTA SLAGET

14. DCPE990SI   BELIEVE

15. DCPF081SI   POJKEN OCH VÄRLDEN

16. DCPF129SI   FLYTTFÅGLAR

17. DCPF147SI   SONITA

18. DCPF320SI   MEDAN VI LEVER

19. DCPF370SI   2 FLICKOR

20. DCPF374SI   DET HÄR ÄR VÅR VÄRLD

21. DCPF499SI   JOHN HRON

22. DCPF552SI   FACE TO FACE

23. DCPF589SI   BALLERINAN OCH UPPFINNAREN 

24. DCPF488SI   MILO MÅNVÄKTAREN

25. DCPF675SI   DJUNGELGÄNGET – LÅNGFILMEN 

26. * DCPF199SI   MIKRO OCH GASOLIN

DCP
27. DCPF710S   LEA - BYNS DROTTNING

28. DCPF712SI   WALLAY

29. DCPF774SI   LIYANA

30. DCPF775SI   TVÅ IRENE

31. ART000121   FIGHT GIRL

32. ART000127   CHUSKIT

33. ART000128   GIRL 

* Endast bokningsbar för skolbio.
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MAMMA MU OCH 
KRÅKAN C463

efter böckerna av 
Jujja och Tomas 

Wieslander och Sven 
Nordqvist
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PETTSON OCH 
FINDUS B709

efter böckerna av 
Sven Nordqvist
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LASSEMAJAS
 DETEKTIVBYRÅ F796

efter böckerna av 
Martin Widmark 
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BAMSE E540

efter serien av  
Rune Andréasson
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SUNE ART000052

efter böckerna av 
Sören Olsson och 
Anders Jacobsson
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RUM 213 F463 

efter en bok av  
Ingelin Angerborn
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KALLE OCH  
CHOKLADFABRIKEN 

B392

efter en bok av
Roald Dahl
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FÖRR ELLER SENARE 
EXPLODERAR JAG 

E492

efter en bok av 
John Green
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AFTER ART000164

efter böckerna av 
Anna Todd

(prel. rel 9/9)

©
 2

0t
h 

Ce
nt

ur
y 

Fo
x

BOKTJUVEN E342

efter en bok av
Markus Zusak
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HARRY POTTER 
WB698

efter böckerna av
J K Rowling 

©
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LÅT DEN RÄTTE  
KOMMA IN C439

efter en bok av
John Ajvide Lindqvist

TEMA Barn och ungdomsfilmer – bok och film:



SWEDISH FILM AB  •  Box 6014  •  171 06 Solna  •  Tel: 08-445 25 50  •  info@swedishfilm.se  •  www.swedishfilm.com

Vi distribuerar rättigheter för Institutionell 
Filmvisning                   
Swedish Film AB är ombud och representerar ett stort antal 
filmbolag och deras produktioner. 
Vill du visa film utanför det egna hemmet, för en sluten krets, 
en grupp, medlemmar i en förening eller församling, en skol-
klass, anställda på ett företag eller i en organisation?
Då behöver du få filmvisningsrätten godkänd från någon som 
representerar de institutionella rättigheterna från respektive 
filmbolag. Denna visningsform är reglerad i Upphovsrättsla-
gen och rättighetsmässigt gäller regelverket för så kallade 
Institutionella Filmvisningar. 
Information/beställning: 08-445 25 50
info@swedishfilm.se
Välkommen! 

Besök gärna: www.upphovsrätt.nu för kompletterande infor-
mation.

Teckna Swedish Film Licens
Swedish Film Licens är för dig som på ett smidigt sätt vill visa 
film i din verksamhet.  Du ingår ett årslicensavtal med oss 
och erhåller ett certifikat för aktuellt år. Därefter kan du visa 
egeninförskaffade filmer så länge de kommer från någon av 
de i licensen medverkande filmbolagen.
Genom ett licenssamarbete med oss på Swedish Film, med-
verkar du till att filmarbetare och upphovsmän får ersättning 
för filmer du visar. 
Läs mer på vår hemsida:  
www.swedishfilm.se/licens

Swedish Licens/Film och Skola 
För information och beställning 
kontakta:  
Annelie Temrell  08-445 25 53
Alexandra Savkic  08-509 025 06 
Catharina Tengblad  08-509 025 57

Skolor med Swedish Film Licens Avtal kan komplettera med 
streamingtjänsten Film och Skola. Då får du en användarvän-
lig webbtjänst med ett brett filmutbud för skolor och utbild-
ning, med massor av spelfilmer och utbildningsfilmer direkt till 
ditt klassrum! Bilda dig en uppfattning om tjänsten genom att 
besöka: www.filmochskola.se
Där kan du även anmäla dig till en kostnadsfri provmånad av 
tjänsten Film och Skola – utbildning.  

Swedish Film Licens/Film och Skola 
För information och beställning kontakta:  
Annelie Temrell  08-445 25 53
Alexandra Savkic  08-509 025 06 
Catharina Tengblad  08-509 025 57

Strömma spel- och utbildningsfilmer direkt 
till ditt klassrum med Film och Skola

Vill du anordna filmvisningar i kulturhuset, bygdegården, fri-
tidsgården eller liknande? Då har vi en möjlighet för dig att 
anordna kommersiella filmvisningar, tack vare unika avtal 
med ett flertal filmbolag. Du har salongen, vi har filmerna!  
http://www.swedishfilm.com/SE/avd_specialvisningar.aspx

OBS! Din visningsplats får däremot 
inte vara registrerad hos Filmägar-
nas Kontrollbyrå. Den räknas då 
som biograf och då gäller inte detta 
erbjudande. 

För information, avtalsteckning och 
filmbeställning, kontakta:

Jenny Wallheimer: 08 - 509 025 09 
jenny.wallheimer@swedishfilm.se

Spännande möjligheter för dig som är icke 
registrerad biograf!    

Boka dina specialvisningar hos oss! Du har ideérna - vi har 
visningsrättigheterna (efter enskild förfrågan till filmens 
rättighetsinnehavare).
• Filmfestival:  Från 1500kr + moms
• Event/Stadsfest/Utomhusvisning: Från 3000 kr + moms
• Drive In: Från 3000 kr + moms

För information, rättighetsförfrågan och filmbeställning  
kontakta: Jenny Wallheimer: 08 - 509 025 09  
jenny.wallheimer@swedishfilm.se

Vår mest bokade film för utomhusvisningar:
A STAR IS BORN!
Vi får möta musikern Jack som blir föräls-
kad i den kämpande sångerskan Ally. Hon 

har precis gett upp drömmen om att slå 
igenom, när hon upptäcks av Jack. Med 
Bradley Cooper och Lady Gaga. 

Önskar du ordna en filmfestival? Eller en  
utomhusvisning?

© Warner Bros.

Vi har skolbiorättigheter till många filmtitlar 
(inte alla). Skolbio innebär sluten filmvisning 
för elever på biograf. De flesta av våra fil-
mer är från de stora amerikanska filmbola-
gen. Vi köper även in från filmfestivaler och 
andra länder som Norge, Danmark, Holland, 
Belgien, Tyskland, Japan, Polen, Australien, 
Kuba och Sydafrika.  
Flera gånger per år släpper vi en ny skolbiofolder där ni 
enkelt ser våra nya skolbiotitlar. Läs mer på vår hemsida: 
www.swedishfilm.com/SE/avd_skolbio.aspx. 
Exempel på vår folder hittar du här:
https://www.swedishfilm.com/nyhetsbrev/skolbiofol-
der_2019_1.pdf
För information och filmbeställning kontakta Ann Nordström: 
08-509 025 63, eller  
vx 08-445 25 50. 
ann.nordstrom@swedishfilm.se

Filmsugna skolbarn?  - Boka skolbio!
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