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Anmälan långfilm Guldbaggen 
 

Titel: 
Svenskt premiärdatum (öppen biografvisning): 
Produktionsbolag: 
E-post producent: 
Distributör: 
Kategori:    ☐Spelfilm  ☐Dokumentär 
Filmens längd (minuter): 
Kontaktperson: 
Telefon, kontaktperson: 
E-post, kontaktperson: 

 
Personer som har huvudansvaret i följande funktioner: 

Producent: 
Regi: 
Manus: 
Foto: 
Klipp: 
Kostym: 
Ljud/ljuddesign: 
Mask/smink: 
Originalmusik (kompositör): 
Scenografi: 
Visuella effekter: 

 
☐ Filmen ska kunna nomineras i kategorin Bästa visuella effekter och 
jag kommer senast 1 december att bifoga ett breakdown med visuella 
effekter samt en kort beskrivning av vad som gjorts. 
 
☐ Senast 1 december skickar jag in möjligen efterfrågat 
kompletteringsmaterial i kategorierna skådespeleri, foto, klipp, 
kostym, ljud/ljuddesign, mask/smink, originalmusik och scenografi.* 
 
☐ Jag godkänner att Svenska Filminstitutet använder filmens trailers 
samt bilder för marknadsföring av Guldbaggen. 
 
☐ Jag godkänner att Guldbaggens samarbetspartners använder 
filmens trailer och bilder för marknadsföring av Guldbaggen. 
 
☐ Jag godkänner att Guldbaggen sparar ifyllda person- och 
kontaktuppgifter för framtida arbete samt utskick av information 
rörande Filminstitutets arbete. Information om hur Filminstitutet 
behandlar personuppgifter finns att läsa på filminstitutet.se. 
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☐ Jag intygar att jag vid förfrågan skickar in en visningslänk på filmen 
som kan användas av Guldbaggens juryledamöter för juryarbete.* 
 
☐ Jag intygar att jag har läst regelverket för Guldbaggen och 
bekräftar ovanstående uppgifter.* 
 
☐ Jag intygar att filmen kommer att biograflanseras med öppna 
visningar under minst sju dagar (ej nödvändigtvis i följd) och bifogar 
bevis på detta.* 
 
* Obligatorisk uppgift. 
 
Anmälan är gjord av: 
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