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Välkommen till Göteborg 
Film Festival Prisma!
Som vi har längtat efter att träffas i biograferna 
igen, och nu är det äntligen dags. Vi har satt ihop 
ett fullspäckat filmprogram, med roliga, vackra och 
spännande filmer från hela världen, fulla av äventyr 
och fascinerande karaktärer. Under sex dagar får du 
chansen att möta bland annat den 12-åriga tyska 
astronomen Ulja, amerikanska vilda västern-hjälten 
Calamity och japanska sotarpojken Lubicchi. Och 
så allas vår Alfons såklart, som bara ska inviga fes-
tivalen innan vi drar igång med allt annat.

De flesta biografvisningarna sker på Bio Roy, 
men i år har vi dessutom förvandlat Hagabion till 
Hogwarts, där vi firar Harry Potter-filmernas 20-års-
jubileum genom att visa samtliga filmer och fylla 
huset med trollstavar, sorteringshattar och massor 
av mysig magi för både trollkarlar och mugglare.

Du som har långt till biograferna kan också be-
söka Göteborg Film Festival Prisma digitalt – flera 
av filmerna går att ta del av hemifrån, var som helst 
i Sverige.

Och som vanligt är Göteborg Film Festival Prisma 
mer än bara film. I ett fullmatat filmaktivitetspro-
gram kan du helt utan kostnad prova på animation, 
skådespeleri och massor av annat. Under festivalen 
får du träffa spännande personligheter som regis-
sören Tomas Alfredson och gänget från Kokobäng.

Välkomna!

Jonas Holmberg, Konstnärlig ledare
Mirja Wester, VD
Erika Olsson, Projektledare Göteborg Film Festival Prisma

VISNINGAR PÅ BIOGRAF I GÖTEBORG 
Biljetter och information 
Biljetter finns på goteborgfilmfestival.se från och med 
den 30 september. Ingen försäljning på biograferna, men 
du kan få hjälp där att boka din biljett digitalt under 
festivalen 30 minuter innan första visning. 

Biljettpriser 
Ordinarie pris                   60 kr 
Invigning – Alfons Åbergkalas   60 kr 
Pyjamasvisning                    100 kr inkl. frukostpåse  
Harry Potter på Hagabion           80 kr 
Inget festivalpass behövs till Prisma. 
Digitalt filmpass                             69 kr 

Biljetter till visningar runt om i Västra Götaland 
Biljetter till visningar på övriga biografer i Västra Göta-
land säljs via respektive biograf. Se sida 28 för mer 
information.  

Biograf Nordstan 
Alla visningar i Nordstan är gratis, ingen förbokning. 
Biljetter hämtas ut 30 minuter innan respektive visning. 

PRISMA ONLINE 
Privatpersoner köper Prisma online-pass på drakenfilm.
se i samband med festivalen. Pris 69 kr.  
Kultursamordnare och personer inom skola beställer 
digitala filmpass för grupper på goteborgfilmfesti-
val.se/prisma-skola och kan då beställa mot faktura.  
Pris 200 kr. 
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Pyjamasvisningar 
Alla knattars favoritkoncept Pyjamasvisningar hittar du 
lördag, söndag och måndag på Bio Roy. Ta på dig din bästa 
pyjamas och ta med ditt gäng ner till biografen utan att 
ens byta om! Ditt gosedjur går såklart gratis och får en 
egen biljett när ni kommer till foajén. Frukostpåse ingår i 
biljetten på Bio Roy och innehåller en ostmacka, dricka och 
en överraskning. Kaffe ingår för vuxna. Anmäl allergier på 
info@goteborgfilmfestival.se, ange vilken visning det gäller.

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. Ingen förbokning 
och tillhandahålls i mån av plats.

Syntolkning 
Syntolkning erbjuds på ett flertal visningar. Håll utkik i tablån. 
Ingen förbokning krävs. 

Prismas online  
27 oktober–1 november på drakenfilm.se 
Med Prisma online-pass får du tillgång till filmer online var 
du än bor i Sverige. På goteborgfilmfestival.se finns det 
möjlighet att köpa Prisma online-pass för privatpersoner. 
Pris 69 kr. Filmerna som visas har simultan premiär med 
biovisningen på Bio Roy och ligger tillgängliga i 24 h. 
Se tablå och läs mer om filmerna på sidorna 7–15. 

Prisma online för skolor
27–29 oktober
Du som är kultursamordnare eller pedagog kan köpa 
så många digitala filmpass du vill. Du bokar de digitala 
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, faktureras. Filmer som ingår är Hej, stora 
värld!, Mission Ulja Funk, Kortfilm för de minsta och Kortfilm 
för de lite äldre.

Det här är Göteborg Film Festival Prisma
Göteborg Film Festival Prisma är filmfestivalen för 
alla barn och unga. Under året som har gått har vi 
sökt med ljus och lykta efter de bästa filmerna från 
hela världen och nu kan du se dom under sex dagar 
i anslutning till höstlovet. I år kan du gå på bio på 
Bio Roy, i Nordstan och på Hagabion i Göteborg. I 
Västra Götaland kan du besöka Prisma på Kultur-
huset Blå Stället i Angered, Nordiska Akvarellmuse-
et i Skärhamn, Kulturhuset Hav & Land i Hunnebo-
strand, Odéon Bio & Teater i Bengtsfors, Mölnlycke 
Bio i Mölnlycke och på härliga Palladium i Alingsås. 

FESTIVALOMRÅDE AVENYN 
På Bio Roy inviger vi festivalen med ett stort 
Alfonskalas och premiärvisar under hela 
festivalen de bästa barn- och ungdomsfilmerna 
från världens filmfestivaler från året som gått. 
Passa på att besöka Prisma Piazza – vårt stora 
filmaktivitetsområde i Stadsbibliotektets 
utställningshall (se sida 26) och missa inte våra 
gäster på Trappscenen på Stadsbiblioteket.

FESTIVALOMRÅDE HAGABION 
På Hagabion kan du ta del av vårt Harry Potter-
maraton under lördag, söndag och måndag. Se 
filmerna, upptäck det magiska snackset i kiosken 
och gå på en trolldomslektion på Prismas egna 
Hogwarts (se sida 16).

Bild från Calamity.

SYMBOLER I PROGRAMMET

Pyjamasvisning ->Visas på biograf -> Visas digitalt -> Läsning av textremsa ->Syntolkning -> 3
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3001 ons 27 okt  
17.30 Bio Roy. Världspremiär.
Regi: Tomas Alfredson 
Land: Sverige 
Språk: Svenska 
Längd: 12 min
Distribution: Folkets Bio

Kalasinvigning!
ons 27 okt 17.00 Bio Roy

17.00 Dörrarna öppnas och 
kalaset börjar
17.30–18.30 Scenprogram 
och filmpremiär

Välkommen på Alfons Åberg-kalas 
Prisutdelning, teater och världspremiär!
Den 27 oktober klockan 17.00 öppnar vi upp portarna till Göteborg Film Festival 
Prisma. Och finns det något bättre sätt än att börja filmfestivalen med ett 
hejdundrande Alfons Åberg-kalas? 

Det blir ballonger, fiskedamm, teater från Alfons Åberg Kulturhus och prisut-
delning. Men det bästa av allt är att du även kommer att bli en av de allra förs-
ta i världen att få en förhandstitt av den rykande färska bokfilmen Aja baja, 
Alfons Åberg. 

En kväll du helt enkelt inte får missa!

När pappor vill vara ifred bryr de sig inte så noga om 
vad man gör …”Får jag ha verktygslådan?” ber Alfons. 
”Mmm” säger pappa, ”men akta dig för sågen”. 

Aja baja, Alfons Åberg är en av tre bokfilmer som 
kommer att ingå i paketet Jag ska bara … sa Alfons 
Åberg med premiär våren 2022.  

Gäst på plats! Efter visningen kommer regissören Tomas 
Alfredson att vara på plats för att svara på era frågor.

Galainvigning 
av Göteborg Film 
Festival Prisma
22 oktober 2020

Världspremiär!

Barn
til

låte
n 

Svenskt t
al

Aja baja, Alfons Åberg
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3031 mån 1 nov 10.00 Bio Roy
Bill och hemliga Bolla är  
tillgänglig online i 24 timmar. 
30 okt 09.30 Angered
Regissör: Lasse Persson,  
Per Åhlin  / Jan Gissberg
Land:  Sverige
Språk: Svenska
Längd: 32 min + 30 min 
Passar: 4–7 år, barntillåten.
Distribution: Folkets Bio

Med barnet i fokus 
Årets hederspris på Göteborg Film Festival Prisma 
tilldelas Gunilla Bergström. Gunilla Bergström föd-
des 1942 i Göteborg, och arbetade som journalist 
innan hon blev författare på heltid. Hennes realis-
tiska och vardagsfilosofiska berättelser om Alfons 
och Bill och Bolla har älskats av generation efter ge-
neration, och givit upphov till en lång rad korta och 
långa filmer som blivit lika älskade och inflytelseri-
ka som böckerna. Ända sedan den första Alfons-fil-
men, Raska på, Alfons Åberg i regi av Per Åhlin, var 
Gunilla Bergström djupt involverad i filmproduktio-
nerna, dels som manusförfattare men också som 
övergripande kreativ kraft med inflytande över så-
väl animationsstil som filmmusik. Under Göteborg 
Film Festival Prisma premiärvisas bokfilmen Aja 
Baja, Alfons Åberg i regi av Tomas Alfredson. 

Ursprungligen skulle Gunilla Bergström ha tagit 
emot utmärkelsen under festivalens invigningscere-
moni, men hon avled den 23 augusti, 79 år gammal. 
Därför tilldelas Gunilla Bergström priset postumt. 

HEDERSPRISTAGARE
GUNILLA BERGSTRÖM

Foto:  Jörn H Moen.

Se också Bergström-paketet
Vad hände Alfons Åberg? I detta kortfilmspaket upplever Alfons hem-
ska och omtumlande saker, men som faktiskt till slut ändå löser sig. 
Vad händer om man blir anklagad för något man inte gjort, eller om 
man gjort något man ångrar? Och vem skall man leka med om man 
flyttar till ett nytt område där man inte känner någon? I paketet ingår 
Där går tjuv-Alfons, Vem räddar Alfons Åberg och Alfons och odjuret.

Bill och hemliga Bolla Jan Gissberg har förvandlat Gunilla Bergströms 
underbara böcker om Bill och Bolla till en fantastisk rimmad filmpärla 
om att vara sin egen sort, fylld av charm och animationspoesi. 

Bild från Bill och Hemliga Bolla.© Bok-Makaren AB
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3003 fre 29 okt  
17.30 Bio Roy  
Svensk premiär. 
3040 mån 1 nov  
16.00 Bio Roy
Regi: Yusuke Hirota, 
Land: Japan, 2020. 
Språk: Japanska
Text: Svensk 
Längd: 1 tim 40 min

Poupelle of Chimney Town  
Eiga Entotsumachi no Puperu

Ett hisnande äventyr tar sin början när unga Lubicchi möter den märkliga va-
relsen Poupelle, en figur skapad av skräpet från en soptipp. Lubicchi jobbar 
som sotare och bor i en isolerad stad där den eviga röken från höga skorstenar 
skapat ett ogenomträngligt molntäcke. Han drömmer om att få se stjärnorna, 
som hans pappa berättat om, men att det skulle finnas något bortom de grås-
varta rökmolnen är det ingen annan i staden som tror på. När han en hallow-
eenkväll träffar Poupelle inleder de en vänskap, som drastiskt ska komma att 
förändra livet för alla invånare i Chimney Town. Poupelle of Chimney Town är 
baserad på Akihiro Nishinos berömda barnbok och är en fantasifullt och utsökt 
vackert animerad film, som berör med sin humor, värme och spänning.  
Tobias Åkesson

Passar f
rå

n 11
 år

Svensk te
xt

Bild från Poupelle of Chimney Town.
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3017 lör 30 okt  
16.30 Bio Roy 
Tillgänglig online  
i 24 timmar.
3035 mån 1 nov  
12.00 Bio Roy
Regi: Rémi Chayé
Land: Frankrike, Danmark, 
2020.
Språk: Franska
Text: Svensk 
Längd: 1 tim 25 min 

Calamity  Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

Fartfyllt och färgstarkt äventyr om den unga Calamity Jane, som vägrar an-
passa sig efter rådande normer i 1800-talets vilda västern. När 12-åriga Martha 
Janes pappa skadar sig tar hon över ansvaret för sin fattiga familj, som färdas 
i en karavan av nybyggare på väg över den väldiga prärien. Men hennes kaxiga 
djärvhet uppskattas inte av ledaren för karavanen och när hon anklagas för 
att tillsammans med en främling ha stulit nybyggarnas värdesaker, finner hon 
ingen annan råd än att på egen hand ta upp jakten för att bevisa sin oskuld. 
Regissören Rémi Chayés mustiga färgpalett skapar en bländande vacker fond 
till ett fullödigt västernäventyr med mycket humor.  Tobias Åkesson

Passar från 9 år

Svensk text Bild från Calamity.
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3030 sön 31 okt 16.30 
Bio Roy. Svensk premiär. 
Tillgänglig online i 24 timmar.
29 okt 19.00 Bengtsfors
1 nov 15.30 Tjörn
Regi: Barbara Kronenberg 
Land: Tyskland, Luxem-
burg, Polen, 2021.
Språk: Tyska
Text: Svenska 
Längd: 1 tim 32 min
Distributör: Fokusfilm

Mission Ulja Funk  
12-åriga rymdfantasen Ulja upptäcker en asteroid som störtar mot jorden med 
nedslagspunkt i Belarus. För att se den på nära håll ger hon sig iväg på sitt 
livs stora äventyr genom Europa. I den djupt kristna församlingen, som Ulja 
och hennes familj tillhör, håller hon föreläsningar om den inkommande aster-
oiden. Församlingen, och speciellt hennes farmor, uppskattar inte hennes in-
tresse för astronomi och lägger beslag på hennes utrustning. Det får den envisa 
och självsäkra Ulja att rymma i familjens likbil tillsammans med klasskompisen 
Henk som chaufför. En tokig och varm historia om vänskap och nya relationer 
och om hur viktigt det är att våga lita på själv och följa sina drömmar.   
Maja Lind Jonsson

Passar f
rå

n 9 år

Svensk te
xt

Bild från Mission Ulja Funk.
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3007 lör 30 okt 10.00  
Bio Roy. Svensk premiär. 
Tillgänglig online  
i 24 timmar. 
Regi: Anne-Lise Koehler, 
Éric Serre
Land: Frankrike, 2019. 
Språk: Svenska 
Längd: 1 tim 7 min
Distribution: Smorgas-
bord Picture House

Hej, stora värld!  Bonjour le monde
Djurlivet är i ständig förändring i ett animerat praktverk, där vi bjuds in till en 
färgsprakande och fängslande värld full av rörelse. Ugglan pickar sig ut från 
ägget, en bäverunge dyker ner i vattnet för första gången och en vattenlevande 
nymf förvandlas till en ståtlig Kejsartrollslända. I ett myller av skickligt kon-
struerade pappersfigurer och dockor följer vi tio olika djurs liv från födelse till 
fullvuxna individer, med alla de utvecklingssprång och farligheter som finns på 
vägen. Den fantasifulla Hej, stora värld! målar upp en bild av hur världen kan 
tänkas upplevas för djuren runt omkring oss.   Tobias Åkesson

Passar 4–7 år

Svenskt tal Bild från Hej, stora värld!
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3012 lör 30 okt  
13.00 Bio Roy
Regi: Marja Pykköö 
Land: Finland, Nederlän-
derna, Norge, 2021. 
Språk: Finska
Text: Svenska 
Längd: 1 tim 29 min
Distribution: SF Studios

3002 tors 28 okt 17.30  
Bio Roy. Svensk premiär.
29 okt 18.00 Angered
Regi: Greg Tiernan,  
Conrad Vernon 
Land: Storbritannien, 
Kanada, USA, 2021.  
Språk: Svenska 
Längd: 1 tim 33 min
Distribution: SF Studios

Bild från Sijha, Rebellälvan.

Familjen Addams 2  The Addams Family 2
Morticia, Gomez, Onkel Fester och resten av den knasiga spökfamiljen är till-
baka, i en gotisk komedi där en hemsökt husbil för familjen till nya läskiga 
platser. Efter Charles Addams skämtteckningar i The New Yorker på 30-talet 
har den ikoniska Familjen Addams återuppstått med jämna mellanrum, stän-
digt ackompanjerade av det klassiskt fingerknäppande ledmotivet. Den här 
gången har mamma Morticia och pappa Gomez tröttnat på att diskutera barn-
ens ”skrämtid” och ger sig ut på en fullspäckad familjesemester som bland an-
nat tar dem till Niagarafallen och Grand Canyon, med den vandrande handen 
Thing vid husbilsratten.  Jonas Holmberg

Passar f
rå

n 7 år

Svenskt t
al

Bild från Familjen Addams 2.

Sihja, Rebellälvan  Sihja – kapinaa ilmassa

En rebellisk älva och en introvert pojke försöker förhindra en miljökatastrof i 
en charmig film som hyllar det udda och lite stökiga. Fjärilsintresserade Alfred 
håller sig mest för sig själv, men en dag träffar han den märkliga flickan Sihja. 
Hon är spontan, yvig och till det närmaste Alfreds motsats, men trots deras 
olikheter blir de snart vänner. Sihja är en älva, hon kan flyga och har magiska 
krafter, men är ännu alltför ung för att bemästra dem till fullo. När de båda 
undersöker varför så många fåglar dött i deras närområde, dras de in i en härva 
som sätter deras vänskap på prov och tvingar dem att möta sina inre rädslor.
Tobias Åkesson

Passar f
rå

n 7 år

Svensk te
xt
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3022 sön 31 okt  
11.30 Bio Roy. Svensk premiär. 
Tillgänglig online  
i 24 timmar. 
30 okt 17.00 Bengtsfors
30 okt 15.00 Ulricehamn
1 nov 13.00 Tjörn
Regi: Dennis Bots 
Land: Nederländerna 2020. 
Språk: Nederländska
Text: Svensk 
Längd: 97 min

Angel  Engel
En spännande och lekfull historia om att plötsligt få allt man någonsin önskat 
sig.  Angel är en osäker tjej som är lite utanför i skolan och som helst tillbringar 
sin lediga tid hemma. Men en dag händer något mycket märkligt. Hon råkar hit-
ta en klocka. En klocka hon snabbt förstår är mycket speciell. Den kan nämligen 
besanna alla hennes önskningar. Det spelar egentligen ingen roll om det är 100 
pizzor eller nya, snygga kläder. Men frågan är om man faktiskt blir lyckligare av 
att alltid få precis det man vill ha hela tiden?   Erika Olsson

Passar från 7 år

Svensk text Bild från Angel.

3026 sön 31 okt  
13.45 Bio Roy
Regi: Tomas Alfredson 
Land: Sverige, 1995. 
Språk: Svenska 
Längd: 1 tim 40 min
Distribution: SF Studios

Bert – den siste oskulden  
Kärlek, pluggproblem och sexfantasier i Tomas Alfredsons klassiska publik-
succé om unge Berts drömmar och relationsproblem. I våras började alla tala 
om Anders Jacobssons och Sören Olssons älskade men också kritiserade tjej- 
tjusare igen, i samband med att tv-serien Bert fick premiär. Samtidigt var vi 
många som kom att tänka på den första filmatiseringen av Berts, Åkes och Lill-
Eriks äventyr som välte biograferna på 90-talet. DN:s kritiker skrev till exempel 
att ”Tomas Alfredsons Bert – den siste oskulden från 1995 är ju ett mindre mäs-
terverk, om än omöjlig att få tag på.” Efter ett digitaliseringsarbete av Svenska 
Filminstitutet kan denna skruvade komedi nu få nypremiär. Martin Andersson 
briljerar som den dagboksskrivande ynglingen som är kär i Victoria, och han får 
sällskap av en mäktig birollskavalkad.  Jonas Holmberg

Passar från 11 år
Bild från Bert – den siste oskulden.
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I en värld med grottor, berg och regnbågar  
möter du 1000 föremål från nära och långt borta.  

En utställning för stora och små!

FRI ENTRÉ!

HÄR MÖTER DU VÄRLDEN    |     UPPLEV,  LEK & LÄR    |     HÅLLPLATS KORSVÄGEN



Blanket Regi: Marina Moshkova 
(Ryssland, 2020. 6 min)

På Nordpolen bor en isbjörn. En dag kommer det en 
brunbjörn på besök men det uppskattas inte alls av 
isbjörnen till en början. En charmig film om oväntad 
vänskap och om att ensam inte alls alltid är stark.

Under the Clouds Regi: Vasilisa Tikunova 
(Ryssland, 2021. 4 min)

Ett får bor på en ö med alla andra får. Han vill vara 
fri, precis som molnen och naturen. Men ibland kan 
det vara lite svårt. Speciellt när man har andra får att 
förhålla sig till.  

Kortfilm för de minsta
Kortfilmspaket från hela världen. Passar dig som är 0–4 år. En biljett, sex filmer.

Bémol Regi: Oana Lacroix 
(Schweiz, 2021. 5 min)

En glad fjäderlös fågel sjunger i skogen och den härli-
ga sången gör så att den lilla björnen somnar och får 
ekorrarna att sluta bråka. Men en dag börjar det regna 
och fågeln blir våt och kall. Ja, till och med så sjuk att 
hen inte kan sjunga längre. Vad skall djuren i skogen  
göra nu? 

Juan Viento Regi: Alla Vartanyan 
(Argentina, 2020. 5 min)

Juan är ansvarig för att hålla rent i parken med sin 
lövblås. Hans största utmaning är vinden som ständigt 
blåser in löv och skräp. Men en dag kommer det en över-
raskning med vinden. 

Spyflugan Astrid  Regi: Charlotte Rodenstedt 
Språk: Svenska. (Sverige, 2021. 7 min)

“Astrid har fyra ben, kan gå i taket och flyga super-
snabbt!“ Nu har äntligen de älskade barnböckerna om 
Spyflugan Astrid blivit film. Här får vi följa med Astrid 
när hon skall vara barnvakt. Något som visar sig vara 
svårare än hon någonsin trott. 

Ursa Regi: Natalia Malykhina 
(Norge, 2021. 10 min)

Den lilla polarbjörnen Ursa är ensam och vilsen i det sto-
ra vinterlandskapet. Genom kalla vindar, norrsken och 
magisk sång får vi följa med honom på en utmanande 
resa på jakt efter den han älskar mest. Sin mamma. 

30 okt 11.00 Angered

31 okt 15.00 Bengtsfors

1 nov 10.00 Tjörn

1 nov 10.00 Mölnlycke

Längd: 40 min

Språk: Utan dialog/Svenska.
Passar  0–4 år

Utan dialog/

Svenska

29 okt 15.00 Ulricehamn

3013 lör 30 okt 15.15 Bio Roy

3021 sön 31 okt 10.00 Bio Roy 
         Tillgänglig online i 24 timmar.

Filmtexter: Erika Olsson
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Inkt Regi: Joost van den Bosch 
(Nederländerna, 2020. 3 min)

En pedantisk och städglad bläckfisk bor lugnt och har-
moniskt i ett akvarium på ett zoo. Men när ett barn 
råkar kladda på rutan med sin glass blir det hela riktigt, 
riktigt tokigt.

Kiki the Feather Regi: Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville 
(Frankrike, 2020. 5 min)

En liten kanariefågel bor ensam och uttråkad i en bur 
hos en tant. När den gamla damen en dag går ut på 
ärenden ser han sin chans att sticka. Men världen utan-
för buren kommer att bli svårare än han någonsin anat.  

Kortfilm för de lite äldre
Kortfilmspaket från hela världen. Passar dig som är 4–7 år. En biljett, sex filmer.

Apple Tree Man Regi: Alla Vartanyan  
(Ryssland, 2020. 10 min)

En man har ett stort äppelträd som inte ger honom den 
skörd som han drömmer om. Det mannen inte vet är att 
det även bor en liten gren i trädet. En gren som är vak-
en när andra sover och sover när andra är vakna. Något 
som skapar irriterande problem. 

A Tiny Tale              Regi: Chloé Bourdic, Théophile Coursimault,  
                                                 Sylvain Cuvillier, Noémie Halberstam, 

Maylis Mosny, Zijing Ye. 
(Frankrike, 2020. 8 min)

En pojke drömmer om att resa till månen, en hund läm-
nas bunden vid en lyktstolpe och en storasyster försöker 
slå sina rekord på cykel. Sinnrikt, roligt och berörande 
om vänskap och om att knyta nya kontakter.

Cracks in the Pavement Regi: Nicolás Conte 
(Argentina, 2019. 9 min)

En vacker blomma växer mellan gatstenarna i den 
smutsiga och ganska förorenade staden. Men en pap-
perskorg ser hur blomman sakta vissnar och försöker 
göra allt den kan för att rädda hen, trots att det inte är 
så lätt när man är en papperskorg och är fastskruvad i 
en stolpe.

Twin Trees Regi: Emmanuel Ollivier 
(Frankrike, 2020. 4 min)

En syster och en bror går längs vägen med varsitt litet 
träd i en kruka. Men när de plötsligt stöter på en pa-
pegoja bestämmer de sig för att välja två helt olika 
vägar.  

30 okt 10.00 Alingsås

30 okt 13.00 Angered

31 okt 17.00 Bengtsfors

1 nov 11.30 Tjörn

Längd: 40 min
Språk: Utan dialog.

Passar 4
–7 år

Uta
n dialog

Filmtexter: Erika Olsson

3008 lör 30 okt 11.45 Bio Roy 
Tillgänglig online i 24 timmar.

3039 mån 1 nov 14.30 Bio Roy
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– INBJUDAN – 

Hogwarts skola för Filmvisningar och Trolldom

Kära häxa och trollkarl 

Vi har nöjet att meddela er att ni har möjlighet att säkra en plats 

vid Hogwarts skola för Filmvisningar och Trolldom. Boka biljett till 

filmvisningar på goteborgfilmfestival.se/prisma. Drop in och först 

till kvarn gäller för trolldomslektioner. Kom gärna i trollkarls- 

uniform. Det är tillåtet att medtaga trollstavar samt magiska  

gosedjur utan biljett. 

Vi förväntar oss att se er uggla snarast med datum  

då ni tänker anlända. 
 

Edra tillgivna,  

Erika Olsson, producent Prisma och häxa 

Jonas Holmberg, konstnärlig ledare och trollkarl 

I år är det 20 år sedan den första Harry 
Potter-filmen Harry Potter och de vises 
sten hade premiär. Det firar vi med ett 
Harry Potter-maraton. Berättelserna om 
Harry Potter har stått sig starka. Många 
unga idag älskar berättelsen om pojken 
som överlevde precis lika mycket som sina 
mugglarföräldrar som var i Harrys, Rons 
och Hermiones ålder när böckerna och 
filmerna kom ut för första gången. Otali-
ga är de 11-åringar som tålmodigt väntat 
på ett handskrivet brev med antagnings-

besked till Hogwarts skola för häxkonster 
och trolldom.
Väntan är över, inbjudan är här! Göteborg 
Film Festival Prisma firar tjugoårsjubileet 
av den första filmen med ett stort Harry 
Potter-maraton i tre dagar på Hagabion i 
tre parallella salonger. Ett Hagabion som 
under tre dagar förvandlas till Hogwarts.
Filmerna som visas är jubileumsutgåvor 
och Harry Potter och de vises sten visas 
med 15 minuter extramaterial. Alla filmer 
visas med engelskt tal.

Välkomna till Prismas egna Hogwarts
Harry Potter-maraton i Hagabions alla salonger i tre dagar
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HOGWARTS 
skola för Filmvisningar och Trolldom

LÖRDAG 
30 OKT 

Harry Potter och fången från Azkaban
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Ökände trollkarlen Sirius Black rymmer från Azkaban-fängelset och Harry 
går inte längre säkert när tredje skolåret börjar. Spöklika dementorer vaktar 
Hogwarts men frågan är om dom själva inte är farligare än det dom försöker 
skydda eleverna ifrån? Med bästa vännerna Ron och Hermione är Harry fast 
besluten om att lösa mysteriet kring den förrymda fången och flera oskyldi-
ga liv behöver räddas längs vägen.

3014 lör 30 okt 15.30 Haga 1
3015 lör 30 okt 15.30 Haga 2
3016 lör 30 okt 15.30 Haga 3
Regi: Alfonso Cuarón 
Land: Storbritannien, USA, 2004. 

Språk: Engelska
Text: Svenska 
Längd: 2 tim 22 min
Distribution: SF Studios

frå
n 11

 år

3009 lör 30 okt 12.30 Haga 1
3010 lör 30 okt 12.30 Haga 2
3011 lör 30 okt 12.30 Haga 3
Regi: Chris Columbus 
Land: Storbritannien, USA, 2002. 

Språk: Engelska
Text: Svenska 
Längd: 2 tim 41 min
Distribution: SF Studios

Harry Potter och Hemligheternas kammare
Harry Potter and the Chamber of Secrets

Andra skolåret på Hogwarts inleds med flygande bilar och piskande pil-
träd när vi åter får kliva in i Harry Potters magiska värld. Denna gång tar 
berättelsen oss djupt in i skolans hemligheter och mörker. Husalfen Dob-
by gör entré i historien och försöker varna för fara men snart riktas allt fler 
anklagande blickar mot Harry när skolelever plötsligt hittas överfallna och 
förstenade.

frå
n 11

 år

Harry Potter och de vises sten 
Harry Potter and the Philosopher's Stone

I en skrubb under en trapp på Privet Drive 4 bor den föräldralösa Harry Pot-
ter. Han vet ännu inte om att han snart kommer ge sig ut på sitt livs äventyr 
och få en förklaring till allt det där märkliga som börjat ske runt omkring 
honom. När Hogwarts-Expressen lämnar perrong 9 ¾ öppnar sig en helt ny 
värld av magiska krafter, starka vänskaper och tuffa utmaningar som är lika 
fantastisk för Harry som för oss som tittar.

3004 lör 30 okt 09.00 Haga 1
3005 lör 30 okt 09.00 Haga 2
3006 lör 30 okt 09.00 Haga 3
Regi: Chris Columbus 
Land: Storbritannien, USA, 2001. 

Språk: Engelska
Text: Svenska 
Längd: 2 tim 48 min
Distribution: SF Studios

frå
n 11

 år
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Harry Potter och den flammande bägaren
Harry Potter and the Goblet of fire

Under världsmästerskapen i Quidditch blir tecknen på att den sedan länge 
försvagade men alltid fruktade trollkarlsmästaren Voldermorts krafter 
vuxit sig starkare igen. När Harry oväntat får representera Hogwarts i den 
farliga trekampen mellan rivaliserande magiska skolor framkommer såväl 
hans förmåga att överlista drakar som ett nyfunnet kärleksintresse.

Harry Potter och Halvblodsprinsen
Harry Potter and the Half-Blood Prince

I tuffa tider sätts vänskap och kärlek på prov och kan få känslor att växa. 
Vem är halvblodsprinsen som lämnat spår efter sig på Hogwarts och har 
han något med Harry och framtidsprofetian att göra? Dumbledore börjar 
äntligen avslöja hemligheterna bakom Voldemorts odödliga själ för Harry 
och förbereder honom för den nyckelroll han har i att rädda trollkarlsvärlden 
från evigt mörker.

Harry Potter och Fenixorden
Harry Potter and the Order of the Phoenix

Harrys femte år på Hogwarts blir det mörkaste hittills. Alla tycks 
förneka Lord Voldermorts återkomst och på Hogwarts är inget sig likt. 
Trolldomsministeriet har tagit över kontrollen på skolan, Hagrid är 
försvunnen och nya läraren Dolores Umbridge får Harry och hans vänner 
att starta en motståndsarmé. Magins framtid hänger nu på allvar på 
Harry Potter men kampen har ett högt pris med dödlig utgång.

3027 sön 31 okt 15.15 Haga 1
3028 sön 31 okt 15.15 Haga 2
3029 sön 31 okt 15.15 Haga 3
Regi: David Yates 
Land: Storbritannien, USA, 2009. 

Språk: Engelska
Text: Svenska 
Längd: 2 tim 33 min
Distribution: SF Studios

3023 sön 31 okt 12.30 Haga 1
3024 sön 31 okt 12.30 Haga 2
3025 sön 31 okt 12.30 Haga 3
Regi: David Yates 
Land: Storbritannien, USA, 2007. 

Språk: Engelska
Text: Svenska 
Längd: 2 tim 18 min
Distribution: SF Studios

3018 sön 31 okt 09.00 Haga 1
3019 sön 31 okt 09.00 Haga 2
3020 sön 31 okt 09.00 Haga 3
Regi: Mike Newell 
Land: Storbritannien, USA, 2005. 

Språk: Engelska
Text: Svenska 
Längd: 2 tim 37 min
Distribution: SF Studios

HOGWARTS 
skola för Filmvisningar och Trolldom

SÖNDAG 
31 OKT  

frå
n 11

 år

frå
n 11

 år

frå
n 11

 år
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Harry Potter och dödsrelikerna – Del 1
Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1

Harry, Ron och Hermione är på flykt och helt utlämnade åt varandra när de 
tagit sig an det riskabla uppdraget att leta reda på och förstöra horrokrux-
erna – hemligheten bakom Voldemorts odödlighet. Samtidigt som pussel-
bitarna kring världens mörkaste trollkarl börjar falla på plats lurar mörka 
krafter som hotar att slita sönder våra hjältars vänskapsband.

Harry Potter och dödsrelikerna – Del 1 
Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2

Voldemorts makt har fortsatt växa och Hogwarts är nu helt i hans kontroll. 
I den storslagna finalen av Harry Potter-filmerna eskalerar kampen mellan 
det goda och det onda i trollkarlarnas och häxornas värld. Slutligen står vi 
där vid Harrys sida, öga mot öga med Voldemort. Vad måste offras för att 
vinna det sista slaget?

3036 mån 1 nov 13.30 Haga 1
3037 mån 1 nov 13.30 Haga 2
3038 mån 1 nov 13.30 Haga 3
Regi: David Yates 
Land: Storbritannien, USA, 2011. 

Språk: Engelska
Text: Svenska 
Längd: 1 tim 50 min
Distribution: SF Studios

3032 mån 1 nov 10.00 Haga 1
3033 mån 1 nov 10.00 Haga 2
3034 mån 1 nov 10.00 Haga 3
Regi: David Yates 
Land: Storbritannien, USA, 2010. 

Språk: Engelska
Text: Svenska 
Längd: 2 tim 26 min
Distribution: SF Studios

Tal och textning
Filmerna som visas är särskilda jubileumsversioner. Harry Potter och 
de vises sten inkluderar 15 minuter extramaterial. 

Jubileumsversionerna visas endast med engelskt tal.  I Haga 1 finns 
möjlighet att låna hörlurar och få textremsa uppläst under visningen 
av den första filmen, först till kvarn på plats.

Välkommen till Hogwarts skola för Filmvisningar och Trolldom
Som i ett trollslag har Hagabion förvandlats till Hogwarts, där 
överraskningar väntar bakom varje hörn. Lyckas du hitta trappan 
och ta dig en våning ner finner du trolldryckssalen med lektioner i 
trollstavsslöjd, kalligrafi med gåspenna och magiskt broderi med 
möjlighet att tillverka en egen elevhemsdekal. Glöm förresten inte 
att ta reda på vilket elevhem du tillhör, leta efter en stor hatt … 

Välkommen att ta del av lektionerna före eller efter du 
varit på bio.

Hogwarts öppettider

Kiosk med biosnacks 
08:30 – 09:00 lördag och söndag

Trolldomslektioner och kiosk 
11.00–15.30 lördag och söndag
09.00–13.30 måndag

Salonger
HAGA 1  121 platser
HAGA 2 58 platser
HAGA 3 19 platser

MÅNDAG 
1 NOV 

HOGWARTS 
skola för Filmvisningar och Trolldom

frå
n 11

 år

frå
n 11

 år
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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 30 minuter innan respektive visning. Ingen förbokning.

Biograf Nordstan – Filmer
22–31 oktober

LasseMajas Detektivbyrå – Det första mysteriet
Regi: Josephine Bornebusch

Lasse och Maja träffas för första gången i ett spän-
nande äventyr där systrarnas Hammarabis bok blir 
stulen från Vallebyskolan och gamla oförrätter avslöjas.
Sverige 2018. 91 min. Från 7 år.

LasseMajas Detektivbyrå - Stella Nostra
Regi: Walter Söderlund

Inför Dino Paninis och Sara Bernards bröllop försvinner 
Panini-familjens kronjuveler. LasseMajas detektivbyrå 
tar sig an fallet, men inser snart att de själva är huvud-
misstänkta.
Sverige 2015.  71 min. Barntillåten.

Mamma Mu & Kråkan 
Regi: Igor Veichtaguin

Mamma Mu är en ko som vill lära sig dyka, dansa balett 
och allt annat som verkar kul. När hon träffar Kråkan blir 
hon väldigt glad, för det är roligare när man är två, men 
Kråkan tvekar inför att bli vän med en så konstig ko.
Tyskland, Ungern, Sverige 2008. 77 min. Barntillåten.

Mitt liv som hund
Regi: Lasse Hallström

I slutet av 1950-talet reser 10-åriga Ingemar Johansson 
till sin morbror i Småland sedan hans mamma ham-
nat på sjukhus. På den småländska orten lär han kän-
na många olika personligheter, däribland Saga, men 
saknaden efter mamma finns hela tiden där.
Sverige 1985. 101 min. Från 7 år.

Ronja Rövardotter
Regi: Tage Danielsson

Vildvittror, rumpnissar, grådvärgar och två rivaliserande 
rövarklaner. Tage Danielssons klassiska filmatisering av 
Astrid Lindgrens roman om rövardottern Ronjas hän-
delserika uppväxt. 
Sverige, Norge 1984. 126 min. Från 7 år. 

Rasmus på luffen
Regi: Olle Hellbom

Föräldralösa Rasmus blir aldrig vald av de vuxna som 
besöker barnhemmet. En dag rymmer han för att skaffa 
sig föräldrar på egen hand, men slår i stället följe den 
sjungande luffaren Paradis-Oskar.
Sverige 1981. 105 min. Barntillåten.

Du är inte klok Madicken
Regi: Göran Graffman

Det är vår och solen skiner på Junibacken där Madicken 
bor med sin familj. Madicken har just fått ett par fina 
röda sandaler, som hon tar med sig till majbrasan, trots 
att hennes mamma sagt att hon inte får. 
Sverige 1979. 103 min. Barntillåten.

Pippi Långstrump på de sju haven
Regi: Olle Hellbom

Pippi Långstrumps pappa har blivit tillfångatagen 
av pirater någonstans i Söderhavet. Utan att tveka 
bestämmer sig Pippi, tillsammans med vännerna Anni-
ka och Tommy, för att rädda honom.
Sverige 1970. 86 min. Barntillåten.

F I L M E R
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F I L M E R
Biograf Nordstan

Fri
entré!

Krakel Spektakel
Regi: Elisabet Gustafsson

Ett sagolikt och annorlunda musikaläventyr om Anna-
bell Olsson, som letar efter Trollkarlen, som för 700 år 
sedan förvandlade sig till ett glas lemonad och drack 
upp sig själv.
Sverige 2014. 75 min. Barntillåten.

Eva & Adam – Fyra födelsedagar och ett fiasko
Regi: Catti Edfeldt

Eva och Adam har varit ihop i snart tre år, men Eva har 
börjat tvivla på om hon fortfarande är kär och gör slut. 
Men när en annan tjej börjar visa intresse för Adam 
hamnar allt i ett nytt läge.
Sverige 2001. 92 min. Barntillåten.

Linas kvällsbok
Regi: Hella Joof

Lina är 15 år och går i nian. I hennes egna ögon är hon 
allt som börjar på o – okul, osnygg, oskuld, osupen, 
ocharmig, okysst och allmänt ointressant. Detta vill hon 
ändra på, och gör allt hon kan för att förändra sitt liv.
Sverige, Danmark 2007. 90 min. Barntillåten.

Förortsungar
Regi: Ylva Gustavsson, Catti Edfeldt

För tre år sedan kom Amina till Sverige tillsammans 
med sin morfar Said, men ännu har de inte fått sina 
uppehållstillstånd. När hennes morfar plötsligt dör blir 
läget kritiskt, och Amina tvingas förlita sig på vännerna 
i hennes egen ålder.
Sverige 2006. 96 min. Från 7 år. 

Hip hip hora!
Regi: Teresa Fabik

Sofie har precis börjat sjuan och ser fram emot att gå på 
vilda fester med sina kompisar. Men det blir inte riktigt 
som hon tänkt sig; på sin första fest blir Sofie alldeles 
för full och några killar tar förnedrande foton på henne. 
Snart har hela skolan sett bilderna och allting rasar 
samman.
Sverige, Danmark, Finland 2004. 90 min. Från 11 år.

I taket lyser stjärnorna
Regi: Lisa Siwe

Jenna går i sjuan och undrar varför hon inte är lika pop-
ulär som Ullis, eller hur hon ska göra för att få Sakke att 
bli kär i henne. När hennes mamma drabbas av cancer 
förändras allt och de flyttar hem till mormor, som av en 
händelse råkar bo granne med Ullis. 
Sverige 2009. 89 min. Barntillåten. 

Tusen gånger starkare
Regi: Peter Schildt

Signe är 15 år och går i nian. I klassrummet är hon 
nästan osynlig, där är det killarna som dominerar. Men 
en dag kommer en ny elev till klassen: Saga, en tjej med 
självförtroende och styrka. Hon vågar ta plats och snart 
börjar saker och ting förändras.
Sverige 2010. 85 min. Barntillåten.

Vänd för att se när filmerna visas

Presenteras i samarbete med:
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Biograf Nordstan – Tablå
F R E DAG 22 O K T LÖ R DAG 23 O K T

Mamma Mu  
& Kråkan
71 min

Mamma Mu  
& Kråkan
71 min

LasseMajas 
Detektivbyrå - 
Stel la Nostra
71 min

Krakel  Spektakel
75 min

LasseMajas 
Detektivbyrå  
–  Det första 
mysteriet
91 min

Föror tsungar
96 min

Eva & Adam  
– Fyra 
födelsedagar  
och ett  f iasko
92 min

Eva & Adam  
– Fyra 
födelsedagar  
och ett  f iasko
92 min

Mitt l iv  som hund
101  min

I  taket lyser 
stjärnorna
89 min

Du är inte klok 
Madicken
103 min

Ronja Rövardotter 
126 min

S Ö N DAG 24 O K T M Å N DAG 25 O K T T I S DAG 26 O K T

11.00

13.00

15.00

17.00

www.moviement.se

Skapa film
med dans!

med chansen att få den visad på 
Moviementgalan 2022!  

Låt oss guida dig till allt från att skapa action eller komedifilm 
till att ge din film liv med danser såsom exempelvis Popping, 
Locking och Hip hop. Om du vill kan du också dela din dansfilm 

på moviement.se och ta del av andras dansfilmer!    

Moviement är skapat av Göteborg Film Festival Prisma och Generation Pep 
med stöd av Västra Götalandsregionen.  



TAB L Å
Biograf Nordstan

O N S DAG 27 O K T TO R S DAG 28 O K T

LasseMajas 
Detektivbyrå - 
Stel la Nostra
71 min

Krakel  Spektakel
75 min

LasseMajas 
Detektivbyrå  
–  Det första 
mysteriet
91 min

Föror tsungar
96 min

Mitt l iv  som hund
101  min

Rasmus på luffen
105 min

I  taket lyser 
stjärnorna
89 min

Pippi  Långstrump 
på de sju haven
86 min

Linas kvällsbok
90 min

Tusen gånger 
starkare
85 min

Hip hip hora!
90 min

Du är inte klok 
Madicken
103 min

F R E DAG 29 O K T LÖ R DAG 30 O K T S Ö N DAG 31 O K T

Fri
entré!

Presenteras i samarbete med:

11.00

13.00

15.00

17.00

Fixa biogodiset och kom till vår pop-up biograf 
mitt i Nordstan, där du ser gratis barnfilm under 

hela festivalen. Välkommen att hämta ut dina 
biljetter på plats, ingen förbokning krävs. 

Vi ses i Bio Nordstan!  
Fredag 22/10 till söndag 31/10

Se barnfilm gratis  
i Bio Nordstan!

www.moviement.se

Skapa film
med dans!

med chansen att få den visad på 
Moviementgalan 2022!  

Låt oss guida dig till allt från att skapa action eller komedifilm 
till att ge din film liv med danser såsom exempelvis Popping, 
Locking och Hip hop. Om du vill kan du också dela din dansfilm 

på moviement.se och ta del av andras dansfilmer!    

Moviement är skapat av Göteborg Film Festival Prisma och Generation Pep 
med stöd av Västra Götalandsregionen.  



Kokobäng
Ina, Tindy och Olle från succéserien Kokobäng besöker Göteborg Film  
Festival Prisma!

De är kända för att vara med i den mest streamade TV-serien på SVT 
Barn. De har uppträtt på Sommarlov och varit nominerade till barnens 
humorpris på Barncancergalan.

Nu har du inte bara chansen att träffa Ina, Tindy och Olle och ställa 
de frågor du alltid har velat ställa. Du kommer även att få se de uppträda 
med några av låtarna från Kokobängs fantastiska låtskatt. 

Lör 30 okt 16.00
Trappscenen,    
Stadsbiblioteket

Fri entré, men begränsat 
antal platser så kom i tid.

Medverkande:  
Ina Lindgren,  
Tindy Laville  
och Olle Cardell

Prismas gäster
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Möt Alicia och Alfons på Prisma!
Hon är dansare, influencer, kämpar för att barn skall vara trygga på nätet 
och gör sin skådespelardebut i TV-serien Up4Noise på SVT Barn. 

Han är skådespelare och ett välkänt ansikte i allt från Wild Kids, TikTok, 
dansvloggen och Femkampen till den nu rykande färska andra säsongen 
av Up4Noise. 

Alicia och Alfons gästar Göteborg Film Festival Prisma och kommer att 
berätta om hur deras resa sett ut tills de hamnade där de är idag. Men 
de kommer också att ge tips på vad man skall tänka för att just nå sina 
drömmar. Du kommer också få chans att ställa frågor till Alicia och Alfons. 

Sön 31 okt 13.00
Trappscenen,    
Stadsbiblioteket

Fri entré, men begränsat 
antal platser så kom i tid.

Medverkande:  
Alicia Otterud  
och Alfons Luc Person

Frientré!
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Prisma Piazza
Utställningshallen, Stadsbiblioteket. Ingång från gatan.

Manus 
Är du nyfiken på att skriva manus? Vi går 
igenom verktyg för att skapa spännande 
historier, brainstormar fram coola idéer – 
och skriver grunden till vad som kanske en 
dag blir din världsberömda film?! Emma 
Axberg är en skribent, producent och tea-
terpedagog. Begränsat antal platser, kom 
vid programstart.
I samarbete med Folkuniversitetet.

Moviement 
Under hösten lanserar Göteborg Film Fes-
tival tillsammans med Generation Pep en 
hemsida, fylld med tutorials och inspira-
tion för dig som vill göra egna filmer. Årets 
tema är film och dans i alla dess former. 
Kom, prova hemsidan och gör en egen film.
I samarbete med Generation Pep, med stöd av Västra 
Götalandsregionen.

VR-Lounge
I Prismas VR-lounge kommer du kunna 
ta del av några spännande, roliga och 
ibland kanske lite tokiga VR-filmer. Ta på 
dig glasögonen och färdas in i den virtuel-
la verkligenheten. Här kan du titta uppåt, 
neråt och snurra runt. 
I samarbete med Visual Arena Lindholmen Science Park.

Vill du lära dig skriva manus, testa VR eller drömmer du om 
att bli skådespelare? På Prisma Piazza hittar du filmaktiviteter 
att prova på. Drop-in om inget annat anges.

fre 29 okt 
kl. 16.00–19.00 
lör 30 okt – mån 1 nov
kl. 10.00–17.00  

lör 30 okt – mån 1 nov 
kl. 11.00–17.00  

fre 29 okt 
kl. 16.00–17.30 (7-11 år)
lör 30 okt 
kl. 13.00–14.30 (12–15 år)  

Animation med Kulturskolan 
Prova på att göra animerad lerfilm med 
filmlärare från Kulturskolan. Skapa en 
egen lerfigur och väck den sedan till liv i en 
film. Du kan få den att gå, ramla, flyga och 
dansa! 
I samarbete med Kulturskolan.

Testa på att smälta in i skräckens värld
Med hjälp av lite smink och penslar kan 
du förvandla dig själv till din läskigaste 
skräckfigur! Visa upp dig och skräm vettet 
ur andra under kvällen på röda mattan. 
Allt material finns på plats. 
I samarbete med Folkuniversitetet.

fre 29 okt 
kl. 16.00–19.00 
lör 30 okt 
kl. 11.00–17.00  

fre 29 okt
kl. 16.00–19.00
sön 31 okt 
kl. 11.00–16.00 

Frientré!

Öppettider Prisma Piazza
Fredag 29 oktober  16.00–19.00
Lördag 30 oktober 10.00–17.00
Söndag 31 oktober 10.00–17.00
Måndag 1 november  10.00–17.00
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Skådespeleri
Har du alltid drömt om att testa på teater 
och skådespeleri? Vi gör scener tillsam-
mans genom roliga teaterövningar. Kan-
ske provar vi att göra några läskiga scener, 
det är ju ändå Halloween! Workshopen 
hålls av Henrik Myrberg, skådespelare och 
läskigt troll.
7 pers./workshop, kom vid programstart.

Skriv spökhistorier med Lena Ollmark
Gillar du att bli skrämd och att skräm-
mas? Författaren Lena Ollmark har skrivit 
många läskiga böcker och nu får du hen-
nes bästa tips . Du får också prova på att 
skriva egna kusliga historier. Begränsat 
antal platser. Anmäl dig senast 30 okt till 
barn.stadsbiblioteket@kultur.goteborg.se.
I samarbete med Stadsbiblioteket.

Måla din alldeles egna filmaffisch
Hur skulle din drömfilmaffisch se ut? Är 
den full av glitter? Läskig eller proppad 
med djur? Sätt dig i Prisma Piazzas målar-
hörna och låt fantasin flöda. Här finns glit-
ter, pennor, färger och annat kul för att din 
affisch skall bli precis som du vill.
I samarbete med Swedbank.

Skapa ett färgglatt collage 
Vi hyllar Gunilla Bergström och inspire-
ras av Alfons Åberg-böckerna i en colla-
ge-workshop. Med papper och tyg skapar 
vi våra egna konstverk. Begränsat antal 
platser. Anmälan senast 27 okt till barn.
stadsbiblioteket@kultur.goteborg.se. Skriv 
vilken tid du vill anmäla dig till.
I samarbete med Stadsbiblioteket

Välkommen alla familjer, barn och vuxenkompisar till 
Lynk & Co Club. Vi ser kortfilmer på stor duk, får en fin 
ansiktsmålning och provar på animation i en workshop 
med ett filmproffs. En spännande dag där alla är väl-
komna, för att både se och skapa fantastiska filmer.

Fri entré!

Familjedag 
Med kreativa workshops och filmvisningar för barn.

I samarbete med:

sön 31 okt 
kl. 12.00–15.00
Plats: Ekelundsgatan 4

lör 30 okt
kl. 13.00–14.00
kl. 15.00–16.00

sön 31 okt
kl. 11.00–12.00
kl. 13.00–14.00
kl. 15.00–16.00
Plats: Hörsalen, 
Stadsbibliotelet

mån 1 nov
kl. 13.00–14.30 (7–9 år)
kl. 15.00–16.30 (10–12 år)

fre 29 okt 
kl. 16.00–19.00 
lör 30 okt – mån 1 nov
kl. 10.00–17.00  

mailto:barn.stadsbiblioteket%40kultur.goteborg.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Prisma-Skriv%20sp%C3%B6khistorier
mailto:barn.stadsbiblioteket%40kultur.goteborg.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Prisma%E2%80%93skapa%20f%C3%A4rgglatt%20collage
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Ulricehamn

Alingsås

Angered

Göteborg

1
Hagabion

2
Stadsbiblioteket

Lynk & Co Club

4
2

Bio Roy

3
Nordstan

Biograferna

6

Tjörn

5

10

8

Visningar och aktiviteter i Göteborg Visningar i Västra Götalandsregionen

Bengtsfors

Hagabion
goteborgfilmfestival.se/prisma
Linnégatan 21

1

Bio Roy
goteborgfilmfestival.se/prisma
Kungsportsavenyen 45

2

Nordstan
Biografen öppnar 30 min innan 
första filmvisning. Biljetterna är 
gratis och hämtas ut 30 min innan 
respektive visning.
Nordstadstorget

3

Stadsbiblioteket
Prisma Piazza i utställningshallen  
och gäster på trappscenen. Fri entré. 
Götaplatsen 3

4

Lynk & Co Club
Familjedag med workshops och 
filmvisningar. Fri entré. 
Ekelundsgatan 4

5

10 Bengtsfors | Odéon Bio & Teater
odeon.nu
Centralbacken 6, Bengtsfors

9 Ulricehamn | Folkets Hus
Biljetter: 0321-595150 eller  
infodisk@ulricehamn.se
Nygatan 24, Ulricehamn

7 Alingsås | Palladium
alingsaskulturhus.se 
Nygatan 18, Alingsås

8 Tjörn | Nordiska Akvarellmuseet
tjorn.se/evenemang
Södra hamnen 6, Skärhamn

6 Angered | Kulturhuset Blå Stället
blastallet.goteborg.se 
Angereds torg 13, Angered

Tillgänglighetsinformation finner du 
på goteborgfilmfestival.se/prisma
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Syntolkning och läsning av textremsa 
För dig som har svårt att läsa undertext finns det  på 
vissa visningar möjlighet att låna hörlurar och få texten 
uppläst. På dessa visningar erbjuder vi också syntolk-
ning. Se symboler i tablån.

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

Arrangör
Göteborg Film Festival Prisma arrangeras av 
Göteborg Film Festival.

Kontakt
info@goteborgfilmfestival.se
Telefonnr: 031-339 30 00
www.goteborgfilmfestival.se/prisma

Sociala medier

Följ oss via sociala medier:
Facebook.com/gbgfilmfestival
Twitter.com/gbgfilmfestival
Instagram@gbgfilmfestivalprisma
Youtube@gbgfilmfestival

Mediepartner

Supporters

FinansiärerPartners

mailto:info%40goteborgfilmfestival.se?subject=
https://www.goteborgfilmfestival.se/prisma
https://facebook.com/gbgfilmfestival
https://twitter.com/gbgfilmfestival
https://www.instagram.com/gbgfilmfestivalprisma
https://www.youtube.com/gbgfilmfestival


Invigning Alfons Åberg-kalas
17.00–18.30

Kortfilmer för de 
lite äldre
11.45–12.25

Kortfilmer för 
de lite äldre
14.30–15.10

Bert den siste 
oskulden
13.45–15.25

Kortfilmer för de 
minsta
15.00–15.40

Calamity
16.30–17.55

Harry Potter och 
de vises sten
09.00–11.26

Harry Potter och 
den flammande 
bägaren
09.00–11.30

Harry Potter och 
dödsrelikerna - 
del 1
10.00–12.20

Harry Potter och 
Hemligheternas 
kammare
12.30–14.55

Harry Potter 
och fången från 
Azkaban
15.30–17.45

Harry Potter och 
Fenixorden
12.15–14.35

Harry Potter och 
halvblodsprinsen
15.15–17.45

Harry Potter och 
dödsrelikerna - 
del 2
13.30–15.35

Familjen Addams 2
17.30–19.03

Poupelle of Chimney Town
17.30–19.10

M Å N DAG 1 N OV

F R E DAG 29 O K T

Göteborg Film Festival Prisma 
Tablå 2021

Hej, stora värld!
10.00–11.07

Kortfilmer för 
de minsta
10.00–10.40

Bergström-
paketet
10.00–11.00

Bio Roy Hagabion "Hogwarts"

Shija, Rebellälvan
13:00–14.29

Mission Ulja Funk
16.30–18.02

Angel
11.30–13.01

Calamity
12.00–13.25

Poupelle of 
Chimney Town
16.00–17.40

09.00

09.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

09.00

09.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

09.00

09.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

LÖ R DAG 30 O K T

O N S DAG 27 O K T

S Ö N DAG 31 O K T

TO R S DAG 28 O K T

Bergström-
paketet
09.30–10.30 Kortfilmer för 

de lite äldre
10.00–10.40

Kortfilmer för 
de minsta
10.00–10.40

Kortfilmer för 
de minsta
15.00–15.40

Kortfilmer för 
de minsta
10.00–10.40

Kortfilmer för 
de lite äldre
11.30–12.10

Kortfilmer för 
de minsta
11.00–11.40

Kortfilmer för 
de lite äldre
13.00–13.40

Angel
17.00–18.31

Angel
15.00–16.31

Angel
13.00–14.31

Mission Ulja Funk
15.30–17.02

Kortfilmer för 
de minsta
15.00–15.40

Kortfilmer för de 
lite äldre
17.00–17.40

Familjen 
Addams 2
18.00–19.33

Fredagsryyys!
Mission Ulja Funk
19.00–20.32

M Å N DAG 1 N OV
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Regionala visningar 2021

Kulturhuset Blå Stället
Angered

Nordiska Akvarellmuseet
Skärhamn

Odéon Bio & Teater
Bengtsfors

Folkets Hus
Ulricehamn

Mölnlycke Bio
Mölnlycke

Palladium
Alingsås

09.00
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10.00
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11.00
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18.30
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18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

20.30

15.00

15.30

LÖ R DAG 30 O K T S Ö N DAG 31 O K T
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Bergström-
paketet
09.30–10.30 Kortfilmer för 

de lite äldre
10.00–10.40

Kortfilmer för 
de minsta
10.00–10.40

Kortfilmer för 
de minsta
15.00–15.40

Kortfilmer för 
de minsta
10.00–10.40

Kortfilmer för 
de lite äldre
11.30–12.10

Kortfilmer för 
de minsta
11.00–11.40

Kortfilmer för 
de lite äldre
13.00–13.40

Angel
17.00–18.31

Angel
15.00–16.31

Angel
13.00–14.31

Mission Ulja Funk
15.30–17.02

Kortfilmer för 
de minsta
15.00–15.40

Kortfilmer för de 
lite äldre
17.00–17.40

Familjen 
Addams 2
18.00–19.33

Fredagsryyys!
Mission Ulja Funk
19.00–20.32
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Regionala visningar 2021

Kulturhuset Blå Stället
Angered

Nordiska Akvarellmuseet
Skärhamn

Odéon Bio & Teater
Bengtsfors

Folkets Hus
Ulricehamn

Mölnlycke Bio
Mölnlycke

Palladium
Alingsås
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18.00
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15.30
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Filmfestivalen fortsätter på Draken Film:

Bara världens bästa barnfilm. 
Bara 89 kr/månad.


