
Filmer, workshops och  
bus på biograf Draken 
och Frölunda kulturhus.



Sponsor 

Samarbetspartners

Agatha, granndetektiven
 Invigningsfilm! [ Agatha, granndetektiven är ett charmerande och spän-
nande detektivdrama om 10-åriga Agatha Christine som precis har flyttat 
med sin familj. Från sitt nya kontor i källaren driver hon en detektivbyrå 
och i jakten på ett nytt fall upptäcker hon att jämnåriga grannen Vincent 
uppför sig underligt. Han verkar ha något mystiskt i görningen och Agatha 
Christine bestämmer sig för att undersöka saken närmre, vilket Vincent inte 
gillar. Karla von Bengtson har skapat en påhittig animerad barndeckare om 
vänskap, häftiga drönare och vikten att våga vara sig själv fastän att det 
gör en annorlunda.  Charlotte Holmgren

3001 tor 18 jan  18.00  Draken

Regi: Karla von Bengtson. 
Animation. Danmark 
2017. Språk: Svenska. 
Längd: 1 tim 17 min

Originaltitel: Nabospionen

Regissörsbesök!

3002 fre 19 jan  17.00  Draken
3005 lör 20 jan  12.00  Draken

Regi: Arthur de Pins, 
Alexis Ducord. Animation. 
Frankrike/Belgien 2017. 
Språk: Franska. Svensk text. 
Längd: 1 tim 18 min.

Originaltitel: Zombillénium

Zombillenium
Vad gör egentligen nöjesparksmonstren på kvällen när parken är stängd? 
På det spektakulära nöjesfältet Zombillenium är de inte utklädda – de är 
vampyrer, zombies och varulvar på riktigt och gömmer sig i nöjesparken för 
att ingen ska kunna avslöja vilka de egentligen är. När en besökare råkar 
upptäcka deras hemlighet vänds plötsligt allt upp och ner. Animatören Alexis 
Ducord gör en finurligt ironisk adaption av Arthur de Pins franska succéserie, 
som en svart humoristisk variant på en Pixarfilm där skämt och repliker varvas 
för både den unga publiken och föräldrarna.  Olle Agebro

Nu är det äntligen dags för Göteborgs Lilla 
Filmfestival!  Den 18 januari 2018 slår vi upp 
portarna till de unga filmälskarnas filmfestival 
igen! Det blir storslagen galapremiär med röda 
mattan, gott att dricka i glasen och spännande 
gäster på plats. Det kommer även att bjudas 
på livemusik av elever från Kulturskolan Östra 
Göteborg och Hisingens Kulturskola.

Under Göteborgs Lilla Filmfestival kommer vi 
att få se spännande, roliga och starka filmer 
från världens alla hörn. Och som vanligt är 
också Drakens foajé fullproppad med inspire-
rande, kreativa och roliga workshops. En helg 
man bara inte får missa helt enkelt!

Hej! torsdag 18 januari

18.00
3001 DRA Agatha, granndetektiven (19.20)

fredag 19 januari

17.00
3002 DRA Zombillenium (18.20)

lördag 20 januari

10.00
3003 DRA Filmskapare i fokus (10.50)
11.00
3004 FRÖ Kortfilm för knattar (11.40)
12.00
3005 DRA Zombillenium (13.20)
13.00
3006 FRÖ Liyana (14.20)
14.00
3007 DRA Glasblåsarns barn (15.55)
17.00
3008 DRA Wallay (18.25)

söndag 21 januari

10.00
3009 DRA Kortfilm för knattar (10.40)
11.30
3010 DRA Pirret (12.30)
13.30
3011 DRA  Halmhatten, Filttofflan  

och bröderna Rubens (15.05)
15.30
3012 DRA Liyana (16.50)
17.15
3013 DRA I Kill Giants (19.00)

DRA = Draken /  FRÖ = Frölunda Kulturhus

0000 DRA Startsladden (14.10) 
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Så läser du tablån:

Biljetter
Biljetter säljs i festivalkassan på Draken 
eller på www.goteborgslillafilmfestival.se. 
 Ordinarie pris 45 kr. Galainvigning 60 kr. 
 Inget festivalpass behövs. För att delta 
i  aktiviteterna i foajén krävs ingen biljett.  

Barntillåten

Från 10
 år

Gratis bio för skolor med film från hela 
världen under invigningen av jubileumsåret 
Go Global 2018. Presenteras i samarbete med 
Göteborgs 400-årsjubileum 2021 och Skolbio.

Den 19 januari 2018, biograf Draken, fri entré, 
begränsat antal platser. Intresseanmälan: 
ramona.vardeh@kultur.goteborg.se

Financiärer



Kortfilm för knattar 
I detta kortfilmsprogram visas årets bästa internationella kortfilmer för de 
små. Här får du bland andra träffa elefanterna Elsa och Binyam som leker 
tillsammans, en hungrig liten katt som åker på fisketur, hela tre filmer med 
roliga killen Koyaa, en liten fågel som råkar ihop med en fjärilslarv och sist 
men inte minst ett blött gäng vattendroppar som möts en regnig dag. Det är 
filmer som bjuder på både äventyr och skratt, och eftersom filmerna saknar 
dialog kan även de minsta hänga med.  Charlotte Holmgren

Wallay 
Den kaxige 13-åringen Ady bor tillsammans med sin pappa i Frankrike, men 
deras relation är konfliktfylld. Oförmögen att hitta andra alternativ för att få 
Ady att uppföra sig skickar pappan iväg honom till deras släktingar i Burkina 
Faso. Ady tror att han ska på en skön semester och är exalterad inför det som 
väntar, men mottagandet blir allt annat än vad han tänkt sig. Med ypperlig 
tonträff skildrar regissören Berni Goldblat tempot och vardagen på den burki-
nesiska landsbygden och tecknar ett porträtt av den självupptagna och kvicka 
tonåringen Ady, som ställs inför tuffa prövningar, men också finner oväntade 
vägar till vänskap och kärlek.  Tobias Åkesson

3004  lör 20 jan  11.00  
Frölunda Kulturhus

3009  sön 21 jan  10.00  
Draken

Längd: 40 min.

I paketet ingår: Drops, Elsa 
och Binyam är kompisar, The 
Little Bird and the Caterpillar, 
Fisketur, Koyaa.

3008 lör 20 jan  17.00  Draken

Regi: Berni Goldblat. 
Spelfilm. Frankrike/Burkina 
Faso/Qatar 2017. Språk: 
Franska/Dyula. Svensk text. 
Längd: 1 tim 24 min.

3007 lör 20 jan  14.00  Draken

Regi: Anders Grönros. 
Spelfilm. Sverige/Norge 1998. 
Språk: Svenska.  
Längd: 1 tim 51 min.

3003  lör 20 jan  10.00  Draken

Regi: Ylva-Li och Lennart 
Gustavsson. Spelfilm.  
Sverige. Språk: Svenska. 
Längd: 46 min.

I paketet ingår: Bulten, 
Bulten söker en kompis, Jag 
och girafferna, Sara och 
girafferna på tivoli, Binke kan 
inte flyga.

Regissörsbesök!

Glasblåsarns barn
Den storslagna filmatiseringen av Maria Gripes bok är en fängslande, spän-
nande och lite läskig saga från ett magiskt Småland under 1800-talet. Här 
bor glasblåsaren Albert (Stellan Skarsgård) med sin fru Sofia (Pernilla August) 
och de två barnen Klara och Klas, familjen är fattig och när Klara och Klas 
försöker hjälpa sina föräldrar på marknaden blir barnen kidnappade och 
förda till Härskaren och Härskarinnan på slottet Önskestad. De har inga egna 
barn, och vet inte hur de ska ta hand om de båda syskonen. Istället anställer 
de en barnjungfru, det fruktansvärda matvraket Nana, som ska ta hand om 
barnen – men Klara och Klas har redan börjat planera sin flykt.  Olle Agebro

Filmskapare i fokus:  
Ylva-Li och Lennart Gustavsson
Årets filmskapare i fokus har jobbat med animerad film för barn sedan början 
av 1980-talet. De har blivit hyllade både utomlands och på hemmaplan för 
sina fantastiska filmer om bland annat Bulten, Binke och Ville och Vilda kanin. 
I detta härliga kortfilmspaket för de minsta gör vi en djupdykning i deras 
färgsprakande och fantasifulla filmarkiv. Vi får bland annat lära känna en slö 
krokodil, ett par fnittriga och lite egocentriska giraffer och en överviktig hund. 
Välkommen in till Ylva-Li och Lennart Gustavssons magiska värld!  Erika Olsson

Från 10 år

Barntillåten

Barntil
låten

Från 7 år



Pirret
I den fantasieggande Pirret får 5-åriga Sara uppleva mångas stora dröm. En 
dag när hon badar i badkaret pirrar det plötsligt till i kroppen och hon börjar 
sväva. ”Jag flygde!” ropar hon efteråt till sin mamma, som dock blir rädd att 
Sara drabbats av en åkomma och tar kontakt med sjukvården. Sedan dröjer 
det inte länge förrän Sara blir föremål för otaliga vetenskapliga undersök-
ningar och tester som syftar till att förklara och få fatt i det mystiska pirret. 
Kjell-Åke Anderssons Pirret är en lekfull och livsbejakande kampfilm för små 
barn som inte lämnar någon oberörd.  Tobias Åkesson

Halmhatten, Filttofflan 
och bröderna Rubens 
När busungarna Halmhatten, Filttofflan och resten av familjen Kattilakoski åker 
på semester pustar de två klantiga poliskonstaplarna ut. Poliserna blir ännu 
gladare när de spelar på lotto och vinner en gratis semesterresa – om de bara 
visste att de skulle bli semestergrannar med familjen Kattilakoski! För att inte 
avslöja sig klär poliserna ut sig, men Halmhatten och Filttofflan anar att något 
är skumt. Det är som upplagt för ett galet skojigt semesterkaos!  Tobias Åkesson

3010 sön 21 jan  11.30  Draken

Regi: Kjell-Åke Andersson. 
Spelfilm. Sverige 2007.  
Språk: Svenska.  
Längd: 51 min.

3011  sön 21 jan  13.30  Draken

Regi: Anna Dahlman. 
Spelfilm. Finland 2017. Språk: 
Finska, svensk text. Längd: 
1 tim 31 min.

Originaltitel: Heinähattu, 
Vilttitossu ja Rubensin 
veljekset

3006  lör 20 jan 13.00  
Frölunda Kulturhus

3012  sön 21 jan  15.30  
Draken

Regi: Aaron Kopp, 
Amanda Kopp. Animation/
dokumentär. Swaziland/
USA/Qatar 2017. Språk: Zulu/
Engelska. Svensk text.  
Längd: 1 tim 17 min.

3013 sön 21 jan  17.15  Draken

Regi: Anders Walter. 
Spelfilm. Storbritannien/USA 
2017. Språk: Engelska. Svensk 
text. Längd: 1 tim 44 min.

Liyana
I en magisk och spännande kombination av animerat äventyr och dokumen-
tärt drama möter vi Liyana, en modig flicka från Swaziland som tvingas ut på 
en häftig men farlig resa för att rädda sina två yngre tvillingbröder. Historien 
målas upp av fem föräldralösa barn som genom sagoberättandets konst 
skapar Liyana av gemensamma och ibland mörka minnen och fantasier. 
Med oförglömlig bildmagi berättas en rörande och inspirerande historia som 
utmanar en förenklad bild av situationen i Swaziland. Liyana blir en hjälte 
både i sagan och i verkligheten.  Charlotte Holmgren

I Kill Giants
Barbara bor med sina bröder och sin storasyster, som har ansvaret för familjen. 
Hon är en bestämd, udda ensamvarg, som blir retad i skolan och spenderar 
sin mesta tid strövandes på den vilda stranden eller i den hemlighetsfulla 
skogen. När det verkliga livet blir för tufft tar hon sin tillflykt till en fantasivärld. 
I den är hon en modig hjälte besatt av ett livsviktigt specialuppdrag – att 
döda de onda jättarna, som hotar världen. I Kill Giants är en känslomässigt 
stark och storslagen historia om hur det är att växa upp och förlora någon, 
om självkänsla, vänskap och att våga lita på sin omgivning.   Camilla Larsson

Från 7 år

Barntillåten

Från 10
 år

Från 7 år



Lördag 20 januari

Prova på animation 
Prova på att göra animationsfilm. Släpp loss er fantasi, 
skapa, knåda, animera!

Tid: 11.00–14.00 

Spännande musikworkshop
Kom och lär dig alla trix och knep för hur du gör musik 
med din Ipad! Bli en mästare på Garageband! 

Tid:  11.00–14.00 

Bli skådespelare för en dag 
Har du drömt om att bli skådespelare? Då är detta 
workshopen för dig. Prova på en massa roliga och 
spännande skådepelarövningar. Även vuxna är 
välkomna!

Tid:  11.00–12.00 13.00–14.00

Lär dig skriva filmmanus
Vad behövs för att berätta en historia? En massa 
fantasi förstås! Tillsammans med manusförfattaren 
Lovisa Löwhagen skapar vi ett filmmanus. Passar 8–10 
år.

Tid: 11.00–11.30 12.00–12.30    
 13.00–13.30

Bygg scenografi med magi & geometri
Använd din fantasi, klistra, pussla och plocka med Lisa 
Marie Bengtsson, barnkulturdesigner och formgivare 
för lek.

Tid: 11.00–14.00 

Rita med Folkuniversitetet
Illustratören Lidia Blomgren håller i en spännande 
workshop för alla barn och unga. 

Tid:  11.00–16.00  

Söndag 21 januari

Prova vad ljud kan göra med film 
Vad betyder ljudet för berättelsen? Och hur skulle du 
vilja berätta? Lägg på egna steg och effekter på ett 
tyst filmklipp och se hur du kan förändra det!

Tid:  11.00–15.00  

Förändra världen på sju sekunder 
Om du fick hela världens uppmärksamhet i sju 
sekunder, vad skulle berätta med hjälp av papper och 
penna? Här får färg ta plats på ett fantasifullt sätt.

Tid:  11.00–14.00 

Gör film med Barnfilmskolan 
Genom spännande och fantasifulla kamerauppdrag 
lär vi oss filma tillsammans med Barnfilmskolan! Du 
som har tid hinner göra en hel kortfilm!

Tid:  11.00–15.00

Pop-up bygglek
Häng med till en rullande bygglekplats där alla får 
snickra och bygga. Med en skåpbil fylld av verktyg och 
material bygger vi en filmisk fantasivärld tillsammans.

Tid:  11.00–14.00 

Dansa loss på Draken
Ivra kurser bjuder upp till dans för alla filmälskande dan-
sare med musik från kända musikaler och dansfilmer.

Filmmusik för knattar (4–7 år)
Tid:   11.00-11.30     13.30–14.00 

Dansa musikal! (8-12 år)
Tid:  11.45-12.15 

Streetdance för filmälskare (8–12 år)
Tid:  14.15-14.45

Rita med Folkuniversitetet
Illustratören Lidia Blomgren håller i en spännande 
workshop för alla barn och unga. 

Tid:  11.00–16.00 

Har du funderat på hur man gör animationsfilm? Eller drömmer du om att bli 
skådis? Eller har du ett jättestort intresse för film och musik? Då måste du komma 
till Göteborgs Lilla Filmfestival på Draken och prova på skojiga och spännande 
workshops. Under hela helgen ordnar vi också vernissage med besökarnas egna 
filmaffischer, sminkstudio för dig som vill förvandlas till en filmfigur, tidsmaskin 
till 90-talet och en öppen filmkuliss där du får skådespela framför kameran.

Obs! Åldersrekommendationerna är satta av Göteborg Film Festival men filmerna granskas av Statens Medieråd och kan komma att få åldersgränser. 
Vi rekommenderar att målsman alltid följer med på filmerna. För exakt åldersgräns besök vår hemsida: goteborgslillafilmfestival.se

Workshops under Lilla Filmfestivalen


