På bio 22–26 okt
Online 19 okt–1 nov

För unga filmälskare! Film från hela världen
– på bio i sju orter och digitalt i hela Sverige.
goteborgfilmfestival.se

Hej!

VISNINGAR PÅ BIOGRAF

Det är ett ovanligt år, så årets filmfestival kommer inte
riktigt se ut som den brukar. Men precis som vanligt är
den fullspäckad med den bästa barnfilmen från hela
världen! Under fem dagar får vi bland annat hälsa på i
en nederländsk frisörsalong, ett mongoliskt stäpplandskap och en monsterakademi där allt kan hända.
På festivalen får vi dessutom träffa spännande filmpersonligheter som regissören Amanda Adolfsson, skådespelarna i succéserien up4noise och årets hederspristagare, den älskade mångsysslaren Jan Lööf.
I år äger festivalen rum både fysiskt och på Göteborg
Film Festivals streamingplattform Draken Film. På biograf Draken (och på sju andra ställen) visar vi film hela
dagarna, och på Draken Film ser du både på film och tar
del av vårt workshop-program. Där kan du bland annat
lära dig hur du sätter guldkant på dina filmer, skriver
skräckfilmsmanus, gör egna stopmotions och såklart
hur du kan bygga din alldeles egna filmfestival hemma.
Det är alltid viktigt för både stora och små att ta
hand om varandra, men i år är det extra viktigt. Vi kommer göra allt för att det ska vara lika tryggt som det är
roligt att gå på filmfestival.
Jonas Holmberg, Konstnärlig ledare
Mirja Wester, VD
Erika Olsson, Projektledare Göteborg Film Festival Prisma

Biljetter och information på biograf Draken
I och med Covid-19 hänvisar vi vår publik att köpa
biljetter digitalt på Göteborg Film Festivals hemsida
för att minska köbildning. Köp biljetter till visningar på
Draken i Göteborg på goteborgfilmfestival.se från den
25 september. Har du inte möjlighet att köpa biljetter
digitalt finns hjälp att få på biograf Draken under Prisma.
Biljettpriser på biograf Draken i Göteborg
Ordinarie pris 60 kr
Galainvigning 80 kr
Pyjamasvisning 100 kr inkl. frukostpåse
Bebisbio 30 kr
Inget festivalpass behövs till Prisma.
Informationsdisk
På biograf Draken kommer det finnas en bemannad disk
där vi ger information om programmet och kan hjälpa
dig med ditt biljettköp. Endast kort eller Swish-betalning.
Torsdag 22 oktober		

15.00–18.00

Lördag 24 oktober		

09.30–15.00

Söndag 25 oktober		

09.30–16.00

Måndag 26 oktober		

09.30–15.30

Biljetter till visningar runt om i Västra Götaland
Biljetter till visningar på övriga biografer i Västra Götaland säljs via respektive biograf. Se sida 20 för mer
information.
Biograf Nordstan
Alla visningar i Nordstan är gratis, ingen förbokning.
Biljetter hämtas ut samma dag i Nordstan.

Bild från H is for Happiness

Det här är Göteborg Film Festival Prisma
Göteborg Film Festival Prisma är filmfestivalen för dig
som är 0 år, 15 år eller någonstans däremellan. Under
fem dagar i anslutning till höstlovet går Prisma av stapeln. I år kan du gå på bio på Draken, i Nordstan och
på Angereds bio i Göteborg. På Röda Kvarn i Borås, Tollereds biograf, Bio Vågen i Lerum och Bio Göta Lejon i
Götene. Det bästa av allt är att om du inte kan ta dig
till en biograf, så kan du arrangera din egen Prismafestival hemma eller i din skola genom att köpa ett digitalt
filmpass. Under året som har gått har vi sökt med ljus
och lykta efter de bästa filmerna från hela världen för
barn och unga.
Covid-19
Vi kommer att genomföra Göteborg Film Festival Prisma med största respekt för den smittspridning som finns
och de restriktioner som gäller. Vi har därför beslutat att
bara ha biografvisningar som fysisk aktivitet och vårt
stora workshoputbud får flytta till vår digitala plattform.
På biograferna ber vi om er förståelse och hjälp med att
hålla avstånd till varandra. Vi kommer inte att fylla biografsalongerna utan det kommer att vara avstånd och
luft mellan de bokningsbara stolarna. Vi kommer också
att minimera hänget i foajén innan filmen.

Digital festival
I år erbjuder vi för första gången Prismas Digitala Filmpass. Genom Filmpasset får du tillgång till ett flertal
filmer och workshops och kan bygga din egen festival
hemma eller på skolan du går på. Läs mer på sid 18 och
på goteborgfilmfestival.se/prisma.
Pyjamasvisningar
Förra årets succé pyjamasvisning är tillbaka. Ta på dig
din bästa pyjamas och ta med ditt gäng ner till biografen utan att ens byta om! Glöm inte att ditt gosedjur såklart går gratis och får en egen biljett när ni kommer till
foajén. Frukostpåse ingår i biljetten på Draken.
Läsning av textremsa
Till ett flertal visningar erbjuder vi läsning av textremsa.
Det innebär att du som har svårt att hinna med att läsa
textremsan på duken får ett par hörlurar. Genom dom
hör (bara) du en person som läser dialogen.
Syntolkning
Syntolkning erbjuds på ett flertal visningar. Håll utkik i
tablån. Ingen förbokning krävs.

PRISMAS DIGITALA FILMPASS

Stolt huvudsponsor:

Privatpersoner köper Prismas digitala filmpass på
drakenfilm.se från 19:e oktober. Pris 69 kr. Kultursamordnare och personer inom skola beställer Prismas
digitala filmpass för grupper på goteborgfilmfestival.se/
prisma-skola och kan då beställa mot faktura. Pris 200 kr.

Symboler i programmet
Visas på biograf ->

Visas digitalt ->

Syntolkning ->

Läsning av textremsa ->

Pyjamasvisning ->

Galainvigning
av Göteborg Film
Festival Prisma

Världspremiär!

HEDERSPRISTAGARE
JAN LÖÖF

22 oktober 2020

Hederspristagare
Jan Lööf
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Jan Lööf är en av den moderna svenska barnkulturens
förgrundsfigurer, som författare, serietecknare och
musiker. Under Göteborg Film Festival Prisma lyfter
vi fram filmskaparen Jan Lööf.
Huvuddelen av hans arbete med film och tv för
en ung publik ägde rum på 1970-talet, en tid när den
svenska barnkulturen var friare, konstigare och mer
anarkistisk än någon annan gång. Och få var friare än
Jan Lööf. Hans absurt skruvade roll som Janos, en av
tre sjömän som försöker driva ett bageri i Tårtan, och
hans älskade filmer om Felix och Skrotnisse och hans
vänner är utmärkta exempel på den finurliga berättarglädje och varma humor som präglar det konstnärskap
som i decennier gett en frijazzig detaljskärpa till den
svenska barnkulturen.

Galainvigning!
22 okt 18.00 Draken
Regi: Amanda Adolfsson
Land: Sverige 2020
Språk: Svenska
Längd: 1 tim 30 min
Distr. SF Studios

Årets mest efterlängtade barnfilm Nelly Rapp – Monsteragent får sin premiär på Prisma och inviger därmed festivalen. Det blir en galainvigning med
premiär för festivalvinjetten skapad av klass 6B på Taubeskolan i Göteborg,
högtidligt invigningstal och världspremiären av Nelly Rapp – Monsteragent. Ta på dig bästa gå-bort-kläderna, skrid upp för röda mattan förbi
foajén och in till salongen där det är sittdisco med DJ Tekla Tivoli från kl.
17.30 innan invigningsgalan drar igång. Kommer du tidigt hinner du ta ett
foto på röda mattan utanför Draken.

Syntolkning via mobilapparna
Bioplay eller Movietalk.

3001 22 okt 18.00 Draken
24 okt 18.00 Borås
25 okt 16.00 Götene
26 okt 15.00 Angered
26 okt 15.00 Tollered

Syntolkning via mobilapparna
Bioplay eller Movietalk.

Nelly Rapp – Monsteragent
Sveriges första monsterfilm är ett fantastiskt familjeäventyr som verkligen
gör Martin Widmarks älskade böcker om Nelly Rapp rättvisa. Nelly och
hennes hund London ska tillbringa höstlovet hos sin morbror Hannibal. Men
det visar sig att Hannibal inte lever det lugna liv som hon trott – han är en
monsteragent! Snart omgiven av vampyrer, spöken och varulvar dras Nelly
in i ett gastkramande äventyr där allt hon tidigare trott på sätts på prov.
Nelly Rapp – Monsteragent är en svensk storfilm för hela familjen späckad
med humor, allvar och kusligheter. Smink, mask, foto, effekter och miljöer
håller toppklass och i huvudrollen imponerar Matilda Gross – flankerad av
Johan Rheborg, Marianne Mörck och Björn Gustafsson i färgstarka biroller.
Andreas Degerhammar
Visningen presenteras i samarbete med Film i väst

F o t o : S t e f a n Te l l

En hyllning till Jan Lööf
Välkommen till en hyllning av Jan Lööf, full av film, musik och samtal!
Jan Lööf tar emot årets hederspris, och vi pratar med den älskade mångsysslaren om film, fantasi och hur det är möjligt att rita så roliga figurer.
Dessutom blir det musik, och så tittar vi såklart på film.
Felix och trollkarlens väska

Regi: Jan Lööf, Krister Broberg

Felix hamnar i trubbel efter att ha råkat fiska upp en väska i en sjö. En mystisk
man vill komma åt väskan och lurar in Felix i en fälla. Ett spännande Jan
Lööf-äventyr med ubåtar, trollkonster och stora fiskar.
Tårtan			

Regi: Håkan Alexandersson

De tre sjömännen Janos, Frasse och Hilding kliver iland efter att ha fått nog
av livet till sjöss. Av en händelse går de in på ett bageri där en utled butiksinnehavare skänker bort hela verksamheten till dem. Kultförklarad tv-serie
med tidlös och oefterhärmlig humor.

3004	lör 24 okt 13.15
Draken
Land: Sverige,
1972, 1973
Språk: Svenska
Längd: 60 min
Åldersgräns: Rek.
för alla åldrar

Annons

Allt för dig,
vem du än är.

Välkommen till Nordstan och vår familjevänliga
pop up-biograf – där vi i samarbete med Göteborgs
Filmfestival Prisma och Folkets Bio bjuder på spännande,
roliga och tänkvärda ﬁlmpärlor för alla åldrar. Avsluta gärna
med något gott i våra trevliga caféer och restauranger.
I Nordstan ﬁnns det något för alla.

Regi: Johanne Helgeland
Land: Norge 2020.
Språk: Norska
Text: Svensk
Längd: 1 tim 36 min
Distr. Folkets Bio

Flykten över gränsen

Flukten over grensen

Ett nervpirrande äventyr om oväntad vänskap, att hitta sitt mod och att
alltid kämpa för det man tror på. Det är december 1942 och tyskarna har
ockuperat Norge. När Gerda och Ottos föräldrar blir tagna av polisen, hittar
syskonen två judiska barn som föräldrarna gömt i källaren. De bestämmer
sig för att hjälpa sina nyfunna vänner att fly över gränsen till Sverige. En
flykt som kommer att bli svårare än de någonsin hade kunnat ana. För vem
kan man egentligen lita på när världen är mitt under ett brinnande krig?
Flykten över gränsen är baserat på Maja Lundes prisbelönta barnbok “Over
grensen” och lämnar ingen oberörd. För kanske det är så att historien ligger
närmare än man vågar tro? Erika Olsson
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3005 lör 24 okt 15.00
Draken

Bild från Flykten över gränsen

3010 sön 25 okt 16.00
Draken
23 okt 15.00 Floda
25 okt 13.30 Götene
26 okt 15.00 Lerum
Regi: John Sheedy
Språk: Engelska
Text: Svensk
Land: Australien 2019.
Längd: 1 tim 38 min.
Distr. Filmcentrum
Filmen ingår även i det 		
digitala filmpasset.

Bild från H Is for Happiness

H Is for Happiness
Med gränslös optimism och aldrig sinande energi försöker 12-åriga Candice lappa ihop sin trasiga familj. Sedan hennes lillasysters tragiska bortgång har inget varit sig likt. Candices mamma är djupt deprimerad och
orkar knappt ta sig ur sängen och hennes pappa, som därtill har en bitter
konflikt med sin rika bror, gömmer sig för världen i sin källare. I samband
med en skoluppgift och tillsammans med sin nyfunna vän, Douglas Benson
“från en annan dimension”, bestämmer sig egensinniga Candice att förmå
hennes nära och kära att hitta tillbaka till glädjen i livet. H Is for Happiness
är ett färgstarkt familjedrama som engagerar och berör med sin kvicka humor och underbara värme. Tobias Åkesson
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Bild från Romys salong

Romys salong

Kapsalon Romy

Ett hjärtvärmande och prisvinnande coming of age drama om att som
ung ställas inför livets stora frågor. För 10-åriga Romy börjar en omtumlande tid när hon tvingas vara hos sin mormor medan hennes mamma jobbar extra. Romys mormor, Stine, driver en frisörsalong och är inte alls särskilt
förtjust i att ha sitt barnbarn hos sig, men Stines begynnande Alzheimer
kommer snart att förändra allt. I perioder av förvirring börjar Stine plötsligt
prata danska och Romy inser att det snarare är hon som måste se efter sin
mormor än tvärtom. Och när Stine vill återse sitt barndomshem i Danmark
ställs allt på sin spets. Tobias Åkesson
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3012 mån 26 okt 11.30 Draken
Regi: Byambasuren Davaa
Land: Tyskland,
Mongoliet 2020
Språk: Mongoliska
Text: svensk
Längd: 1 tim 36 min.

B i l d f r å n Ve i n s o f t h e Wo r l d

Veins of the World

Die Adern der Welt

Mitt ute på de vidunderliga mongoliska vidderna bor 11-åriga Amra med
sin familj. Han drömmer om att få uppträda på Mongolia’s Got Talent och
försöker få sina föräldrars tillstånd att söka. Samtidigt hotas familjens traditionella nomadliv av gruvbolag som förstör boskapens betesmarker och
dränerar vattnet i sin jakt efter guld. När olyckan slår till och Amras pappa omkommer i en bilkrasch tar livet en drastisk vändning och han ser sig
tvingad att överge sina tidigare drömmar. Ett starkt och rörande drama om
en pojke i skärningspunkten mellan det nya och gamla i dagens Mongoliet.
Tobias Åkesson

3007 sön 25 okt 11.15 Draken
3014 mån 26 okt 15.30 Draken
25 okt 11.00 Götene
26 okt 13.00 Lerum
Regi: Jacob Ley
Språk: Holländska
Text: svensk
Land: Danmark 2019
Längd: 90 min.
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Bild från The Little Bird and the Bees

Kortfilm för de minsta

3008 sön 25 okt 13.30 Draken

Kortfilmspaket från hela världen. Passar dig som är 0–4 år.
En biljett, fem filmer.

24 okt 09.30 Borås

Pen & Magic			
Regi: Ayako Kishi
En färgsprakande och magisk dockanimation om en flicka som hittar en
magisk penna. Snart upptäcker hon att allt hon målar blir till verklighet och
sen blir ingenting sig likt.

3011 mån 26 okt 10.00 Draken

Kortfilmspaket från hela världen. Passar dig från 5 år.
En biljett, fem filmer.
A Lynx in the Town			

Regi: Nina Bisiarina

Lekfullt om ett nyfiket lodjur som en natt lockas till staden av gatlyktornas

25 okt 09.30 Götene

sken. Den stryker längs de tomma gatorna och förundras av alla spännan-

25 okt 15.00 Tollered

de saker, men följande morgon vaknar människorna och allt förändras.

26 okt 11.00 Angered
Längd: 40 min
Språk: utan dialog
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3002 lör 24 okt 10.00
Draken
3013 mån 26 okt 14.00
Draken
24 okt 11.15 Borås
25 okt 16.00 Tollered
26 okt 13.00 Angered
Längd: 45 min
Språk: utan dialog

Umbrellas				Regi: José Prats
I ett land långt borta, där det aldrig verkar sluta regna, bor Kyna med sin
pappa. En dag försvinner hennes lilla hund ut genom fönstret och Kyna
måste kämpa mot sin allra största rädsla.

Mishou				Regi: Milen Vitanov
När de nedskräpande turisterna lämnar den arktiska isen blir en liten hund
kvarlämnad. Men strax kommer fyra rådiga harar till undsättning i en rolig
och finurlig animation som kommenterar människans ignorans.

Black & White			
Regi: Gerd Gockell, Jesús Pérez
Det svarta fåret blir utfryst av flocken för att hen inte riktigt är som de
andra. Men bara den modigaste outsidern kan rädda alla från en total
katastrof.

Warm Star			
Regi: Anna Kuzina
En liten fågel tar noggrant hand om alla stjärnorna uppe bland molnen.
Men en dag råkar hon tappa en stjärna som faller ner på jorden, där några
busiga barn och en hund hittar den.
The Little Bird and the Bees 		

Kortfilm för de lite äldre

U

B i l d f r å n A L y n x i n t h e To w n

Bild från Front Door

Front Door			
Regi: Ye-jin Lee
En hund reagerar på stadens larm. Den skäller och gnyr men ingen av de
förbipasserande verkar bry sig. En inkännande animation om ensamhet
och längtan.

Regi: Lena von Döhren

Det är vår och den lilla fågeln vattnar sina blommor i trädet där hon bor. Det

Little Forest			
Regi: Paulina Muratore
När Mizus hittar ett litet träd i den stora skogen bestämmer hon sig för
att besöka det så mycket hon bara kan. Och medan hon växer och blir
äldre, växer även trädet sig större. Men det är något som hotar skogen.
Frågan är bara vad?

är inte bara de hungriga bina som visar sitt intresse för blommorna. Plötsligt
dyker det upp en nyfiken räv, och äventyret kan börja.
The Elephant and the Bicycle		
Regi: Olesya Shchukina
En fantasifull animerad film om en elefant som jobbar som gatustädare i
en stor stad. En dag ser han en reklamskylt för en cykel och känner att han
måste köpa den till varje pris.

ANNONS GP

Bild från Mishou

Bild från Pen & Magic

Bild från Little Forest

Bild från Sánit

Bebisbio!
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3009 sön 25 okt 14.45 		
Draken
Regi: Jacob Ley
Språk: Svenska
Land: Danmark 2013
Längd: 27 min
Dist. Smorgardsbord
Picture House

Bild från Isblommans hemlighet

Isblommans hemlighet
Isblomstens hemmelighed

Stämningsfullt animerat äventyr med ärtor, magi och om en gammal
brödratvist. I många år har morfar roat ärtorna genom att uppenbara den
mystiska isblomman för dem på sin cirkus. Hans barnbarns största önskan
är att själv bli en lika stor trollkarl, men självförtroendet vacklar. När hans
morfar slutligen introducerar honom i trolleriets konster får det oväntade
konsekvenser. Tobias Åkesson

Filmen ingår även i det 		
digitala filmpasset.
Annons
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3006 sön 25 okt 10.00
Draken
24 okt 16.15 Borås
26 okt 10.00 Tollered
Regi: Ann Holmgren
Land: Norge 2020
Språk: Svenska,
Samiska
Längd: 38 min.

Sánit
Färgsprakande och fantasifulla filmer, för de allra minsta barnen, som
med färger, musik och humor ger form och mening till några vanliga ord i
vår närhet. Ett barn vid en vädermaskin framkallar regn, åska och solsken.
Vi lär oss räkna, tittar på ansiktets former och lyssnar till olika instrument.
Orden uttalas i originalspråk på nordsamiska. Tobias Åkesson
Filmerna visas i följande ordning: Väder (Dálkkit), Hit & dit (Gaskavuohta), Instrumenten (Cuojanasat),
Sakerna (Dinggat), Siffrorna (Logut), Ansiktet (Ámadadju), Kläderna (Biktasat), Färger & frukter (Ivnnit)

Prismas gäster

Fri
entré!

Ta med dig
filmfesten hem

Kolla på bra film med Cineasterna
var du än är. Allt du behöver är
ett bibliotekskort som du skaffar
gratis på närmaste bibliotek.

Möt up4noise på Prisma!

3003 lör 24 okt 11.30
Draken

Up4noise är TV-serien som alla pratar om just nu. Här får vi följa de fyra
blir världsstjärnor. Men vad händer egentligen med vänskapen när man blir

Fri entré, men du måste boka
din biljett på
goteborgfilmfestival.se

en musiksensation? Med över 400.000 lyssningar på Spotify, en av de mest
sedda serierna på SVT Barn och med tusentals följare på sociala medier,
är up4noise här för att stanna. Nu har du chansen att träffa skådespelarna
och ställa de frågor som du länge undrat över. Att träffa skådespelarna är
gratis, med du måste boka din biljett på goteborgfilmfestival.se

Medverkande: Max Liljedahl,
Alfons Luc Person, Leon
Mentori, Oliver An-tosz
Sögaard

killarna Leo, Iggy, Sam och Alex när deras liv förvandlas över en natt och de

Kom igång på goteborg.se/strommafilm

Vi finns där du är
Goteborg.se/bibliotek

Biblioteken
i Göteborg

Annons

Biograf Nordstan

Kortfilmspaket
Fri
entré!

Göteborg Film Festival Prisma tar plats i Nordstan i vår fabulösa popup-biograf. Här kan du se på film gratis under hela festivalen. Vet du förresten att det under årens lopp har legat flera biografer i just Nordstan?
Biografen öppnar 30 minuter innan första visning. Biljetter hämtas ut på
plats samma dag. Ingen förbokning.

Jazzoo – Festen 			
Regi: Adam Marko Nord
I en glänta i skogen har jordens alla djur samlats till en sjusjungande fest. Rovdjur och
växtätare, stora djur och små. Allt till Oddjobs svängiga jazztoner. Barntillåten, utan dialog.
Djurvännerna			
Regi: Eva Lindström
Augustprisbelönade författaren, illustratören och regissören Eva Lindströms underbara animerade djur-trilogi: En Fågeldag, Jag rymmer! och Min vän Lage. Barntillåten, svenskt tal.
Kom Ketchup så går vi		
Regi: Anna Erlandsson, Staffan Erlandsson
En härlig blandning av animerade kortfilmer av regissörsduon Anna och Staffan Erlandsson.
Möt Bu och Bä, Jack och Pedro och de skämtande grönsakerna och frukterna i Kom Ketchup så
går vi. Barntillåten, svenskt tal.
Lea och skogspiraterna		
Regi: Maria Avramova
När Leas lillebror försvinner i skogen måste hon trotsa sin rädsla och bege sig ut för att leta
efter honom. Ett roligt animerat äventyr som utspelas i den magiska nordiska skogen.
Barntillåten, svenskt tal.

Snipp snapp snut			
Regi: Cecilia Actis, Mia Hulterstam
Följ med Snipp, Snapp och Snut på deras äventyr i en färgsprakande och fantasifull värld, där
träden är fulla av bullar och ballonger. Barntillåten, svenskt tal.

TAB L Å

Dokumentär

Biograf Nordstan
11.00

12.00

13.00

15.00

16.00

17.00
Agatha Granndetektiven
77 min

Jazzo –
Festen
30 min

Djurvännerna
36 min

Rum 213
80 min

Kom
Ketchup
så går vi
35 min

Lea och
skogspiraterna
29 min

Mitt liv
som Zucchini
66 min

Jazzo –
Festen
30 min

Djurvännerna
36 min

Molly Monster
och äggmysteriet
72 min

FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG
MÅNDAG

14.00

Lea och
skogspiraterna
29 min

TORSDAG

->

Snipp
snapp
snut
40 min

Kom
Ketchup
så går vi
35 min

Sport kids 2: Ruth
och Kapitel 11
60 min

Presenteras i samarbete med:

18.00

Sport kids 2: Ruth och Kapitel 11
Regi: Hanna Heilborn, Ania Winiarska
Två dokumentärer om ungdomar som tar sin sport på största allvar. I Ruth möter vi Ruth som
satsar helhjärtat på Cheerleading och i Kapitel 11 träffar vi Anita som kämpar för att bli juniormästare i BMX-cykling i Sydafrika. Barntillåten, svenskt och engelskt tal, svensk text.

Långfilmer
Molly Monster och äggmysteriet
Regi: Matthias Bruhn, Michael Ekbladh, Ted Sieger
Molly Monster ska bli storasyster, men när det är dags för mamma och pappa att åka till Ägg-ön
för att kläcka ägget får inte Molly följa med. Hon är för liten! Tillsammans med kompisen Edison
ger hon sig iväg efter dem. Barntillåten, svenskt tal.
Rum 213				
Regi: Emelie Lindblom
Skräckfilm för barn! Elvira är 12 och ska åka på kollo. Rummet Elvira och hennes två rumskamrater Meja och Bea ska flytta in i har en vattenskada och de måste byta till rum 213, där ingen
bott på sextio år. Snart börjar oförklarliga och spöklika saker att hända.
Åldersgräns 11 år (7 år i vuxens sällskap), svenskt tal och text.

Agatha Granndetektiven		
Regi: Karla von Bengtson
Spännande animerad film om 10-åriga Agatha-Christine, A-C, som gillar att vara ensam och
älskar mysterier och deckarhistorier. Hennes första fall verkar vara enkelt, men det utvecklar
sig till en mycket komplicerad historia. Barntillåten, svenskt tal och text.
Mitt liv som Zucchini		
Regi: Claude Barras
Mångfaldigt prisbelönad animationsfilm om en pojke som förlorar sin mamma och hamnar
på ett barnhem. Där träffar han de andra barnen, Simon, Ahmed, Jujube och Alice, som först
verkar ganska tuffa. Men snart fattar Zucchini att de är de bästa vänner man kan få.
Åldersgräns 7 år, svenskt tal och text.

Prismas digitala festival

Nyhet!
Rek. från: 7 år

19 oktober – 1 november på drakenfilm.se
Eftersom alla inte har möjlighet att se film på biograf har vi i år tagit fram Prismas digitala filmpass
där du får tillgång till filmworkshops och filmer online. Med hjälp av våra inspirerande guider och spännande filmer så kan du fixa din egen filmfestival
hemma eller på skolan. Kanske gör du ett eget festivalprogram med invigning, pyjamasvisning, stop
motion-animering och en riktigt härlig scenografi?
Digitalt filmpass till privatperson
På drakenfilm.se finns det möjlighet att köpa digitalt
filmpass för privatpersoner från den 19:e oktober. Pris 69 kr.

Digitalt filmpass till skola och förskola
Du som är kultursamordnare kan köpa så många digitala
filmpass du vill. Du får då koder som du kan distribuera
till pedagoger i kommunen. Du bokar filmpassen på
goteborgfilmfestival.se/prisma-skola. Ett pass gäller
för en pedagog/klass och innehåller institutionella rättigheter så att filmerna kan visas i klassrummet eller på
fritids. Pris 200 kr.
I Prismas digitala filmpass ingår 6 filmer och 9 workshops.
I det digitala filmpasset för privatpersoner ingår också
ett urval av streamingtjänsten Draken Films bästa barnoch ungdomsfilmer.

Svenskt tal
Längd: 74 min
Regi: Gabriel Bitar, André
Catoto, Gustavo Steinberg
Ursprungsland: Brasilien

Tito och fåglarna
Tito älskar att hjälpa sin pappa med hans uppfinningar, men när ett experiment går snett bestämmer hans
mamma att han inte längre får bo hos pappan. En epidemi bryter ut och människor insjuknar snabbt. Tito förstår
att pappans uppfinning är det enda som kan rädda världen från att gå under. Tito och fåglarna är en underbart
vackert animerad saga om hur vänskap, hopp och mod
kan rädda oss från det allra värsta.

Rek. från: 9 år

Språk: Franska, svensk text
Längd: 82 min
Regi: Rémi Chayé
Ursprungsland: Frankrike

Långt upp i norr
Sasha längtar efter sin morfar Oloukine, som fortfarande inte kommit hem från sin senaste expedition vid
Nordpolen. Hon bestämmer sig för att följa i sin morfars
spår norrut i hopp om att hitta hans berömda skepp. Ett
spännande och färgstarkt äventyr där hoppet och vädrets makter spelar några av de största rollerna.

Filmer
Digitala workshops
Rek. från: 11 år
Rek. från: 3 år
Utan dialog
Längd: 40 min

Filmbonanza för knattar
I detta färgsprakande och fartfyllda kortfilmsmaraton
möter du bland annat ett träd med ett par röda skor, hör
en björn sjunga för full hals och träffar en elefant som
drömmer om att köpa en cykel. En härlig filmstund för de
yngsta filmälskarna.
I paket ingår filmerna: A Lynx in the Town 7 min, Black & White 6 min, The Bird
and The Bees 5 min, In a Cage 6 min, The Elephant and the Bicycle 9 min och
One, Two, Tree 7 min.

Rek. från: 5 år

Längd: 78 min
Regi: Stig Lasseby
Ursprungsland: Sverige

Agaton Sax och Byköpings gästabud
Sveriges första animerade långfilm om hur två brottslingar, som flytt ur fängelset och jagas av kommissarie
Lispington på Scotland Yard, försöker stjäla privatdetektiven Agaton Sax datamaskin med dess ovärderliga
information om all världens brottslighet.

Engelskt tal, svensk text.
Längd: 98 min
Regi: John Sheedy
Ursprungsland: Australien

H Is for Happiness
Med gränslös optimism och aldrig sinande energi försöker 12-åriga Candice lappa ihop sin trasiga familj. Sedan
lillasysterns tragiska bortgång har inget varit sig likt.
Tillsammans med sin nyfunna vän bestämmer sig Candice att förmå hennes nära och kära att hitta tillbaka till
glädjen i livet. H Is for Happiness är ett färgstarkt familjedrama som engagerar och berör med sin kvicka humor
och underbara värme.

Rek. från: 5 år

Dubbad till svenska
Längd: 27 min
Regi: Jacob Ley
Ursprungsland: Danmark

Isblommans hemlighet
Sedan många år har morfar roat ärtorna genom att uppenbara isblomman för dem på sin cirkus. Barnbarnets
största önskan är att själv bli en lika stor trollkarl, men
hans självförtroende vacklar. När hans morfar slutligen
introducerar honom i trolleriets konster får det oanade
konsekvenser.

Kan inte du komma till filmfestivalen får filmfestivalen komma till dig. Vi uppfinner och skapar
ordentligt med festivalfeeling där du är. I vårt
digitala filmpass ingår följande workshops.

Filmworkshops
Kreativ skärmtid – filmskapartips i tre delar

Presenteras av Länsförsäkringar
Få roliga, inspirerande och kreativa tips om vad du kan göra
med din kamera eller iPad. Perfekt för dig som vill lära dig att
göra film och dessutom sätta guldkant på dem.

Lär dig stop motion

Presenteras av Kulturskolan
Har du funderat på hur man till exempel kan få ett mynt, en
lerfigur eller en leksak, att röra på sig och få ett eget liv på
film? Inga problem! I Prismas stop-motion-workshop får du
massor av tips på hur du kan bli en mästare på att animera.

Lär dig skriva skräckfilmsmanus

Presenteras av Stadsbiblioteket i Göteborg
Vill du lära dig skriva så det ryser i kroppen och så att hjärtat slår dubbla slag av fasa! Välkommen på workshop i att
skriva manus för kortfilm på tema skräck. Passar dig 10 - 14
år. Deltagande på egen risk…

Skapa din egen filmfestival
Kepskojan

Titta på film själv eller med en kompis under en filt är väl
mysigt? Med en kepskoja blir det extra mysigt och bekvämt,
i sängen, soffan eller under bordet.

Snackskålen

Visste du att vi har ätit popcorn i jättemånga år på biografer?
Men varför äter vi egentligen just popcorn när vi tittar på film?
Det ska vi få lära oss! Självklart kommer tips på hur du skapar
din perfekta snackskål för popcorn eller annat mumsigt till
filmvisningen.

Skyltar & Biljetter

På en filmfestival ska man såklart ha biljetter och smarta
skyltar som berättar vilken film som visas och vart man kan
sitta. Vi skapar våra alldeles egna skyltar och biljetter som
gör hemmafestivalen till en riktig pangkväll.

Filmklappan

Visste du att man använder något som heter filmklappa för
att kunna få ihop både ljud och bild i en film? Det är en himla
bra grej, låt oss bygga en egen! Det blir extra kul att klappa
igång filmen, och så kan du använda den när du vill spela in
en egen film, bra va!

Filmramen

Pynt är kul och viktigt. Tänk om man kunde förvandla en
TV-skärm, mobil eller läsplatta till en alldeles egen bioduk?
Vi testar!

Biograferna
Visningar i Göteborg

Visningar i Västra Götalandsregionen

4 Borås - Bio Röda Kvarn

1 Draken

Biljettbokning www.boras.se/rodakvarn
Västerbrogatan 13

Biljettbokning goteborgfilmfestival.se
Heurlins plats 15
Biografen öppnar 30 min innan första film
visning. Biljetter är gratis och hämtas ut på
plats samma dag. Nordstadstorget
Biljettbokning Kulturhuset Blå Ställets
informationsdisk eller telefon 031-365 17 00
Angereds Torg 13

Götene - Bio Göta Lejon
Biljettbokning www.gotenebio.se
Torggatan 4, Götene

Göteborg Film Festival Prisma arrangeras av Göteborg

vissa visningar möjlighet att låna hörlurar och få texten

Film Festival.

uppläst. På dessa visningar erbjuder vi också syntolk-

Kontakt
info@goteborgfilmfestival.se

Åldersrekommendationer
Åldersrekommendationerna är satta av Göteborg Film
Festival Prisma men filmerna granskas av Statens
Medie-råd och kan komma att få högre åldersgränser
än det som står i programmet. För mer information om
åldersgränser: statensmedierad.se

Floda – Tcb café
Visningen sker i cafémiljö.
Biljetter köpes i caféet.
Tel: 0704-774689 Brovägen 7, Floda

3 Angered – Angereds Bio

Arrangör

För dig som har svårt att läsa undertext finns det p
å

ning. Se symboler i tablån.

Tollered - Tollereds Biograf
Biljettbokning www.tolleredsbiograf.se
Volrath Bergs väg 7

2 Nordstan

Syntolkning och läsning av textremsa

Telefonnr: 031-339 30 00
www.goteborgfilmfestival.se
Sociala medier
Följ oss via sociala medier:
Facebook.com/gbgfilmfestival
Twitter.com/gbgfilmfestival
Instagram@gbgfilmfestivalprisma
Youtube@gbgfilmfestival

Götene
Bio Göta Lejon
Huvudsponsor

Mediepartner

Finansiärer

Samarbetspartners

Sponsorer

Lerum - Bio Vågen
Biljettbokning www.biovagen.se eller
telefon 0302-150 80. Häradsvägen 3

Tollered
Tollereds Biograf
Floda
Tcb café

Annons

Lerum
Bio Vågen

Angered
Angereds Bio

Draken

3

1

Borås
Bio Röda Kvarn

4

GRATIS WORKSHOPS PÅ
RÖDA STEN KONSTHALL

2
Nordstan

Tisdagsgruppen
Ålder 12–19 år
Tisdagar 17.30–20.00

Konst som mötesplats
Ålder 16–25 år
Onsdagar 17.30–20.00

Röda Sten Konsthall
Röda Sten 1
414 51 Göteborg

@ungochskapande
@rodastenkonsthall
rodastenkonsthall.se
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Syntolkning via mobilapparna
Bioplay eller Movietalk.

Dörrar öppnar
Nelly Rapp – Monsteragent

Galainvigning på Draken med
Nelly Rapp – Monsteragent
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Regionala visningar
under Göteborg Film
Festival Prisma 2020
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Göteborg Film
Festival Prisma
Tablå 2020
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Annons

Prisma fortsätter på Draken Film:

Bara världens
bästa barnfilm.
Bara 89 kr/månad.

