
Barnens filmdag Söndag 14 oktober i Filmhuset 

Biljetter till filmvisningar, föreställningar och animationsverkstad kostar endast 20 kr. Till guidade turer är 
det fri entré, men biljett behövs. Biljetter finns på filminsitutet.se/bfd och i kassan i Filmhuset, som öppnar  
en timme innan dagens första visning. Till drop in-aktiviteter är det fri entré och någon biljett behövs inte.  
Filmhuset Bar & Bistro har öppet 10.30–18.00.

En liten filmhistorisk resa med levande musik
11.00 –12.00 Bio Mauritz
Pianisten Edward von Past och Filminstitutets Lova 
Hagerfors berättar om filmens magi och visar några av de 
allra första filmerna till levande musik. Tillsammans med 
publiken testar vi hur ljud och musik påverkar bilden och 
skapar olika soundtrack till filmerna.
 
Animationsverkstad  
11.00 –12.10, 12.20 –13.30, 13.40 –14.50 
Foajén 
Gör egen animerad film i Bergmans Kinematograf. Prova  
på att animera med cut out-teknik, siluetter på temat 
”Dämoner” och svartvit film, tillsammans med animatören 
och producenten Erling Ericsson. Filmerna premiärvisas 
16.00 i Bio Victor, med levande musik!
 
Resan till Melonia 11.00–13.00 Bio Victor 
Guldbaggebelönad animerad klassiker från 1989, av  
Per Åhlin. Vi får följa med till paradisön Melonia och den 
ödelagda ön Plutonia, där skurkarna Slug och Slagg 
upprättat en giftig fabrik och tvingar barn att arbeta.  
Som tur är bjuds motstånd av flickan Miranda, hennes 
trollkarlspappa och andra modiga kämpar.
 
Besök filmarkivet 12.00 –12.45, 14.00 –14.45, 
15.00 –15.45, samling i foajén 
Följ med ner till källaren och den så kallade kasematten,  
där den svenska filmhistorien bevaras i minusgrader,  
i hundratals år. Se hur gammal analog film restaureras  
och blir digital, med mera! 

Besök maskinrummet 12.30 –13.15, 
15.00 –15.45, samling i foajén 
Våra biografmaskinister visar upp biografens hjärta och 
Filmhusets unika projektorer. Följ med och se hur man 
laddar och visar film och se biosalongerna från 
maskinrummet! 
 
Mälarpirater – med levande musik! 
13.30 –15.30 Bio Victor 
Se film så som barn såg film för 100 år sedan! Två föräldra-
lösa bröder rymmer från sin elaka farbror och drar till sjöss 
i en liten båt. Det blir upptakten till ett rafflande sommar-
äventyr med skeppsbrott, hunger, jakt, kärlek och en massa 
spänning. Från 1923, en av Sveriges första barnfilmer! 
Inleds av filmrestaureraren Jörgen Viman, med utlottning 
av filmpriser! Piano: Edward von Past. 
 
Bröderna Lejonhjärta 14.00 –15.50 Bio Mauritz 
Astrid Lindgrens klassiker har lästs av generationer och 
filmen från 1977, i regi av Olle Hellbom, har också den setts 
av otaliga barn genom åren. Den spännande historien om 
ensamhet, syskonkärlek, mod och frihetskamp är lika 
gripande idag. Filmen är digitalt restaurerad av Film-
institutet och får nu sin digitala nypremiär. 
 
Premiär för barnens egna filmer  
– med levande musik! 16.00 –16.30 Bio Victor 
Vi visar de filmer som barnen har animerat under dagen  
och barnens kollektiva konstfilm. Piano: Edward von Past. 

Drop in-aktiviteter 10.30–16.30  
Filmhistorisk utställning Foajén  
Se och prova på tidiga filmkameror och andra 
magiska, filmhistoriska apparater! 
 
Skapa konstfilm Foajén 
Genom att skrapa och rita direkt på filmremsan  
skapar vi en kollektiv konstfilm. Filmen premiär-
visas som avslutning på dagen 16.00 i Bio Victor, 
med levande musik! 
 
Animationsutställning Biblioteket 
Resan till Melonia – se hur en animerad film blir till. 
Vi visar upp skisser och modeller i original från 
Pennfilm. 
 
Barnens filmbås Foajén  
Kryp in med en kompis i filmbåset och se kortfil-
mer i er egna lilla minibio. 
 
Tipspromenad Foajén 
Testa dina filmkunskaper! Start vid kassan.

Drop in-bio Bio Mauritz 12.30–13.30
Kortfilmer för barn från Filmarkivet.se  
– som du kan se fler av på sajten!


