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”Roligt, kul och intressant 
att se hur det går till när 
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– Elev från Västervångskolan i Ystad, klass 8b om besöket i Ystad Studios Film Camp.
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Vår världsbild skapas i hög grad utifrån de rörliga bilder 
vi omges av i dagens växande informationssamhälle. 
För att kunna sortera i informationen behöver vi bli 
medvetna om vad som förmedlas, varför, och på vilket 
sätt. Att i tidig ålder få fördjupa sig i film är ett sätt 
att lära sig om och förstå sin egen samtid. Medie- och 
informationskunnighet är en mänsklig rättighet –  så 
angelägen att UNESCO håller på att ta fram en läroplan 
för hela världen. I vår läroplan för grundskolan står det 
redan inskrivet att vi ska arbeta med film i skolan.

Film i Skåne arbetar på olika sätt för att barn och 
unga ska få möjlighet att själva se och skapa rörliga 
bilder – oavsett var i Skåne man är bosatt. Film i Skånes 
konsulent för film- och mediepedagogik jobbar med 
att bland annat informera om skolbio och att förmedla 
filmpedagoger för kompetensutveckling och arbete i 
skola och fritidsverksamhet. Konsulenten ansvarar även 
för det mediepedagogiska nätverket i Skåne, med bland 
annat frilansande filmpedagoger, kommunala medie-
centra och AV-centraler. Konsulenten är kommunernas 
kontaktperson för stöd och hjälp i utvecklingen av sitt 
mediepedagogiska arbete och för ansökan till bland annat 
Kulturrådets Skapande skola-stöd för att jobba med 
film och Svenska Filminstitutets Stöd till filmkulturell 
verksamhet.

Film – för ett breddat lärande

Filmkulturell verksamhet för barn och ungdom
Stöd till kommunal verksamhet i t ex förskola, skola och fritids-
verksamhet med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till 
kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga 
bilder. Stödet kan användas som komplement till Skapande skola 
för t ex fortbildning av personal. Två söktillfällen per år, i mars 
och i oktober. Läs mer om stödet på Svenska Filminstitutets 
hemsida www.sfi.se under rubriken Våra stöd.

Skapande skola
Skapande skola syftar till att skolor och kommuner ska få möjlig-
het att arbeta mer med kultur, ge eleverna möjlighet att få del 
av olika kulturformer, möta professionella kulturutövare och att 
själva få ägna sig åt kreativt skapande. Stöd till Skapande skola 
söks en gång om året – i februari – av skolans huvudman. Mer 
information kring Skapande skola och ansökningsförfarande finns 
på Kulturrådets hemsida www.kulturradet.se.

Spela in film tillsammans 
med Pax i hennes rymdskepp 

i Ystad Studios Film Camp. 

Lär dig hur det går till 
bakom kulisserna - gör ett 

eget nyhetsreportage.

Sätt fart på fantasin och gör 
animerad film med regissörerna 
bakom Igelkottsresan. 
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Film i Skåne erbjuder Ystad Studios Film Camp – möj-
ligheten för grupper att själva få prova på att göra film. 
Rekvisita och scenografi finns på plats för att användas 
i besökarnas filmskapande. Till sin hjälp har man profes-
sionella filmskapare och filmpedagoger.

Film i Skåne har tre färdiga halvdagsprogram – Nyhets-
reportage, Lär dig animera och Skapa film med Pax – 
som lämpar sig väl för alla grupper som vill fördjupa sig 
i filmproduktion. För skolor börjar förarbetet i klass-
rummet. Där gör man gruppindelning, fördelar de olika 
rollerna som ingår i ett filmteam och skriver manus 
tillsammans. Till sin hjälp har lärarna/pedagogerna en 
detaljerad handledning både för förarbetet och för det 
som kommer att ske i studion. I studion är filmpedago-
gerna ansvariga för själva undervisningen och lärarna 
hjälper till genom att föra gruppens arbete framåt.

Att få arbeta i en riktig filmstudio, med rymdscenografi från 
Vintergatan-serien, är något som verkligen uppskattas. 
Det är en storslagen upplevelse och det är inte helt 
ovanligt att eleverna visar upp nya oanade förmågor. 

Besöket i studion tar cirka tre timmar inkluderat film-
premiär. Gruppen får med sig sitt färdiga material hem. 
Filmpedagogerna skräddarsyr gärna ett besök i Ystad 
Studios Film Camp utifrån era önskemål.

Ystad Studios Film Camp

Lekfullt lärande 
i känd TV-miljö
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Ystad Studios
En av Skandinaviens största filmstudior drivs av Film 
i Skåne och är belägen på det gamla regements-
området i Ystad. Här produceras både reklam-, 
TV- och filmproduktioner. Bland inspelningarna 
kan nämnas de engelska och svenska versionerna 
av Mankells Wallander, Svinalängorna, Bron, Cirkus 
Imago äventyrsserien Vid Vintergatans slut och 
julkalendern Skägget i brevlådan.

Från inspelningen av 
barnprogrammet Cirkus Imago.
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Rymdstudion i Ystad 
Studios Film Camp.
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Sänd nyheter från rymdstudion

Spela mot Peo (från TV-serien ”Vid Vintergatans Slut”) med hjälp av förinspelat 
material.

På plats finns rekvisita och dräkter att klä ut sig med.

Program: Nyhetsprogram
Målgrupp: Förskolor, skolor, fritidsgårdar, bibliotek, kultur-
skolor, personalgrupper mfl.
Rekommenderas för: Årskurs 5–9 + gymnasiet
Upplägg: Bokas och planeras med Film i Skånes konsulent 
för film- och mediepedagogik.
Pris: 5.000:– + moms under perioderna 15 februari – 15 maj 
samt 15 september – 15 november. 
Vi reserverar oss för prisförändringar. 

Nu kan ni göra ert eget Nyhetsprogram. Platsen är det 
unika rymdskepp som byggdes för inspelningarna av 
Vid Vintergatans slut i Ystad Studios Film Camp. 

TV-nyheter är ett inslag i vår vardag och ”omvärldsbe-
vakning” är vanligt i skolorna för att bredda elevernas 
perspektiv och hålla dem uppdaterade om vad som sker 
i världen. Här får eleverna förståelse för hur inspelningen 
av ett nyhetsreportage går till – genom att själva få 
prova på. Gruppen bildar en egen nyhetsredaktion och 
producerar ett nyhetsprogram innehållande presenta-
tioner av nyheter, reportage och inslag från olika platser 
i världsrymden.

Klassen jobbar i tre grupper: En grupp gör intervjuer 
framför greenscreen, en grupp gör reportage där förinspelat 
material med skådespelaren Anders Linder används, 
och en grupp agerar och filmar nyhetsankarna som 
binder ihop programmet. Förberedelserna börjar i klass-
rummet där eleverna själva skriver manus och fördelar 
de olika rollerna. Sedan sker inspelningen på plats i studion 
där bakgrundsmiljöer och ljud läggs på.

Det slutgiltiga resultat – vinjett med musik, presentation 
av programmet, påannonser, reportage, intervju eller 
dramainslag, och avslutande vinjett och namn på de 
medverkande – visas som avslutning på stor duk i studion 
och gruppen får den färdiga filmen med sig hem.
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I Ystad Studios Film Camp 
görs lerfigurerna och 
scenografin. 
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Sätt fart på fantasin – lär dig animera

Programmet Lär dig animera erbjuder eleverna att göra 
egna filmer med animationstekniken Stop motion som 
bygger på att man fotograferar stillbilder av objekt.

Fåret Shaun, Flykten från Hönsgården och Piraterna är 
bara några av de animerade mästerverk som nått stor 
internationell framgång de senaste åren. Ordet ”anima-
tion” kommer från latinets ord för ”levandegöra”, och 
det beskriver vad det faktiskt handlar om: att ge liv åt 
döda ting. Eftersom man, till skillnad från i vanlig film, 
tillverkar varje bild för sig är det en tidskrävande process 
som kräver stor noggrannhet och tålamod. Här får 
eleverna uttrycka sig med hjälp av bilder och rörelse – 
de upptäcker en ny form av kommunikation och tränar 
på att arbeta tillsammans i grupp.

Klassen delas in i fyra grupper där varje grupp gör en 
animerad film från manus till färdig produkt. Förberedel-
serna börjar i klassrummet, där eleverna skriver manus 
och fördelar arbetsuppgifterna. I studion görs lerfigurerna 
och scenografin, och här finns all teknik som behövs 
för att skapa en film. Endast den egna fantasin sätter 
gränser för vilket äventyr elevernas lerfigurer får vara 
med om. Förberedande hjälp i form av en handledning 
delas ut till lärarna/pedagogerna i förväg.

Tretimmarspasset avslutas med en visning på stor duk i 
studion och gruppen får de färdiga filmerna med sig hem.

Att animera är en tålamodsprövande men rolig process.

Endast den egna fantasin sätter gränser för vad som kan skapas.

Program: Lär dig animera
Målgrupp: Förskolor, skolor, fritidsgårdar, bibliotek, kultur-
skolor, personalgrupper mfl.
Rekommenderas: Alla åldrar.
Upplägg: Bokas och planeras  med Film i Skånes konsulent 
för film- och mediepedagogik.
Pris: 5.000:– + moms under perioderna 15 februari – 15 maj 
samt 15 september – 15 november.  
Vi reserverar oss för prisförändringar.
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I rymdskeppet hjälper ni 
Pax att hitta en manick som 
trillat av rymdskeppet. 
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Skapa film med rymdhjälten Pax

Programmet Skapa film med Pax innefattar ett tre timmar 
långt besök i Ystad Studios Film Camp, där gruppen 
skapar egna filmer som de sedan får med sig hem. 
Här ges eleverna ett unikt tillfälle att lära sig mer om 
filmskapande, och chansen att arbeta tillsammans med 
både en professionell skådespelerska och en erfaren 
filmpedagog.

Skapa film med Pax är nyheten bland erbjudandena från 
Ystad Studios Film Camp. Det består av olika filmpeda-
gogiska program för förskole-, låg-, mellan- respektive 
högstadieklasser som tagits fram av filmpedagogen 
Karen Helene Haugaard tillsammans med skådespelerskan 
Sanna Persson Halapi.

I de åldersanpassade koncepten, som läraren/peda-
gogen får ta del av i förväg, finns instruktioner om hur 
eleverna steg för steg kan förbereda sig i klassrummet 
inför besöket, men också tips om uppföljning att ta 
med sig därifrån. Sanna, som spelade Pax i Pax jordiska 
äventyr, mamman Kicki i 2012 års julkalender Mysteriet 
på Greveholm – grevens återkomst, är en av Sveriges 
främsta karaktärskomiker. Hon arbetar vid sidan av 
skådespelandet filmpedagogiskt med barn och unga. 
Pax rymdskepp i Ystad Studios Film Camp används som 
scenografi när grupper, främst skolklasser, kommer dit 
för att göra sina egna filmer. All teknik finns på plats, 
och man kan även klä ut sig och låna riktig filmrekvisita.

I studion jobbar ni som det riktiga filmteamet bakom ”Vid Vintergatans Slut”.

Ni får prova på att agera framför kameran 
tillsammans med Pax.

På plats finns rekvisita att använda 
sig av.

Program: Skapa film med Pax
Målgrupp: Förskolor, skolor, fritidsgårdar, bibliotek, kultur-
skolor, personalgrupper mfl.
Rekommenderas för: Förskolan samt åk F–9.
Upplägg: Bokas och planeras  med Film i Skånes konsulent 
för film- och mediepedagogik.
Pris: 5.000:– + moms under perioderna 15 februari – 15 maj 
samt 15 september – 15 november.  
Vi reserverar oss för prisförändringar.
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Samtal med filmens skapare

Som en Zorro rekommenderas för årskurs 6,8,9 + gymnasiet. 

I föreläsningsserien Elever möter filmare kommer film-
skaparna till din skola och deltar i samtal kring de frågor 
som filmen tar upp. 

Igelkottsresan
Igelkottsresan (9 min) är en animerad kortfilm om Sally, 
5 år, som just har förlorat sin mormor, tillika bästa vän, och 
är otröstlig. Sally tror att det är hennes fel alltihop, för 
hon busade lite för mycket med mormor. En flygande 
igelkott tar henne med på en resa hon sent ska glömma 
och hjälper henne att hitta tillbaka till skrattet igen.
Regissörerna Mia Hulterstam och Cecilia Actis är båda 
animationspedagoger. De har gjort flera egna prisbelönade 
animerade kortfilmer. De har båda lång erfarenhet av 
att göra workshops för olika målgrupper.

Som en Zorro
Som en Zorro (29 min) tar upp tunga ämnen som miss-
handel, alkoholproblem och sexuella övergrepp – men 
utan att bli spekulativ eller moraliserande. Filmen ställer de 
grundläggande frågorna” Vad är egentligen en familj?” 
och ”Vad gör en familj till en trygg plats?” 
Filmens regissör och manusförfattare Linda-Maria 
Birbeck är själv uppvuxen i en liknande situation som 
Kevin och Zorro. Hon upptäckte senare i livet att hon 
bar på en historia som hon delade med tusentals barn 
och vuxna. Linda-Maria berättar att: ”Filmen är tillägnad 
alla de barn som fortfarande finns här mitt ibland oss 
och jag hoppas att genom filmen kunna väcka diskussion 
och eftertanke.”.

TIPS! Programmet lämpar sig väl även för andra grupper. 
På Film i Skånes hemsida hittar du fler filmtitlar i serien. 

Program: Elever möter filmare / Som en Zorro
Målgrupp: rek. för årskurs 6,8,9 + gymnasiet
Upplägg: Planeras direkt med önskad regissör. 
Ett besök tar ca 2 x 45 min inkl. filmvisning.
Bokas: Via produktionsbolaget MINT AB, mint-ab.se, 
e-post: helene.mohlin@mint-ab.se
Pris: 1.000:–/timme per person + 25% moms och resor.
Vi reserverar oss för prisförändringar.

Program: Elever möter filmare/ Igelkottresan
Målgrupp: rek. för årskurs F–6.  
Upplägg: Planeras direkt med önskad regissör. Ett besök tar ca 60 min 
inkl. filmvisning. Kan utökas med animationsworkshop.
Bokas: Via produktionsbolaget Dancing Animation, dancinganimation.se, 
e-post: dancinganimation@yahoo.se 
Pris: 1.000:–/timme per person + 25% moms och resor.
Vi reserverar oss för prisförändringar.
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Filmpedagog – ett stöd i undervisningen

Att använda sig av media i undervisningen gör eleverna 
mer engagerade och utvecklar deras bild- och filmspråk 
på ett naturligt sätt. Om du som lärare/pedagog vill 
jobba mer med film i ditt arbete kan du få stöd av en 
frilansande filmpedagog.  

Filmpedagogerna har stor erfarenhet av att hålla i 
filmvisning, analys och eget skapande med barn och 
unga. De erbjuder även kompetensutveckling för vuxna 
som själva vill lära ut med filmens hjälp. Film i Skånes 
nätverk av filmpedagoger skräddarsyr upplägg efter 
skolor och andra gruppers önskemål. Utöver det har 
filmpedagogerna vissa specialområden, som att göra 
animerad film, filma med mobilen, videokonst eller 
bearbetning från bok till film. Filmpedagogerna har 
genom nätverket tillgång till teknisk utrustning, som en 
klassrumsuppsättning Ipads, flyttbar animationsutrust-
ning och bärbara datorer.

De hjälper gärna till med att arrangera t ex lokala Oscars-
galor där elevernas filmer visas och prisas efter avslutat 
projekt. Dessutom hjälper filmpedagogerna till med att 
skicka in till festivaler, exempelvis Pixel. 

Du finner en kort presentation av våra olika filmpeda-
goger på nästa uppslag.

Filmpedagog Christina Erman Widerberg visar sin film ”Bomber och Granater, 
Knivar och Gafflar” inför ett hundratal elever i Hässleholm. Medverkar i samtalet 
gör även filmens huvudperson Karl och hans pappa.

Filmpedagog Karen Helene Haugaard håller i en praktisk film-
workshop med elever i Ystad.

Program: Beställ en filmpedagog
Målgrupp: Förskolor, skolor, fritidsgårdar, bibliotek, kultur-
skolor, personalgrupper mfl.
Upplägg: Bokas och planeras direkt mellan beställare och 
filmpedagog. För rådgivning kontakta gärna Film i Skånes 
konsulent för film- och mediepedagogik.
Pris: 3.500:– för halvdag, 5.000:– för heldag + 25% moms. 
Förhandlas direkt med önskad filmpedagog.
Vi reserverar oss för prisförändringar.
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Charlie Kristiansson
charlie@zazza.nu
Jag har arbetat med film 
sedan 1992, och varvar gärna 
mitt eget skapande med 
att utbilda lärare och elever 
inom film. Min målsättning 
är att utgå från det praktiska 
filmarbetet och varva praktik 
och teori. Dramaturgi och 
analys löper parallellt med 
det praktiska arbetet. Jag har 
med mig den mesta tekniken 
men utgår gärna från skolans 
behov.

Filmkollektivet Dancing 
Animation               
dancinganimation@yahoo.se
Vi – Mia Hulterstam och 
Cecilia Actis – har gjort flera 
egna prisbelönta animerade 
kortfilmer. Vi har också lång er-
farenhet av att göra workshops 
för både vuxna och barn, bland 
annat på Utbildningsradion 
och Buff i Malmö. Även work-
shop i animation för skånska 
lärare på Lunds Konsthall och 
animationsprojekt i Sydafrika.

Anna Lönn Franko
anna.lonnfranko@gmail.com
Film är ett fantastiskt medium 
att berätta historier med. Att 
berätta med rörlig bild är 
stimulerande men krävande, 
ett kreativt samarbete där 
alla delar är viktiga för slut-
resultatet. Som frilansare har 
jag varit ute på skolor i Skåne 
och haft filmrally (filmer på 
kort tid) eller hållit animations-
workshops. Jag har också hållit 
föreläsningar och analyser 
och arbetat med konstfilm.

Anders Weberg
anders@weberg.se
Jag arbetar som videokonstnär 
sedan 17 år tillbaka. Idag har 
jag bland annat föreläsningar 
och en praktisk workshop 
som jag kallar ”Filma med 
Mobilen”. Den är inspirerande, 
och jag delar med mig av 
mina tips och tricks för att få 
ett så bra resultat som möjligt. 
Eleverna använder sina egna 
telefoner för att skapa sina 
berättelser.

Christina Erman Widerberg
christina@widerbergfilm.com
Jag arbetar som filmare, 
konstnär och pedagog. Har 
undervisat på bland annat 
Konsthögskolan Valand och på 
Kulturcentrum Skåne, som är 
en eftergymnasial utbildning 
för personer med funktions-
nedsättning. Parallellt med 
mitt pedagogiska arbete har 
jag arbetat som filmare och 
konstnär.

RåFILM
info@rafilm.se
Filmkollektivet RåFILM har 
länge gjort filmer som tar 
upp samhällsfrågor och 
ifrågasätter normer. Genom 
workshops i videoaktivism, 
animering, deltagande video 
och queerfilm arbetar vi för 
att demokratisera videomediet 
– med mottot ”ju fler röster 
som hörs, desto bättre!”
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Karen Helene Haugaard
khaugaard@gmail.com
Jag har stor erfarenhet av att 
arbeta i bland annat Ystad 
Studios Film Camp och jag 
älskar att varva mina egna 
projekt med att undervisa 
och inspirera andra till film-
skapande. Jag är född och 
uppvuxen i Danmark, men 
bor sedan flera år tillbaka i 
Malmö. Har erfarenhet av 
att jobba både framför och 
bakom kameran och håller 
just nu på att utveckla min 
första långfilm.

Tommy Lindholm
tommy.lindholm@bredband.net
Jag är utbildad kulturvetare 
med filmvetenskap, historia 
och genuskunskap som special-
område. Jag har arbetat med 
film- och mediepedagogik i 
drygt tjugo år och har därmed 
stor erfarenhet av att hand-
leda det praktiska arbetet 
med att skapa berättelser, 
filma och redigera.

Pia Ivarsson
pia@anjelikafilm.se
Jag ger kurser i praktiskt film-
skapande från idé till färdig 
film, i grundskolans alla 
stadier och i särskolan. Jag 
jobbar också med animation, 
fortbildning av lärare, har 
workshops och föreläser. All 
teknik som behövs har jag 
med mig, såsom kameror, 
webbkameror, stativ, Ipads 
och datorer.

Maciej Kalymon
mkalymon@gmail.com
När jag är ute på skolorna 
hoppas jag kunna inspirera. 
Utifrån mina egna erfaren-
heter och filmkunskaper 
försöker jag engagera och 
skapa en lärande och rolig 
stämning. Även om eleverna 
inte använt kameror eller 
redigering tidigare lär de sig 
snabbt att hantera mediet 
och uttrycka sina känslor och 
berättelser i ljud och bilder.

Olof Marnung
olof.marnung@gmail.com
Jag undervisar sedan sju år 
skolungdomar och lärare i 
allt ifrån videofilmning och 
animation till filmanalys och 
dokumentärfilm. Lärare brukar 
särskilt uppskatta mina 
fortbildningar i animation 
och redigering, eftersom jag 
är inkännande och lägger 
mig på precis den nivån som 
efterfrågas – och för att jag 
löser deras tekniska problem.

Jim Nilsson
info@jimnilsson.se
Jag är utbildad filmmanusför-
fattare, och har även arbetat 
som skådespelare. Jag driver 
gärna längre pedagogiska 
filmprojekt i samarbete med 
ordinarie skolpersonal. Kan 
också erbjuda workshops i 
kreativt skrivande, skådespe-
leri framför kameran samt 
animation med Ipad.

För mer  
information 

och bokning se 

ŤOPLVNDQ
H�VH
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Filmläger i Ystad Studios 
Film Camp
ABF Skåne i samarbete med Film i Skåne anordnar årligen 
ett filmläger för ungdomar, där syftet är att deltagarna ska 
lära sig mer om hur man kan uttrycka sig med hjälp av film. 
Deltagarna äter, sover, lever, andas film – och lär sig film-
skapandets grunder – genom både praktiska och teoretiska 
övningar på plats i studion. På ABF Skånes hemsida kan du 
läsa mer om filmlägret och anmäla dig.

Kompetensutveckling för 
pedagogisk personal
Våra filmpedagoger fortbildar gärna lärare, pedagoger och 
personal. Utbildningen kan hållas i Ystad Studios Film Camp 
eller på valfri plats.  Kurserna kan innehålla exempelvis eget 
filmskapande, filmvisning med förslag på hur man kan
skapa diskussioner kring den aktuella filmens tema, teknisk 
utbildning eller andra filmrelaterade koncept. Vi skräddarsyr 
din kurs helt efter ditt önskemål och syfte!

Film är ett bra sätt att skapa fördjupning i ett ämne i skolan. 
Vare sig det handlar om historia, religion, nutida händelser 
eller relationer kan filmvärldens olika teman frammana 
diskussioner i klassrummet. Att tillsammans se en film är 
en upplevelse i sig. Att därefter begrunda meningen och 
upplägget, hur temat och historien uppfattades av var och 
en i klassen, är en viktig uppföljning.

Film i skolan kan innebära många bra saker. I dag har många 
av Skånes 33 kommuner en aktiv skolbioverksamhet som 
gör att kommunens barn och unga får möjlighet att se film 
där den gör sig bäst - på biografen. Andra kommuner saknar 
biograf men har genom avtal med sin AV-central eller annan  
distributör såsom FilmCentrum eller Swedish Film tillgång 
till att visa film i skolan eller annan lokal t ex på biblioteket. 
För skolor eller kommuner som vill utveckla sin verksamhet 
med filmvisning för barn och unga går det att söka stöd (se 
sid 3) från Svenska Filminstitutet (SFI). Filmvisning kan även 
ingå i ett Skapande Skola-projekt. På SFI:s hemsida kan du 
dessutom hitta över 300 filmhandledningar som kan vara 
bra att ha som stöd till filmvisning och efterföljande diskus-
sion med elever. Här finns även tips och information om skol-
bio samt andra mediepedagogiska projekt och satsningar. 

Visa film i klassrummet eller 
på biograf
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Pixel – Skånes 
Filmfestival 

Noomaraton  
– tävlingen där man 
gör film på tid

Växthus för kort- 
och dokumentärfilm

Den nationella filmtävlingen Nooma-
raton har arrangerats i Sverige sedan 
2000 och genomförs nu i 15 regioner.
Reglerna är enkla: man får vara max 4 
personer i laget. Klockan 9.00 en lör-
dagsmorgon i september får man för-
utsättningarna i form av ett tema, tre 
föremål och tre platser som ska vara 
med. 24 timmar senare ska filmen 
vara färdigredigerad och ha lämnats in 
till den regionala uttagningen. Två lag 
från varje region går sedan vidare till 
Riksfinalen i Stockholm.

Film i Skåne, FilmCentrum Syd och 
ABF Skåne arrangerade för första 
gången Noomaraton i Skåne 2012. 
Håll utkik på våra hemsidor eller 
anmäl till någon av organisationerna 
om du vill vara med och tävla.

Pixel hölls första gången 1996 och är
nu en av Sveriges största festivaler för 
filmare på väg. Festivalen syftar till att 
ge filmare möjlighet att visa sina verk 
för en större publik samt träffa andra 
filmare och den professionella bran-
schen. Pixel är en av Skånes största 
filmhändelser, och förutom filmvisning 
erbjuds intressanta seminarier och 
workshoppar. 

Pixel är också en regional uttagnings-
festival till Novemberfestivalen i Troll-
hättan. Filmare i åldern 16–26 år som 
bor, jobbar eller tillfälligt studerar i 
Skåne kan kvalificera sig till November-
festivalen via denna uttagning. Pixels 
vinnare har vunnit många priser på 
Novemberfestivalen, bland annat bästa 
film, bästa manus och visningar på 
Göteborgs filmfestival. Under åren har 
flera hundra kortfilmer av unga och 
gamla filmskapare från Skåne visats. 
Publiken har inte svikit och över 400 
personer besöker festivalen varje år. 
Läs mer på: www.filmiskane.se/pixel
Och framförallt – skicka in era filmer!

Har du en film på gång och har gjort 
några filmer tidigare? Då kan du 
ansöka om Film i Skånes och Boost 
Hbgs växthusstipendium. Du måste 
vara bosatt i Skåne, ditt filmprojekt 
får vara max 15 minuter långt och du 
kan inte söka med ett skolprojekt. Du 
kan även ansöka om teknik. Ansök 
på www.boosthbg.se. Ansökan finns 
under rubriken Växthusstöd.
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Isabel Wardaeus och Adina Belin.

Marcus och Mattias Thernström Florin.
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Inspireras av DVD:n

Tjejfilm-
satsningen
På denna DVD har vi samlat 
resultatet av en del tidigare 
aktiviteter. Här finns filmer som 
skapats i Elever möter filmare, 
Filmlägret och Noomaraton. Här 
finns också filmer från projektet 
Tjejfilmsatsningen.

I Tjejfilmsatsningen deltog 13 
tjejer från John Bauer-gymnasiet 
i Ystad. Under handledning av 
dokumentärfilmaren Malin  
Andersson gjorde de filmer inför 
den nationella dokumentär-
filmfestivalen Angeläget och Film 
i Skånes festival Pixel. Två färdiga 
filmer antogs till Pixel och den 
ena filmen tog sig hela vägen till 
final i Angeläget.

På sommarlovet deltog tjejerna 
på ABF:s och Film i Skånes film-
läger Kulturkampen. Tre tjejer 
från John Bauer gjorde under lägret 
en dokumentär om tankarna 
kring sitt eget och andra kvinnors 
filmskapande. Resultatet blev en 
samlings-DVD.

Tjejfilmsatsningen genomfördes 
av Film i Skåne i nära samverkan 
med Svenska Filminstitutet med 
stöd av Kulturdepartementet.
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Filmfestivalen 
Pixel i Lund.
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Intresserad? Ta kontakt med oss!
Kom gärna till oss med dina frågor! Tänk först igenom följande:
 

· Vilka program är ni intresserade av?
· Ska programmet anpassas efter eget upplägg? Vilka särskilda önskemål har ni?
· Vilka förkunskaper har deltagarna och pedagogerna?
· Hur många grupper är ni? Vilken ålder?
· När ska det genomföras? Ange gärna flera datumförslag.
· Vad får det kosta? Ta med alla kringkostnader.

 
Skicka in en bokningsförfrågan och beskriv era önskemål så återkommer vi med förslag 
– ange kontaktuppgifter och kommun/skola!
 
Kontaktperson
Carolina Falk
Konsulent för film- och mediepedagogik
Film i Skåne
E-post: carolina@filmiskane.se   

... i Ystad Studio Film Camp med något annat? 
Här är några tips:
 
·         Cineteket, Ystads eget filmmuseum, granne med Ystad Studios
·         Ystads medeltida stadskärna med korsvirkeshus
·         Ystads Teater, i originalskick från slutet av 1800-talet
·         Ystads Konstmuseum med stora samlingar
·         Klostret med S:t Petri kyrka, en av Sveriges bäst bevarade klosteranläggningar
·         Ales stenar i Kåseberga, en av landets mest besökta fornlämningar
·         Dag Hammarskjölds Backåkra, Skånegård i Hagestads naturreservat
                                             
På Cineteket, Klostret och Ystads Konstmuseum finns pedagogiska program för barn 
och unga. Se Ystads kommuns hemsida ystad.se för fler tips.

Kombinera ett besök.... 
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Cineteket i Ystad.
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Lära med film – på lek och allvar

Film i Skåne är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för film vars uppdrag är att främja 
filmverksamhet i Skåne. 

I denna utbudskatalog kan du läsa mer om den delen av vår verksamhet som riktar sig till barn och 
unga samt pedagogisk personal. Du kan läsa mer om vilka färdiga program vi erbjuder i Ystad Studios 
Film Camp för barn och unga i förskolan, skolan och på fritiden. Vi tipsar om skånska regissörer som 
gärna kommer ut till skolorna och pratar med eleverna om sina filmer efter visning. Vi presenterar 
frilansande filmpedagoger med olika inriktningar som kan skräddarsy ett filmarbete utifrån era 
önskemål eller erbjuda färdiga program för filmvisning, filmsamtal och eget filmskapande. Vi tipsar 
om vilka stöd som kan sökas från Svenska Filminstitutet och Kulturrådet för kommuner och skolor 
som vill utveckla sitt filmpedagogiska arbete. 

Välkommen att höra av dig till Film i Skåne för mer information!

Carolina Falk
Konsulent för film- och mediepedagogik
Film i Skåne
e-post: carolina@filmiskane.se

Film i Skåne AB
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad
filmiskane.se
0411 - 55 87 50
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