Biograf Nordstan

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.
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Kortfilmspaket
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.

Dokumentär
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.

