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Välkommen till Göteborg
Film Festival Prisma!
Årets festival är verkligen en fullspäckad filmfest,
där hela familjen får möjlighet att möta spännande
berättelser från hela världen. Efter att deckarstjärnorna Lasse och Maja inviger festivalen kommer vi
bland annat följa med en hund på polarexpedition,
träffa en prinsessa i Aleppo och fundera på hur ett
osynlighetspulver egentligen fungerar.
Huuuuh! I år är det skräcktema på Prisma. Under
tre dagar fyller vi Hagabion med läskiga filmer och
rysliga upptåg. Här får du möjligheten att animera
din egen skräckfilm, skapa din egen skräckfilmsaffisch eller hälsa på i läskiga labbråttans labb. Och i
samband med att årets hedersgäst Tina Mackic tar
emot sin utmärkelse kommer vi få besök av en alldeles särskilt busig, ganska läskig och otroligt älskad figur: Sommarskuggan.
Men det finns en visning som kanske känns viktigare än någon annan i år: söndag 30 oktober visar
vi Historien om Bodri, Stina Wirséns filmatisering av
Hédi Frieds självbiografiska berättelse om Förintelsen, upplevd ur ett barnperspektiv. Visningen följs
av ett samtal där barnen får möjlighet att reflektera
över filmen och historien.
Välkomna!

VISNINGAR PÅ HAGABION OCH BIO ROY
Köpa biljetter
Biljetter finns på goteborgfilmfestival.se från och med
den 27 september. Biljetter finns också för försäljning på
biograferna i Göteborg, 30 minuter innan första visning.
På sidan 34 hittar du Prismas tablå med alla visningar.
Biljettpriser
Ordinarie pris

60 kr

Invigning

100 kr

Pyjamasbio

100 kr inkl. frukostpåse

Inget festivalpass behövs till Prisma.
För gruppbiljetter på faktura, maila
gruppbiljetter@goteborgfilmfestival.se
BIOGRAF NORDSTAN
Alla visningar i Nordstan är gratis, ingen förbokning
krävs. Biljetter hämtas ut 30 minuter innan respektive
visning.
En nyhet för i år är att vi också presenterar Barnvagnsbio för föräldrar med spädbarn.
Biograf Nordstan håller öppet 24–30 oktober och i år
hittar du biografen till vänster om hissarna till parkeringsdäcket, på Spannmålsgatan. Läs mer om Biograf
Nordstan på sida 23–27.
VISNINGAR PÅ BIOGRAF UTANFÖR GÖTEBORG
Biljetter till visningar på övriga biografer i Västra

Jonas Holmberg, Konstnärlig ledare

Götaland säljs via respektive biograf. Se sida 32 för

Mirja Wester, VD

mer information.

Erika Olsson, Projektledare
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TABLÅ OCH PROGRAM
Hagabion/Bio Roy

sida 34

Bio Nordstan

sida 26–27

Prisma Piazza

sida 28–30

Regionala visningar

sida 35

Bild från S(p)ökarna – Thrillerkvällen.

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 dem under sex dagar
i anslutning till höstlovet. I år kan du se film på Bio
Roy, i Nordstan och på Hagabion i Göteborg. I Västra Götaland kan du besöka Prisma på Angereds Bio
i Angered, Bio Möllan i Mölndal, Folkan Bio i Ulricehamn, Park i Hjo och Bio Tranan i Tranemo. Dessutom blir det skolbio i även Uddevalla och Lerum.

PYJAMASBIO
Alla knattars favorit. När det är Pyjamasbio har man inte
på sig vanliga kläder, utan man får gå till biografen precis
som man vaknade! Ditt gosedjur går gratis och får en egen
biljett när ni kommer till foajén.
Frukostpåse ingår i biljetten på Hagabion och innehåller
en ostmacka, dricka och en överraskning. Kaffe ingår för
vuxna. Anmäl allergier på info@goteborgfilmfestival.se,
ange vilken visning det gäller.
RYSBIO

INVIGNING PÅ AVENYN

På Bio Roy inviger vi festivalen med premiären av
LasseMajas Detektivbyrå – Skorpionens Gåta den
26 oktober. Ta på dig kalasbyxan eller bästa gå
bort-kostymen och skrid nedför röda mattan. Bli fotad av paparazzis innan du fångar upp snacks och
dricka och tar dig in i salongen för invigningsceremoni innan invigningsfilmen rullar igång.

I år har vi valt extra många ryyyysliga filmer till Prisma.
Några är rysliga för dom som är 7 år och några är rysliga
för dom som är 11 eller 37 år. Håll utkik efter ryssymbolen
och rekomenderad ålder så ska du nog hitta något läskigt
som passar dig.
VISNING MED GÄST
På vissa visningar kommer det att medverka gäster.
"Gäster" tänker du, "det är väl vi i publiken?"

FESTIVALOMRÅDE HAGABION

På Hagabion visar vi film torsdag till måndag i två
salonger. Här hittar du också Prisma Piazza med
gratis filmaktiviteter i två våningar. Passa på att
kika in före eller efter du ska gå på bio. Hoppas
att du är lite modig för i år är Hagabion lite extra
läskig …
Missa inte heller Prismas Kiosk med godis och
snacks.

Nja, när det är filmfestival är gästen någon som har
varit med och gjort filmen. Ta chansen att ställa frågor till
gästen. Det uppskattar de väldigt mycket.
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. Ingen förbokning
och tillhandahålls i mån av plats.
SYNTOLKNING
Syntolkning erbjuds på ett flertal visningar. Håll utkik i
tablån. Ingen förbokning krävs.

SYMBOLER I PROGRAMMET

Pyjamasvisning ->

Rysbio ->

Visning med gäst ->

Läsning av textremsa ->

Syntolkning ->
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Pyjamasbio
Kom i pyjamas till biosalongen och
titta på film tillsammans med ditt gosedjur.
Frukostpåse ingår.
Leta efter
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i tablån på sida 34.

Galainvigning
av Göteborg Film
Festival Prisma

Världspremiär!
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22 oktober 2020

Bild från LasseMajas detektivbyrå – Skorpionens gåta.

Välkommen på invigning av
12:e Göteborg Film Festival Prisma
Galainvigning, filmgäster och premiär!

Den 26 oktober kl 18.00 slår vi upp dörrarna till Göteborg Film Festival Prisma med en festlig invigningsgala som kröns av premiären av LasseMajas
detektivbyrå – Skorpionens gåta. Förvänta dig röda mattor, lyxigt snacks,
fotoblixtar och premiärnerver. Filmens regissör Tina Mackic är på plats och
svarar på alla unga filmälskares frågor efter filmen.

ons 26 okt 18.00 Bio Roy.
Regi: Tina Mackic
Land: Sverige
Språk: Svenska
Filmlängd: 1 timme 24 min.
Distribution: SF Studios.

LasseMajas detektivbyrå
– Skorpionens gåta
Valleby ska fira 500 år, och jublet stiger när borgmästaren utlovar gratis
godis till alla under Vallebydagen. Men dagarna innan firandet ska äga
rum börjar en mystisk tjuv plåga staden. Trots att tjuven lämnar ifrån sig
symboliska ledtrådar på brottsplatserna visar sig rövaren vara så svårfångad att varken polismästare Randolf eller Lasse och Maja kan lösa fallet utan
hjälp. På ett ålderdomshem sitter den frisläppta supertjuven Lillie Ragnarsson (Susanne Reuter). Kanske hennes gedigna erfarenhet av brottslig verksamhet kan hjälpa Lasse och Maja att hitta den mystiska skurken?
Jonas Holmberg

Visningen presenteras i samarbete
med Film i Väst.

Gäst på plats! Efter premiärvisningen den 26 okt på Bio Roy kommer
filmskaparna vara på plats för att svara på era frågor.
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HEDERSPRISTAGARE
TINA MACKIC

Kliver ut ur skuggan
Årets hederspris på Göteborg Film Festival Prisma
tilldelas Tina Mackic. Det finns några verkligt ikoniska karaktärer i barnens svenska film och tv-historia. Pippi Långstrump, Alfons Åberg, Björne och
Bamse. I denna rad kan vi nu skriva in ett nytt namn:
Sommarskuggan. Sedan Sommarskuggan, skapad
av Tina Mackic, syntes på SVT Barn första gången
2016 har det kolsvarta busfröet spridit ut skuggslem
över ett komplext tv-universum och format en hel
generations barndom. Som manusförfattare och regissör har Tina Mackic inte bara utforskat berättartekniska möjligheter i den samtida tv-kulturen, utan
också skapat ett tryggt sammanhang där barn får
möjlighet att lära känna och utmana sina känslor
och möta spänning på sina egna villkor.
Foto: Kajsa Göransson.

Tinas skugghemlisar
Tina Mackic har hittat på, skrivit och regisserat massor av berättelser om Sommarskuggan och de andra skuggorna.
Framför duken på Hagabion avslöjar Tina
spännande skugghemlisar och svarar på
dina frågor.
Foto: Emma Larsson

Fri entré, men biljett behöver bokas innan
på grund av begränsat antal platser.

Hedersprisutdelning
Under rysligt festliga former kommer vi
hylla Tina Mackic och dela ut Prismas
hederspris 2022: den eftertraktade drakstatyetten. Prisutdelningen sker på trappan utanför Hagabion. Se dagens program
på nästa sida. Vi hoppas verkligen att vi
inte blir störda av någon busig gäst, men vi
har redan hittat lite skuggslem i närheten.
6

Bild: SVT.

Sommarskuggan
på Prisma!

Hedersprogram

Sommarskuggan har rest från Skuggornas dal hela
vägen till Göteborg och Hagabion. Håll utkik på grusplanen utanför biografen från 13.00!

11.30 	Tinas skugghemlisar

Vågar du göra
Skuggbanan?

Först till kvarn!

Tina Mackic har utformat en utmanande skuggbana
för alla små och stora skuggjägare. För att klara hindren måste du visa prov på mod, skarpsynthet och klurighet. Res genom skuggportalen och titta noga var du
sätter fötterna – banan är full med kladdigt skuggslem.
Om du lyckas ta dig igenom hela skuggbanan blir du
utsedd till skuggjägare och blir belönad med en särskild
skuggpresent.

Prismas gårdsplansdisco
med DJ Tekla Tivoli
Medan du väntar på att resa genom portalen till
Skuggbanan kan du dansa loss med andra barn och
vuxna i Prismas utomhusdisco.

lördagen den 29 okt

Haga 1. Gratis! Boka biljett på
goteborgfilmfestival.se/prisma.
Regissör: Tina Mackic
Land: Sverige
Språk: Svenska
Längd: 45 min
Passar: Barntillåten.
Distribution: SVT

Grusplanen utanför Hagabion
Fri entré, ingen förbokning.
12.30 Hedersprisutdelning Tina Mackic
13.00 Sommarskuggan på Prisma
13.00–17.00 Skuggbanan
13.00–17.00 Prismas gårdsplansdisco
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lör 29 okt 16.00 Haga 1.
Regi: Mascha Halberstad
Land: Nederländerna,
Belgien, 2022.
Språk: Svenska
Längd: 1 tim 12 min
Distribution: Njutafilms

Bild från Knorr.

Knorr

Nyvunnen vänskap och gulliga grisar, men också högar av bajs och sluga baktankar i en otyglad och underbart rolig dockanimation. När 9-åriga Luces morfar Ture kommer på besök får hon en griskulting i present. Luce blir överlycklig,
men hennes mamma är inte lika förtjust och för att få behålla Knorr, som grisen
får heta, måste Luce förhålla sig till en lång rad ordningsregler. Samtidigt är det
något lurt med Ture och den där stora korvtävlingen som snart ska avgöras. I
ett snurrigt och fartfyllt äventyr möter vi många egensinniga karaktärer som
bjuder på en hel del humor och kärlek, men också ett antal elaka intentioner.
Tobias Åkesson
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Bild från Titina.

Titina
Genom ögonen på fyrbenta Titina berättas ett spännande polaräventyr om
triumf, nederlag och arktisk kyla. Den italienska luftskeppsingenjören Umberto Nobile lever ett lugnt liv med sin älskade hund Titina. En dag blir han kontaktad av den norske upptäckaren och tillika dåtidens stora superstjärna, Roald
Amundsen. Amundsen vill att Umberto ska bygga ett luftskepp med vilket de
ska erövra Nordpolen. Det blir början på en hisnande expedition till en av de
sista oupptäckta platserna på jorden. Erika Olsson

tors 27 okt 18.00
Haga 1.
Regi: Kajsa Næss
Land: Norge, 2022.
Språk: Svenska
Längd: 1 timme 27 min
Distribution: Folkets Bio

Visningen på Haga salong 1 den 27 oktober gästas av filmens regissör, Kajsa
Næss. Efter filmen kan du ställa frågor till henne.
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lör 29 okt 14.00
Haga 1
sön 30 okt 13.30
Haga 2
sön 30 okt 13.00 Mölndal
Regi: Jean-Jacques Denis,
Anthony Roux.
Land: Frankrike, 2021.
Språk: Franska
Text: Svenska
Längd: 1 timme 10 min
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Bild från Dragon Princess.

Dragon Princess
Princesse dragon
Prinsessor, drakar och trolldomar i ett svindlande vackert sagoäventyr om att
stå upp för det rätta och finna sin egen väg. Drakens dotter är en livfull och nyfiken flicka med stort svallande grönt hår, men hennes pappa, som avskyr allt
som har med människan att göra, har svårt att acceptera hennes mänskliga
utseende. När hon en dag lär känna en riktig människa, Prinsessan, och bjuder
hem henne till drakgrottan blir hennes pappa rasande och förvisar sin dotter.
Dragon Princess är ett färgsprakande äventyr för hela familjen om två modiga
döttrar som sätter sig upp mot sina pappor och upptäcker vänskapens styrka
och betydelse. Tobias Åkesson

Dounia and the Princess of Aleppo
Dounia et la princesse d’Alep

6-åriga Dounia växer upp i ett livligt och vackert Aleppo, men kriget står för
dörren och snart rämnar världen omkring henne. När uniformerade män bryter sig in och griper hennes pappa tvingas Dounia fly tillsammans med sina
morföräldrar. Trots alla svårigheter som möter dem på vägen är Dounia övertygad om att ett nytt hem väntar på dem någonstans, och när tillvaron blir
alltför mörk vet hon att Aleppos prinsessa är på hennes sida. En livsbejakande
animation om att möta det främmande och skrämmande med hoppfullhet och
tillförsikt. Tobias Åkesson
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Bild från Dounia and the Princess of Aleppo.

mån 31 okt 11.30
Haga 1 + Haga 2
Regi: André Kadi,
Marya Zarif.
Land: Kanada, 2022.
Språk: Franska
Text: Svenska
Längd: 1 tim 12 min
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sön 30 okt 12.00
Haga 1
Regi: Stina Wirsén
Land: Sverige, 2022.
Språk: Svenska
Programlängd: 1 timme
Filmlängd: 12 min
Distribution: Folkets Bio

Historien om Bodri
Stina Wirsén animerar Hédi Frieds drabbande
berättelse om sin barndom.
Författaren och psykologen Hédi Fried är en av få ännu överlevande efter
Förintelsen, och har länge varit en av de viktigaste antirasistiska rösterna i
Sverige. Hennes barnbok Historien om Bodri har berört mängder av barn, och
berättelsen har nu blivit film genom bokens illustratör, den prisade animatören
Stina Wirséns penna. I filmen berättar Hédi Fried om sin barndom och sitt liv
med sin kära hund Bodri, sin familj och grannflickan Marika. Hédi var jude men
hennes kompis Marika var kristen – det var det enda som skilde dem åt. Det
blev krig, soldaterna kom och bestämde nu över Hédis familj. Hon fick nu varken gå ut med Bodri eller leka med Marika. Historien om Bodri är en gripande,
mörk och sann berättelse om andra världskriget och nazismen utifrån ett
barns perspektiv. Linnéa Forsberg

Filmsamtal

Hédi Fried & Stina Wirsén. Foto: Viktor Gårdsäter.
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Filmvisningen följs av ett samtal om filmen och historien med regissör Stina Wirsén och Hanna Weyler Müller,
barnpsykolog från Rädda barnen. Under samtalet får
barnen möjlighet att fundera, prata och fråga kring
stora frågor med konst, litteratur och film som vägvisare. Vilka var personerna i berättelsen, vad hände dem
och varför?

Vinski och osynlighetspulvret
Vinski ja näkymättömyyspulveri
Ett rafflande äventyr om hemligheter, olösta inbrott och om att försöka bli
stadens hjälte i hemlighet. Vinski och osynlighetspulvret utspelar sig i den
påhittade staden Hömpstad, där inbrott och rån har blivit en del av stadsbornas vardag. En dag lär skolpojken Vinski känna en mycket mystisk apotekare,
som erbjuder honom möjligheten att bli Hömpstads sanna hjälte. Apotekarens
hemlighet är nämligen ett pulver som kan göra en osynlig. Med hjälp av osynlighetspulvret bestämmer sig Vinski för att avslöja en hemlig rånarliga och
dess ledare. Vinski och osynlighetspulvret bygger på Simo Puupponens älskade barnbok ”Koko kaupungin Vinski”. Erika Olsson

Bild från Ett öga rött.

Ett öga rött
Charmigt färgsprakande filmatisering av Jonas Hassen Khemiris älskade
ungdomsroman om förälskelse och svennefiering. Halim är en tankesultan
som har sett igenom allt. När pappa flyttar in med honom till stan, börjar äta
Kalles kaviar och lyssna på Lundell inser Halim snabbt att något är galet och
söker sina rötter i förorten. Bland hundratals apelsiner på ett miljonprogramstak träffar han en gammal arabisk kvinna som berättar om den stora integrationsplanen och förklarar att allt är svenskarnas fel. Och mitt i allt blir Halim
störtförälskad i Yasmine (Evin Ahmads debutroll!). För tjugo år sedan blev "Ett
öga rött" en litterär sensation, och precis som romanen är filmatiseringen en
lekfull och infallsrik berättelse med en rejäl dos humor. Filmen är digitalt restaurerad av Svenska Filminstitutet. Jonas Holmberg
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mån 31 okt 13.30 Haga 1
lör 29 okt 13.30 Angered
lör 29 okt 16.00 Mölndal
Regi: Juha Wuolijoki
Land: Finland, 2021.
Språk: Svenska
Längd: 1 tim 25 min
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Bild från Vinski och osynlighetspulvret.

sön 30 okt 11.30 Haga 2
Regi: Daniel Wallentin
Land: Sverige, 2007
Språk: Svenska
Längd: 1 tim 31 min
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Kortfilmspaket för de yngsta

Barntillåten
Passar 3–6 år
Utan dialog

Ett charmigt, glittrigt och färgsprakande kortfilmspaket för de yngsta barnen.
Passar dig som är 3–6 år. En biljett, fem filmer. Filmtexter: Erika Olsson, Linnéa Forsberg

Bild från Oddland.

Oddland

Bild från Monkey Domino.

Regi: An Vrombaut
Utan dialog. (Belgien, 2022. 8 min)

En grupp konstiga djur leker kurragömma på savannen. När Gerdas hals börjar växa tappar hon bort resten av gruppen. Det är då den riktiga kurragömman
börjar.

Bild från Bellysaurus.

Bellysaurus

Monkey Domino

Regi: Ulf Grenzer
Utan dialog. (Tyskland, 2021. 4 min)

En glad flicka besöker ett zoo tillsammans med sin
stressade, sura och konstant arbetande pappa. Där
träffar de en mycket speciell gorilla och sen blir ingenting som förut.

Bild från Franzy's Soup Kitchen.

Regi: Philip Watts
Utan dialog. (Australien, 2021. 8 min)

Ett spännande äventyr om en liten dinosaurie som
drömmer om att bli stor, stark och farlig, vilket får
kompisarna att reta henne. Men när de utsätter henne
för ett spratt får det oväntade följder.

Franzy's Soup Kitchen

Regi: Ana Chubinidze
Utan dialog. (Frankrike, 2021. 8 min)

Kocken Franzy kokar en magiskt god soppa till sig
själv, men när en av ingredienserna saknas måste hon
bege sig till en annan planet för att hitta mer. På planeten bor några hungriga snabelförsedda figurer, som
hon måste gömma sig för.

lör 29 okt 10.00 Haga 1 + Haga 2
mån 31 okt 16.00 Haga 2
lör 29 okt 09.30 Hjo
lör 29 okt 10.00 Angered
lör 29 okt 14.00 Ulricehamn
sön 30 okt 09.30 Tranemo

Bild från Smile.

Smile

mån 31 okt 09.30 Mölnlycke
Regi: Jonas Forsman
(Sverige, 2021. 6 min)

En morgon vaknar en figur och upptäcker att hans
mun fastnat i en sur min. Kompisen fösöker hjälpa till,
men vad de än provar verkar det inte gå att få munnen
att le igen.
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mån 31 okt 10.00 Skärhamn
Längd: 35 min
Språk: Utan dialog

Kortfilmpaket för de lite äldre

Kortfilmspaket från hela världen. Passar dig som är 5–8 år. En biljett, fem filmer.

Barntillåten
Passar 5–8 år
Utan dialog

Filmtexter: Erika Olsson, Linnéa Forsberg

Bild från A Stone in the Shoe.

A Stone in the Shoe

Bild från Step by Step.

Regi: Éric Montchaud
(Frankrike, Schweiz, 2020. 11 min)

En elev träffar sin nya klass för första gången, men
att vara groda i en klass full med kaniner gör det
svårt att komma in i gemenskapen.

Bild från Lost Brain.

Lost Brain

Step by Step Regi: Theodore Janvier, Fanny Paoli, Emma Gach,

Anabelle David, Julie Valentin, Claire Robert
(Frankrike, 2021. 7 min)

En barnstövel har tappat bort sin ägare och ligger
ensam kvar i skogen. En oväntad vänskap uppstår
under stövelns långa och ibland farliga resa hem.

Bild från The Boat No 5.

Regi: Isabelle Favez
(Schweiz, 2022. 6 min)

Varje gång krokodilen Louise nyser tappar någonting
i hennes närhet sin färg och snart blir enkla uppgifter
svåra. Nu måste hon hitta ett sätt att återupptäcka
världen innan den förlorar all sin färg och försvinner
helt.

The Boat No. 5

Regi: Reyhane Kavosh
(Iran, 2020. 7 min)

En flicka semestrar vid en vacker och livlig sjö full av
fiskar, fåglar och båtar. Väl hemma i stan igen vantrivs
flickan och längtar tillbaka till livet vid den vackra sjön,
men när hon slutligen återvänder har allt förändrats.

sön 30 okt 15.30 Haga 2
mån 31 okt 10.00 Haga 1 + Haga 2
mån 31 okt 11.00 Skärhamn
Längd: 40 min
Språk: Utan dialog
Bild från The Landing.

The Landing

Regi: Kaisa Penttilä
(Finland, 2021. 9 min)

En flicka spenderar dagen i en djurpark med sin mamma och ett gäng andra turister när det plötsligt lägger
till en märklig båt vid djurparkens kaj. Vilka är de två
personerna på båten och varför ser de så annorlunda
ut?
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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!

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

Rysfest på
Prisma
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I år flyttar spöken, monster och andra läskiga varelser in på Hagabion
under några fullmatade festivaldagar. Vi fyller salongerna med våra
favoritskräckisar för barn och unga och bjuder in till en mysryslig
skräckresa över världen. Vi visar några av filmhistoriens mest hyllade
skräckfilmer för både små och stora skräckfantaster, och varje visning
kommer ramas in på ett precis lagom läskigt sätt. Missa inte heller
alla workshops med spöktema som vi arrangerar på Prisma Piazza.

Bild från Rum 213.

Rum 213
Ett avstängt och orört rum står i centrum för denna spännande filmatisering
av Ingelin Angerborns hyllade ungdomsroman. Emelie Lindbloms debutfilm
Rum 213 är en rysare för hela familjen, med uppfriskande karaktärer och en hel
del nervkittlande scener. Under sommarlovet i sexan åker Elvira på kollo, men
rummet där Elvira, Meja och Bea ska bo blir vattenskadat och de måste byta
till rum 213. Det dröjer inte länge förrän oförklarliga och mystiska saker börjar
hända. Föremål försvinner, Elvira börjar bete sig märkligt om nätterna och osämjan mellan tjejerna växer. Stämningen blir kuslig och i bakgrunden skymtar
en rödhårig flicka i vit klänning. Erika Olsson

lör 29 okt 15.30 Haga 2
lör 29 okt 17.00
Ulricehamn
mån 31 okt 18.30 Hjo
Regi: Emelie Lindblom
Land: Sverige, 2017.
Språk: Svenska
Längd: 1 tim 20 min
Distribution: Folkets Bio
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fre 28 okt 16.00 Haga 1
Regi: Henry Selick
Land: USA, 2009.
Språk: Engelska, ryska.
Text: Svensk
Längd: 1 tim 40 min

Bild från Coraline och spegelns hemlighet.

Coraline och spegelns hemlighet
Kritikerhyllad stop motion-animation som är full av stegrande rys och påminner om vikten av att ta hand om det man har i livet. Coraline är 11 år, nyinflyttad och uttråkad. Mamma och pappa bara stirrar på sina datorer, men en
dag hittar Coraline en magisk dörr som leder henne till en annan värld. Den
ser ut ungefär som den vanliga, men i den nya världen är allting som Coraline
önskar att det vore. Framför allt är hennes föräldrar ömsinta, omsorgsfulla och
uppmärksamma. Men är de inte också lite läskiga? Kanske vill hon stanna för
alltid på den här sidan, undrar den Andra Mamman? Coraline och spegelns
hemlighet är en supersnygg och härligt läskig film i regi av barnskräckmästaren
Henri Selick (The Nightmare Before Christmas). Jonas Holmberg
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lör 29 okt 11.30
Haga 2
mån 31 okt 14.00 Haga 2
sön 30 okt 16.00 Mölndal
mån 31 okt 13.00 Tranemo
Regi: Philip Th. Pedersen
Land: Danmark, 2021.
Språk: Danska
Text: Svensk
Längd: 1 timme 25 min

18

Bild från S(p)ökarna – Thrillerkvällen.

S(p)ökarna – Thrillerkvällen
Forsvundet til Halloween
Ett spännande äventyr om återfunnen vänskap, utklädda zombies,
ett kusligt hus och om att utmana sina största rädslor mitt under Halloweenkvällen. Asger och Esthers familjer brukar alltid fira Halloween ihop,
men i år är allt annorlunda. Asgers pappa har dött och sorgen ligger som ett
tungt täcke över båda familjerna. För att ändå skapa lite ljus i tillvaron bestämmer de sig för att ha en Halloween-fest ihop. Det är bara det att Asger
håller något hemligt, något som han till varje pris inte vill berätta för de vuxna.
Hans lillasyster Petra är spårlöst förvunnen och nu måste han och Esther hitta
henne, innan föräldrarna märker något. Erika Olsson
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Bild från Gremlins.

Gremlins

sön 30 okt 15.45 Haga 1
Land: USA, 1984.
Språk: Engelska, spanska.
Text: Svensk
Längd: 1 tim 46 min

Pa

Bild från Spirited Away.

Spirited Away

Regi: Joe Dante
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Ett litet gulligt husdjur orsakar kaos, död och förödelse i denna klassiska
skräckfilmskomedi från 1984. Julen står för dörren och en man är på jakt efter
en julklapp åt sin son, Billy. I ett kinesiskt antikvariat stöter han på ett märkligt
litet lurvigt djur, en Mogwai, och blir förtjust. Skötselråden är enkla, men också
kompromisslösa: djuret får inte komma i kontakt med vatten eller utsättas för
solljus, och framför allt aldrig matas efter midnatt. Självklart kommer samtliga
regler brytas och snart väller det fram små elaka varelser som dödar och krossar allt i deras väg. Gremlins varvar det brutala och blodiga med avväpnande
humor och blev en omedelbar publiksuccé. Tobias Åkesson

Sen to Chihiro no kamikakushi

10-åriga Chihiro snärjs in i en lika fantasifull som farlig värld, befolkad av
vresiga gamla gudar och magiska väsen, i regissören Miyazakis hyllade mästerverk. När Chihiro och hennes föräldrar är på väg mot sitt nya hem råkar de
ta en avstickare till en gammal öde temapark. Ingen människa syns till, men de
små stånden dignar likväl av läckra maträtter. Föräldrarna tar för sig av överflödet vilket snart får ödesdigra och skrämmande konsekvenser. För Chihiro blir
det början på ett hisnande äventyr och en slitsam tillvaro på den förskräckliga
häxan Yubabas badhus. För att rädda sina föräldrar och ta sig tillbaka till sin
egen värld måste Chihiro uppbringa all sin djärvhet, list och inte minst hjärta.

mån 31 okt 15.30 Haga 1
Regi: Hayao Miyazaki
Land: Japan, 2001.
Språk: Svenska
Längd: 2 tim 5 min
Distribution: TriArt Film

Tobias Åkesson
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Kortfilmspaket för spökälskare

Från 7 år
Utan dialog

Detta kusliga paket är för alla barn som tycker om spöken, mörka skogar
och övernaturliga fenomen. Passar dig som är 7 år och äldre. En biljett,
sju filmer. Filmtexter: Erika Olsson, Linnéa Forsberg

Bild från Six Paws Under.

Six Paws Under

Bild från Damn it!

Regi: Nicolas Bianco-Levrin
(Frankrike, 2022. 3 min)

En katt hoppar omkring på en kyrkogård när han får syn
på en råtta. Katten slår råttan men får sedan bekymmer
med råttans spöke.

Bild från Into the Woods.

In the Woods

Damn it! 

En läskig och stygg varelse försöker hugga ner en
trädgren där det sitter en liten snäll figur. Men man skall
inte vara för självgod, för det blir inte alltid som man
tänkt sig.

Bild från Mardjuret.

Regi: Ivana Cešková Tikunova
(Tjeckien, 2021. 5 min)

En pojke ramlar ner från ett stup och skadar sig. Det blir
mörkt och han sitter ensam, ledsen och rädd i skogen.
Snart börjar stendjuren omkring honom att vakna till liv.

Mardjuret

Regi: Frida E. Elmström
(Sverige, 2021. 8 min)

Mardjuret är en ryslig berättelse om en liten filurs liv i
den mystiska skogen. Plötsligt hörs ett oroväckande
ljud och himlen ändrar färg. Mardjuret går för att undersöka vad det är som låter och hittar en mystisk brunn.

U TSTÄ L L N I N G

campus.goteborgfilmfestival.se

Stig in i de Bohuslänska barnens värld

28 okt–6 nov

Genom C G Bernhardsons ögon och pensel tidigt 1900-tal.
Genom barn och ungas filmlins tidigt 2020-tal.
Ett projekt med elever från Hovhultsskolan och Källdalsskolan.
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Regi: Elena Walf
(Tyskland, 2021. 1 min)

Fri entré

Bohusläns museum
Museigatan 1
Uddevalla

Projektet presenteras av Göteborg
Film Festival, Uddevalla kommun
och Bohusläns museum med stöd
av Skapande Skola.

Bild från Dark, Dark Woods.

Bild från The Other Kids Castle.

The Other Kids Castle

Regi: Pierre-Luc Granjon
(Frankrike, 2004. 6 min)

En grupp barn och deras fröken åker buss till ett stort
och mäktigt slott. Snart råkar en av pojkarna hamna
utanför gruppen och tvingas leta sig fram i den stora
och kusliga byggnaden på egen hand.

Dark, Dark Woods

Regi: Emile Gignou
(Danmark, 2017. 7 min)

Maria uppfostras till att bli en riktig prinsessa, men det
är hon inte ett dugg intresserad av. Hon vill hellre vara
bland monstren i skogen, där hon kan vara precis som
hon själv vill.

lör 29 okt 13.30 Haga 2
sön 30 okt 10.00 Haga 1 + Haga 2
lör 29 okt 09.30 Mölndal
lör 29 okt 11.30 Angered
sön 30 okt 15.00 Tranemo
mån 31 okt 10.30 Mölnlycke
mån 31 okt 12.00 Skärhamn
Bild från The Child and the Goose.

The Child and the Goose

Regi: Jade Chastan, Alice Failla,
Jérôme Ginesta, Justine Hermetz,
Sophie Lafleur, Vincent Lenne. (Frankrike, 2021. 8 min)

Längd: 38 min.
Språk: Utan dialog

En pojke träffar på en fastbunden gås. När gåsen försöker flyga efter de vilda gässen hamnar pojken på dess
rygg och följer med upp bland molnen. Men de båda
hinner inte långt innan de kraschlandar i en mörk och
läskig stad.

FILMVISNING

campus.goteborgfilmfestival.se

Kortfilmer på Centralen i Tranemo

17–31 okt

Under vårterminen 2022 fick alla elever i Tranemo åk F – åk 6
(drygt 1 400 elever) möjlighet att skapa film tillsammans med
Göteborg Film Festivals filmpedagoger. På biblioteket i
Tranemo visas ett urval av dessa kortfilmer.

Fri entré

Tranemo Bibliotek
Trappscenen
Willéns väg 5, Tranemo

Projektet presenteras av Göteborg
Film Festival och Tranemo kommun
med stöd av Skapande Skola.
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Skapa film
med dans!
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!

www.moviement.se

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

Se barnfilm gratis
i Bio Nordstan!
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!
måndagen 24/10 till söndagen 30/10

Biograf Nordstan

24–30 oktober i Nordstan på Spannmålsgatan

Fr i
entré!

Göteborg Film Festival Prisma tar plats i Nordstan i vår fabulösa popup-biograf.
Här kan du se på film gratis under hela festivalen. Biljetter hämtas ut 30 minuter
innan respektive visning. Ingen förbokning. Nytt för i år är att vi också erbjuder ett
antal tillfällen med barnvagnsbio för föräldralediga med spädbarn.
Se tablå på sida 26-27.

Aya och häxan
Regi: Goro Miyazaki

Aya växer upp på ett barnhem
utan vetskap om att hennes
sön 30 okt 16.00
mamma har magiska krafter. På
hemmet verkar både barn och vuxna lyda hennes minsta vink, men när en mystisk familj bjuder in Aya till sitt
hem tar livet en ny vändning.
ons 26 okt 17.30

Bild från En ung Mumins äventyr.

Japan 2021. 1 timme 20 min. Från 7 år.

En ung Mumins Äventyr
Regi: Ira Carpelan

För att pigga upp Mumintrollet,
som blivit sängliggande efter ett
lör 29 okt 10.00
getingstick, börjar Muminpappan
berätta om sin äventyrliga ungdom. Han berättar om
sin tid på båten Haffsårkestern, om när han blev vän
med ett spöke och hur han räddade Muminmamman
ur havet.
mån 24 okt 13.30

Finland 2022. 1 timme 14 min. Barntillåten.

Bild från Prinsens resa.

Prinsens resa

Trollvinter i Mumindalen

Regi: Jean-François Laguionie, Xavier Picard

Regi: Jakub Wroński, Ira Carpelan

En gammal ap-prins lider skeppsbrott och strandar på en okänd
lör 29 okt 16.00
plats. Han upptäcks av den unge
Tom som visar honom runt i ett välordnat och närmast
utopiskt samhälle, men prinsens plötsliga närvaro skapar rädsla bland invånarna.

Vintern står för dörren och hela
fre 28 okt 13.30
Muminfamiljen ska gå i ide. Men
Mumintrollet vill hellre vara vaken och undersöka vintern. Snart upptäcker han märkliga varelser som går
omkring i snön och verkar invänta en underlig och efterlängtad gäst.
Finland, Polen 2017. 1 timme 20 min. Barntillåten.

tis 25 okt 17.30

Frankrike 2019. 1 timme 17 min. Från 7 år.

Miraï, min lillasyster

Ploey – Ett vinteräventyr

Regi: Mamoru Hosoda

Regi: Árni Ásgeirsson

När 4-åriga Kuns får en lillasyster
förändras hans värld. Den första
sön 30 okt 14.00
lyckan blir till besvikelse när lillasystern stjäl föräldrarnas uppmärksamhet. Dock tar
allt en vändning när han, genom en förtrollad trädgård,
dras ut på äventyr med sin lillasyster från framtiden.

Den arktiska vintern är på väg till
ons 26 okt 13.30
Island och det är dags för Ploey
fre 28 okt 15.30
och hans familj att flytta söderut.
Men Ploey råkar missa avfärden och blir ensam kvar.
För att överleva försöker han ta sig till den mytiska Paradisdalen, som sägs vara bevarad från kylan.

mån 24 okt 17.30

Japan 2018. 1 timme 36 min. Från 7 år.

Island 2018. 1 timme 23 min. Från 7 år.
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BARNFILMER
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Biograf Nordstan

Ballerinan och uppfinnaren
Regi: Eric Summer, Eric Warin

Den föräldralösa flickan Felicia
älskar att dansa. Tillsammans
tor 27 okt 13.30
med Victor, som vill bli uppfinnare, rymmer de från barnhemmet där de bor och tar
sig till Paris. Där vill Felicia bevisa att hon har det som
krävs för att bli ballerina på Operan.
tis 25 okt 15.30

Bild från Mary och häxans blomma.

Mary och häxans blomma

Kanada, Frankrike 2016. 1 timme 30 min. Från 7 år.

Regi: Hiromasa Yonebayashi

Den uttråkade flickan Mary spenderar sommarens sista dagar hos
tis 25 okt 13.30
en äldre släkting. Rastlösheten leder henne in i en skog där hon finner en fastvuxen kvast
och blå blommor. Strax därefter befinner hon sig högt
upp i luften, på väg mot en mystisk skola för häxor.
mån 24 okt 15.30

Japan, 2017. 1 timme 42 min. Från 7 år.
Bild från Den osynlige pojken.

Odjuret och hans lärling
Regi: Mamoru Hosoda

Den osynlige pojken

I odjurens värld lever krigaren Kufre 28 okt 17.30
matetsu. När odjurens kung väljer
lör 29 okt 11.45
att avgå är Kumatetsu en möjlig
arvtagare, men för att bevisa sin duglighet måste han
först ta sig an en lärjunge. En dag stöter han på den föräldralöse pojken Ren och en osannolik vänskap tar sin
början.

Regi: Gabriele Salvatores

13-åriga Miki är mobbad av skolans värstingar, har otur med kärsön 30 okt 11.45
leken och måste dessutom nöja
sig med en tråkig kostym på halloween-festen. Den förödmjukade Miki önskar att han bara kunde försvinna
- en önskan som plötsligt går i uppfyllelse.

Japan, 2015. 1 timme 59 min. Från 11 år.

Italien 2015. 1 timme 40 min. Från 11 år.

Bild från Pojken och världen.

Pojken och världen

Bild från Tavlan.

Tavlan

Regi: Alê Abreu

Regi: Jean-François Laguionie

Pojken Cacu bor med sina föräldrar vid regnskogens rand. När
lör 29 okt 14.00
hans pappa måste lämna familjen för att söka jobb i storstan, ger sig Cuca av efter
honom. Det blir början på ett äventyr genom djungler,
kåkstäder och en dånande och skrämmande storstad.

En högaktad konstnär har försvunnit och lämnat sina tavlor i
sön 30 okt 10.00
varierande skick, vilket gett upphov till ett hierarkiskt och orättvist samhälle. Tre figurer
beger sig in i tavlorna för att finna den enda personen
som kan skapa ordning i kaoset.

Brasilien, 2014. 1 timme 20 min. Från 7 år.

Frankrike, 2011. 1 timme 16 min. Från 7 år.

tor 27 okt 15.30
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ons 26 okt 15.30

tor 27 okt 17.30

Nyhet !
B A R N VAG N S B I O

B A R N VAG N S B I O

Biograf Nordstan

För föräldrar med spädbarn. Se tablå på nästa sida.
Undine
Regi: Christian Petzold

Den nyss dumpade Undine är historiker och föreläser om Berlins
stadsplanhistoria, men hon är också en vattennymf
som bara kan leva av en människas äkta kärlek. När
hon blir förälskad på nytt inleds ett drama om kärlek
på liv och död.
mån 24 okt 11.00

Tyskland 2020. 1 timme 31 min. Från 11 år.

Bild från Tillfälligheter och fantasier.

Tillfälligheter och fantasier
Regi: Ryûsuke Hamaguchi

Ett oväntat triangeldrama, en
misslyckad honey trap och ett
möte som börjar med ett missförstånd och slutar
med rollspel. Utifrån ett kvinnligt perspektiv fokuserar filmen på kärlekens olika faser och konflikter.
tor 27 okt 11.00

Bild från Proxima.

Japan 2021. 2 timmar 1 min. Från 7 år.

Proxima
Regi: Alice Winocour

Astronauten Sarah kämpar med
sina manliga kollegor för att klara
de fysiska och psykiska förberedelserna inför ett år på
rymdstationen ISS. Samtidigt försöker hon balansera
sin roll som förebild och banbrytare med att vara ensamstående mamma till sin dotter.
tis 25 okt 11.00

Frankrike, Tyskland 2019. 1 timme 47 min. Från 7 år.

C'est la vie!
Regi: Olivier Nakache, Eric Toledano

Pierre och Helena firar sitt efterlängtade bröllop på ett slott utanför Paris, men för personalen är det bara en vanlig
dag på jobbet. Skildrat ur personalens perspektiv följer
vi bröllopsfesten från början till slut, en tillställning som
inte riktigt går som planerat.
ons 26 okt 11.00

Frankrike 2017. 1 timme 56 min. Barntillåten.

Presenteras i samarbete med:

Bild från The brand new testament.

The brand new testament
Regi: Jaco Van Dormael

Gud finns och bor i Bryssel. På
jorden är han dock hemsk mot sin
familj och lever efter en utomvärldslig moral. Hans tonåriga dotter vantrivs hemma och bestämmer sig för att
revoltera mot sin far genom att läcka hemlig information från hans dator.
fre 28 okt 11.00

Belgien, Frankrike 2015. 1 timme 53 min. Från 11 år.

Fr i
entré!
Tablå på nästa sida
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Biograf Nordstan – Tablå
M Å N DAG 24 O K T

Barnvagnsbio

T I S DAG 25 O K T

O N S DAG 26 O K T

10.00

För föräldralediga
med spädbarn.

Bio för barn
Se åldersgränser
under respektive
film på sidorna
23–24.

11.00

Undine

Proxima

C'est la vie!

En ung Mumins
äventyr

Mary och häxans
blomma

Ploey – Ett
vinteräventyr

Mary och häxans
blomma

Ballerinan och
uppfinnaren

Den osynlige pojken

Miraï, min lillasyster

Prinsens resa

Aya och Häxan

11.00-12.30

11.00-12.50

11.00-13.00
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Biljetter hämtas ut
på Biograf Nordstan
30 minuter innan
varje visning.

13.00

14.00

13.30-14.45

13.30-15.15

13.30-15.00

15.00

16.00

15.30-17.15

15.30-17.10

15.30-17.00

17.00

18.00

19.00
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17.30-19.05

17.30-18.50

17.30-18.50

TAB L Å

Biograf Nordstan

T O R S DAG 2 7 O K T

F R E DAG 28 O K T

L Ö R DAG 29 O K T

En ung Mumins
äventyr

S Ö N DAG 30 O K T

Tavlan

10. 00

10.00-11.15

10.00-11.15

Tillfälligheter och
fantasier
11.00-13.00

11. 00

The Brand New
Testament
11.00-12.55

Odjuret och hans
lärling

Den osynlige pojken
11.45-13.35

11.45-13.45

12. 00

13. 00

Ballerinan och
uppfinnaren
13.30-15.00

Trollvinter i
Mumindalen
13.30-14.50

Pojken och världen
14.15-15.20

Miraï, min lillasyster

14. 00

14.00-15.35

15. 00

Pojken och världen
15.30-16.50

Ploey – Ett
vinteräventyr
15.30-17.00

Prinsens resa
16.00-17.20

Aya och Häxan

16. 00

16.00-17.20

17. 00

Tavlan

17.30-18.45

Odjuret och hans
lärling
17.30-19.30

Presenteras i samarbete med:
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Prisma Piazza
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 och kostar inte en krona.

sön 30 okt – mån 31 okt
kl. 11.00–17.00

lör 29 okt
kl. 11.00–17.00

lör 30 okt – mån 31 okt
kl. 11.00–17.00

Skuggor och ljus
Om man placerar en gammal overhead i
ett mörkt rum – vad händer då? Kom och
testa på hur man kan skapa olika historier
och situationer med bland annat färgglada papper, leksaker och snören.

Rum för bild
Häxan och konstpedagogen Matilda Hagberg hjälper oss att måla och bygga historier med hjälp av skrämmande ord. Här får
du en fasansfull möjlighet att göra texter
till bilder i en kusligt kreativ process.

Virtual reality
Välkomna in i VR-teknikens fantastiska
värld! Här kan du uppleva filmen uppåt,
neråt, framåt, bakåt och åt sidorna. Den
riktigt modiga kanske vågar titta på någon av våra läskigaste filmer?
I samarbete med Lindholmen Science Park.

lör 29 okt – mån 31 okt
kl. 11.00–17.00

Läskiga labbråttans labb
Här bjuder vi in barnen till att utforska läskiga labbråttans läbbiga labb! Stoppa in
dina händer i handskarna och försök lista
ut vad som döljer sig på andra sidan väggen. Vad är det råttan håller på med för
experiment?
Illustration: Sofia Sjödin.

lör 29 okt
kl. 12.00–15.00

Skuggteater med Frölunda Kulturhus
Kom och prova på att göra egna skuggdockor och se hur de kan vakna till liv!
Skuggteater är en av de äldsta teatertraditionerna som finns. Eldens sken användes
för att skapa skuggor mot tältduken.
Med Torbjörn Alström och Lisa Davis .
I samarbete med Frölunda kulturhus.
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Öppettider Prisma Piazza
Fredag 28 oktober 

14.00–16.00

Lördag 29 oktober

10.00–17.00

Söndag 30 oktober

10.00–17.00

Plats

Måndag 31 oktober 

10.00–17.00

Hagabion. Våning 3 samt på markplan.

Animation med kulturskolan
Prova på att göra animerade spökfilmer i
lera med filmlärare från Kulturskolan! Skapa en egen lerfigur, ett spöke, en vampyr
eller något annat läskigt och väck den sedan till liv i en film. Du kan få den att gå,
ramla, flyga och dansa!

mån 31 okt
kl. 11.00–16.00

I samarbete med Kulturskolan.

Skapa din egen skräckfilmsaffisch
Gillar du att klippa, klistra och måla? Kliv
in i vår pysselateljé och gör din egna hårresande filmsaffisch! Vad händer i din film?

Phonotrop-workshop
Upplev 1800-talets magiska animationsteknik i ny oväntad tappning. Tillsammans
med Freddy Wallin, animatör och pedagog,
animerar vi med vinylskivor och skapar
våra egna musikvideos! Freddy Wallin, animatör och pedagog, arbetar med allt från
kortfilm, musikvideos till liveanimation.
Spela in spökmusik
Kom och gör spökmusik på iPad med
Pedram och Malin. Det blir kusligt bra och
vi kommer att ha förskräckligt roligt.

lör 29 okt – mån 31 okt
kl. 11.00–17.00

lör 29 okt
kl. 12.00–15.00

sön 30 okt kl. 11.00–17.00
mån 31 okt kl. 12.00–15.00

Presenteras av Kulturskolan Nordost.

Ett grönt äventyr i kojbion
Kryp in i den gröna sköna världen i kojbion!
Här visas filmer gjorda av barn på två förskolor på Hisingen. Efter ett besök kring
Svarte Mosse fick de klura ut var i området
de helst hade haft sin egna lilla trädkoja.

lör 29 okt – mån 31 okt
kl. 11.00–17.00

I samarbete med: Park- och naturförvaltningen, Kulturförvaltningen & Förskoleförvaltningen Göteborg.
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Sminkning med Burgårdens gymnasium
Låt sminkproffsen på Burgården spöka
ut dig! Vad sägs om att förvandlas till ett
monster? Eller varför inte måla ansiktet
helt vitt?

lör 29 okt – mån 31 okt
kl. 11.00–17.00

I samarbete med Burgårdens gymnasium.

Spökljud
Skapa rysliga ljud som får håren att resa
sig på din hud! Här ses vi och gör egna läskiga spökljud – precis som i film! Använd er
fantasi och testa på att spela in era kusliga
läten. Hur låter ett spöke? Vilka ljud ger oss
kalla kårar längs ryggraden?

lör 29 okt
kl. 11.00–17.00

Illustration: Sofia Sjödin.

Lär dig animera med papper och lera!
Tillsammans med experten Henrik Dahlbring får du chansen att uttrycka din kreativitet, öva på ditt tålamod och skapa
spännande berättelser! Workshopen passar alla och du kan jobba själv eller tillsammans med andra. Drop in! All utrustning
finns på plats.

sön 30 okt
kl. 11.00–13.00  

Prova på att smälta in i skräckens värld
Låt oss inspirera dig till att skapa den
läskigaste halloween-sminkningen inför
helgens bus eller godis! Tillsammans förvandlar vi oss till kusliga figurer som kan
skrämma även den modigaste.
Allt material finns på plats.

sön 30 okt – mån 31 okt
kl. 12.00–16.00  

I samarbete med Folkuniversitetet.

PRISMA PIAZZA
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en översikt

LÖR 29 OKT 11.00–17.00

SÖN 30 OKT 11.00–17.00

MÅN 31 OKT 11.00–17.00

Workshoptider varierar.

Workshoptider varierar.

Workshoptider varierar.

VR, Ett grönt äventyr, Sminkning med Burgården, Phonotrop-workshop, Spökljud,
Skuggteater, Rum för bild,
Läskiga labbråttans labb.

VR, Ett grönt äventyr, Sminkning
med Burgården, Måla en läskig
filmaffisch, Lär dig animera med
papper och lera, Spökmusik,
Läskiga labbråttans labb,
Skuggor och ljus.

VR, Ett grönt äventyr, Sminkning
med Burgården, Måla en läskig
filmaffisch, Animation med
Kulturskolan, Spökmusik,
Läskiga labbråttans labb,
Skuggor och ljus.

Bokrelease med häx-workshop!
lör 29 okt 15.00–17.30
Bar Kino, Hagabion

Har du alltid velat bli häxa? Behärska magiska häxkonster? Spå med Tarotkort?
Göra din egen Ouija-bräda? Författaren
Håkan Westesson och konstnären Linda
Spåman gästar Prisma och bjuder in till
bokrelease för deras helt nya bok Handbok
för unga häxor.
Utöver möjligheten att lära sig olika häxkonster kommer det bli högläsning och
signering. Dessutom bjuds det på magisk
häxbrygd för den som vågar.
I samarbete med Leopard förlag.

Prismas Familjedag på Lynk & Co

Sing-a-long
för dom yngsta

sön 30 okt 12.00–14.00
Lynk & Co Club,
Ekelundsgatan 4

Välkommen alla familjer, barn och vuxenkompisar till Lynk & Co Club. Vi ser musikaliska
kortfilmer på stor duk som du bara måste sjunga
med i och dansa till. Det blir en riktig röjarsöndag
för alla mellan 2–6 år och deras vuxenkompisar.

Filmprogram
Arne Alligator
Regi Ilkka Rautio, 2019.

Sånger med Superkompisarna
Regi: Sofie Edvardsson, 2021.

I samarbete med:
Bild från Arne Alligator.
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Karta

3
Nordstan

11

4

Hjo

Lynk & Co Club

1

8
Tjörn

2

Hagabion
Viktoriahuset

Bio Roy

10

5

Ulricehamn

Angered
Mölnlycke
Göteborg
Mölndal

7

6

9
Tranemo

Visningar och aktiviteter i Göteborg

1

Hagabion
goteborgfilmfestival.se/prisma
Filmvisningar i Haga 1 och Haga 2.
Prisma Piazza med workshops hittar
du på våning 3 och på markplan.

Visningar i Västra Götalandsregionen

5

Angereds torg 13, Angered

6

Linnégatan 21

2

Bio Roy
goteborgfilmfestival.se/prisma
Kungsportsavenyen 45

3

Nordstan
Biljetterna är gratis och hämtas ut
30 min innan respektive visning.

4

Mölndal | Bio Möllan
molndal.se/molndal-helt-100/det-hander-2022/
prisma-barnfilmfestival
Göteborgsvägen 19, 431 30 Mölndal

7

Mölnlycke | Mölnlycke Bio
kultur.harryda.se eller kommunens bibliotek
Biblioteksgatan 2, Mölnlycke

8

Spannmålsgatan

Lynk & Co Club
Familjedag med sing-a-long-filmer.
Fri entré.

Angered | Angereds Bio
angeredsbio.se

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

9

Ulricehamn | Folkan Bio
ulricehamn.se
Nygatan 24, Ulricehamn

Ekelundsgatan 4

10

Tranemo | Biograf Tranan
facebook.com/Biotranan
Brogatan 9, Tranemo

Tillgänglighetsinformation finner du på
goteborgfilmfestival.se/prisma
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11

Hjo | Park
vastsverige.com/hjo/evenemang/
Bangatan 1A, Hjo

Syntolkning och läsning av textremsa
För dig som har svårt att läsa undertexter finns det p
å
vissa visningar möjlighet att låna hörlurar och få texten
uppläst. På dessa visningar erbjuder vi också syntolkning. Se symboler i tablån.
Åldersrekommendationer
Åldersrekommendationerna är satta av Göteborg Film
Festival Prisma, men filmerna granskas av Statens
Medieråd och kan komma att få högre åldersgränser
än det som står i programmet. För mer information om
åldersgränser: statensmedierad.se

Mediepartner

Supporters

Partners

Arrangör
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
Instagram@gbgfilmfestivalprisma
Youtube@gbgfilmfestival

Finansiärer

Göteborg Film Festival Prisma

Tablå 2022
Bio Roy

F R E DAG 2 8 O K T

Hagabion

Pyjamasbio

Coraline och spegelns

Rysbio

16.00
16.00
s. 18 16.00

hemlighet

16.30
16.30
16.30

16.00–17.40

17.00
17.00
17.00

O N S DAG 26 O K T
18.00
18.30
19.00

Invigning

17.30
17.30
17.30

T O R S DAG 27 O K T
s. 5

LasseMajas detektivbyrå
– Skorpionens gåta

Titina

18.00
18.00
18.00

s. 9

18.00–20.00

18.30
18.30
18.30

18.00–20.00

19.00
19.00
19.00

19.30

19.30
19.30
19.30

20.00

20.00
20.00
20.00

L Ö R DAG 29 O K T
10.00
10.30

Kortfilm för de yngsta

M Å N DAG 31 O K T

S Ö N DAG 30 O K T
s. 14

10.00–10.35

Kortfilmer för spökälskare

s. 20

10.00–10.40

Kortfilm för de lite äldre

s. 15

10.00–10.40

10.30
10.30
10.30
11.00
11.00
11.00

11.00
11.30
12.00

Tinas
s. 6 S(p)ökarna s. 18
skugghemlisar
– Thrillerkvällen
11.30–12.15

11.30–12.55

Historien

13.00

Läs hela
Hedersprisprogrammet:

13.30

s. 7

14.30

Ett öga rött s. 13

Dounia and the

11.30–13.05

Princess of Aleppo

s. 12

12.30
12.30
12.30
13.00
13.00
13.00

Kortfilmer

Dragon
Princess

s. 20

s. 10

13.30–14.45

s. 10 13.30–14.10

Vinski och s. 13
osynlighetspulvret
13.30–14.55

14:00–15.15

13.30
13.30
13.30

S(p)ökarna s. 18
– Thrillerkvällen
14.00–15.25

15.30

16.30

14.00
14.00
14.00
14.30
14.30
14.30
15.00
15.00
15.00

15.00

16.00

11.30
11.30
11.30
12.00
12.00
12.00

12.00–13.00

för spökälskare
Dragon
Princess

s. 11

11.30–12.45

om Bodri

12.30

14.00

10.00
10.00
10.00

Rum 213
15.30–16.50
Knorr
16.00–17.10

s. 8

s. 17
Gremlins
15.45–17.35

Kortfilm
s. 15
s. 19 för de lite äldre
15.30–16.10

Spirited
Away
15.30–17.35

15.30
15.30
15.30

s. 19
Kortfilm
s. 14
för de yngsta
16.00–16.35

16.00
16.00
16.00
16.30
16.30
16.30

17.00

17.00
17.00
17.00

17.30

17.30
17.30
17.30
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Regionala visningar 2022
Angereds
Angereds Bio
Bio
Angered
Angered

Bio
Bio Tranan
Tranan
Tranemo
Tranemo

Nordiska
Nordiska Akvarellmuseet
Akvarellmuseet
Skärhamn,
Skärhamn, Tjörn
Tjörn

Bio
Bio Möllan
Möllan
Mölndal
Mölndal

Park
Park
Hjo
Hjo

Folkets
Folkets Hus
Hus
Ulricehamn
Ulricehamn

Mölnlycke
Mölnlycke Bio
Bio
Mölnlycke
Mölnlycke

Rysbio
Rysbio

Pyjamasbio
Pyjamasbio

L Ö R DAG 29 O K T
09.30
09.30
10.00
10.00

Kortfilm
Kortfilm för
för

s.
s. 14
14 Kortfilm
Kortfilm

de
de yngsta
yngsta

M Å N DAG 31 O K T

S Ö N DAG 30 O K T
s.
s. 20
20

för
för spökälskare
spökälskare

Kortfilm
Kortfilm för
för de
de yngsta
yngsta
09.30–10.05
09.30–10.05

Kortfilm
s.
Kortfilm
s. 14
14 09.30–10.05
09.30–10.05
för
för de
de yngsta
yngsta

s.
09.30–
s. 14
14 09.30–10.08
09.30–
09.30–10.08
Kortfilm
10.05
Kortfilm
10.05
10.30
10.30
för
för de
de
yngsta
yngsta
11.00
11.00
11.30
11.30
12.00
12.00

10.00–10.35
10.00–10.35

s.
s. 20
20

11.30–12.08
11.30–12.08

13.30
13.30

Vinski
Vinski och
och
osynlighetsosynlighets14.00
14.00 pulvret
pulvret

13.00–14.10
13.00–14.10

s.
s. 13
13

S(p)ökarna
S(p)ökarna –– Thrillerkvällen
Thrillerkvällen

s.
s. 18
18

13.00–14.25
13.00–14.25

16.30
16.30

S(p)ökarna
S(p)ökarna –– Thrillerkvällen
Thrillerkvällen

15.30
15.30
16.00
16.00

s.
s. 18
18

16.00–17.25
16.00–17.25

16.30
16.30

16.00–17.25
16.00–17.25
Rum
Rum 213
213

17.00
17.00

s.
s. 17
17

17.00–18.20
17.00–18.20

17.30
17.30
18.00
18.00

18.00
18.00
18:30
18:30
19:00
19:00

13.00
13.00

15.00
15.00

s.
s. 20
20

15.00–15.40
15.00–15.40

Vinski
Vinski och
och s.
s. 13
13
osynlighetsosynlighetspulvret
pulvret

11.30
11.30

14.30
14.30

Kortfilm
Kortfilm för
för spökälskare
spökälskare

16.00
16.00

11.00
11.00

14.00
14.00

14.00–14.40
14.00–14.40

15.30
15.30

10.30
10.30

13.30
13.30

Kortfilm
s.
Kortfilm
s. 14
14
för
för de
de yngsta
yngsta

13.30–14.55
13.30–14.55

15.00
15.00

17.30
17.30

s.
s. 10
10

10.00
10.00

12.30
12.30

12.00–12.40
12.00–12.40
Dragon
Dragon Princess
Princess

09.30
09.30

12.00
12.00

Kortfilm
s.
Kortfilm
s. 20
20
för
för de
de lite
lite äldre
äldre

13.00
13.00

17.00
17.00

s.
s. 20
20

11.00–11.40
11.00–11.40

12.30
12.30

14.30
14.30

Kortfilm
Kortfilm

för
för spökälskare
spökälskare
Kortfilm
s.
Kortfilm
s. 15
15 10.30–11.08
10.30–11.08
för
för de
de lite
lite äldre
äldre

10.00–10.35
10.00–10.35
Kortfilm
Kortfilm för
för spökälskare
spökälskare

Kortfilm
s.
Kortfilm
s. 14
14
för
för de
de yngsta
yngsta

s.
s. 14
14

Rum
Rum 213
213
18.30–19.50
18.30–19.50

s.
s. 17
17

18:30
18:30
19:00
19:00

19:30
19:30

19:30
19:30

20.00
20.00

20.00
20.00

35

Streama utvalda barnfilmer
från hela världen för 89 kr/mån.
Prova fritt i 14 dagar.

drakenfilm.se

