
Nyhet!
Prismas digitala filmpass

Filmbonanza för knattar
I detta färgsprakande och fartfyllda kortfilmsmaraton mö-
ter du bland annat ett träd med ett par röda skor, hör en 
björn sjunga för full hals och träffar en elefant som dröm-
mer 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.

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

H Is for Happiness
Med gränslös optimism och aldrig sinande energi försöker 
12-åriga Candice lappa ihop sin trasiga familj. Sedan lillasys-
terns tragiska bortgång har inget varit sig likt. Tillsammans 
med sin nyfunna vän bestämmer sig Candice att förmå hen-
nes 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.

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

Rek. från: 5 år
Längd: 78 min
Regi: Stig Lasseby 
Ursprungsland: Sverige

Rek. från: 5 år
Dubbad till svenska
Längd: 27 min
Regi: Jacob Ley
Ursprungsland: Danmark

Rek. från: 11 år
Engelskt tal, svensk text.
Längd: 98 min
Regi: John Sheedy
Ursprungsland: Australien

Rek. från: 3 år
Utan dialog
Längd: 40 min

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 fil-
mer så kan du fixa din egen filmfestival hemma eller 
på skolan. Kanske gör du ett eget festivalprogram 
med invigning, pyjamasvisning, stop motion-anime-
ring och en riktigt härlig scenografi? 

Digitalt filmpass till privatperson
På drakenfilm.se finns det möjlighet att köpa digitalt film-
pass 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 goteborg-
filmfestival.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 barn- och 
ungdomsfilmer. 

19 oktober – 1 november

Filmer



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

Digitala workshops

Kan inte du komma till filmfestivalen får film-
festivalen 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
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 hjär-
tat 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!

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.

Rek. från: 10 år
Språk: Franska, svensk text
Längd: 82 min
Regi: Rémi Chayé
Ursprungsland: Frankrike


