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LÄRA MED FILM
– på lek och allvar
Utbud för barn och unga + pedagoger

Läsåren 
2017 – 2019

Deltagare i pilotprojektet ”Skapande skola - Cirkus Imago, animerad 
film och digitala spel” på Kulladalsskolan i Malmö 2016.
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”När de sa att vi skulle göra 
film då trodde jag att det 
var svårt men det var lätt.”

Film i Skåne Barn och Unga

Filmkulturell verksamhet för barn och ungdom
Stöd till kommunal verksamhet i t ex förskola, skola, kulturskola 
och fritidsverksamhet med syftet att ge barn och ungdomar möj-
lighet 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 Filminstitutets 
hemsida filminstitutet.se

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 kulturradet.se.

Skolbiodagen byter namn till 
”Film i Skolan-dagen” och ge-

nomförs som vanligt tillsammans 
med Filminstitutet och FOMP 

under BUFF filmfestival.

Den förstärkta satsningen Eget 
Skapande Barn och Unga - film, 

digitala spel och transmedia 
under 2016 resulterade i ett nytt 

pedagogiskt koncept: ”Skapa 
och berätta med digitala spel”  

(s 13). På fotot: LAB i Lands-
krona testkör konceptet.

Pixel satsar stort på 
pop-up runtom i Skåne, 
läs mer på sid 14.

VIS, Vetenskap I Skolan, fick under 2016 i uppdrag av Film i Skåne att göra en 
dokumentation av Skapande skola projektet på Kulladalsskolan. Dokumentationen 
gjordes av Maria Söderling, fil. lic., lektor i Burlövs kommun, med stöd av fil. lic. 
Maria Brännström, verksamhetsledare för VIS. Rapporten med titeln ”Erövra uttryck i 
samspel med andra” finns att ladda ner på Film i Skånes hemsida filmiskane.se 
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Elev i klass 4b, Kulladalsskolan

Film i Skåne Barn och Unga arbetar på olika sätt för 
att barn och unga ska få möjlighet att se, skapa och 
reflektera kring samt visa upp sina egna rörliga bilder 
– oavsett var i Skåne man är bosatt. Konsulenterna 
Carolina Falk och Jeanette Schjerva, jobbar med att 
informera om skolbio och förmedla film-/mediepeda-
goger för kompetensutveckling och arbete i förskola, 
skola, kulturskola och fritidsverksamhet. Konsulenterna 
ansvarar för det mediepedagogiska nätverket i Skåne, 
med bland annat frilansande film-och mediepedagoger, 
kommunala mediecentra och AV-centraler. Konsulen-
terna är kommunernas kontaktpersoner för stöd och 
hjälp i utvecklingen av det mediepedagogiska arbetet 
och för ansökan till bl a Skapande skola för att jobba 
med film och Filminstitutets stöd (se nedan).

Den förstärkta satsningen på Eget Skapande Barn och 
Unga - film, digitala spel och transmedia fortsätter under 
2017. Vill din kommun delta i ett utvecklingsprojekt 
under 2017? Kontakta Carolina Falk och läs mer om 
våra sökbara medel på sid 15.

Är du representant för en Kulturskola som vill starta  
upp filmverksamhet? Läs mer på sid 9 för tips och idéer. 
Jeanette Schjerva är fortsatt festivalchef för Pixel - 
Skånes Filmfestival. Pixel Pop-Up tog Skåne med storm 
under 2016, vill du ha ett besök? Läs mer på sid 14.
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Pilotprojektet ”Skapande skola - Cirkus Imago, animerad 
film och digitala spel på Kulladalsskolan” genomfördes 
i Malmö 2016. Projektet var ett unikt samarbete mellan 
Carolina Falk på Film i Skåne, Helene Mohlin och Pernilla 
Olsson från produktionsbolaget Mint som skapat filmen 
”Cirkus imago. En chans på miljonen.” samt film-/medie- 
pedagogerna Anna Lönn Franko, Oscar Wemmert, Lisa 
Fjellman, Maria Hulterstam och Jim Nilsson. Upplägg:

• Kick-off med all personal på skolan (ca 55 st)

• Kick-off med alla elever (ca 450 st, förskoleklass - åk 5)

• Lärare och elever i åk 2-5 förbereder workshopparna 
på skolan utifrån handledningar från kulturaktörerna.

• Eleverna ser ”Cirkus imago. En chans på miljonen.” 
och jobbar med temat värdegrund utifrån filmen.

• Workshops under 4 dagar med åk 2 - 5 (12 klasser)

• 2 workshops á 2,5 timme per klass

• 8 klasser animation (4 filmpedagoger), 4 klasser 
digitala spel (2 spelpedagoger)

• Galapremiär och avslutning för hela skolan

VIS, Vetenskap I Skolan, fick i uppdrag av Film i Skåne 
att dokumentera projektet. Dokumentationen gjordes 
av Maria Söderling, fil. lic., lektor i Burlövskommun, med 
stöd av fil. lic. Maria Brännström, verksamhetsledare 
för VIS. Rapporten med titeln ”Erövra uttryck i samspel 
med andra” finns att ladda ner på Film i Skånes hem-
sida. Utöver Skapande-skola bidraget från Kulturrådet 
finansierades projektet med stöd av Filminstitutet och 
med Film i Skånes särskilda projektbidrag från Kultur 
Skåne för att förstärka barn och ungas eget skapande 
inom området film, digitala spel och transmedia.

Film, digitala spel och transmedia

Pilotprojekt och 
forskningsrapport

Galavisning på Kulladalsskolan i Malmö
Skapande skola projektet - Cirkus Imago, animerad film och digitala 
spel avslutades med en galavisning i gymnastiksalen. Röda mattan 
rullades ut, det klipptes biobiljetter och serverades popcorn i strut. 
Skolans 450 elever delades upp i två sittningar á 2,5 h för att titta 
på samtliga 52 animationer och 28 digitala spel som eleverna i åk 
2-5 gjort.  I skolans utvärdering svarade 213 av 229 elever i åk 2-5 
att de var mycket nöjda eller ganska nöjda med resultatet.
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Ystad Studios Film Camp – Cineteket flyttar in!

Gör ett eget nyhetsreportage - i vår greenscreen väljer du själv miljö.

Lär dig animera - endast den egna fantasin sätter gränser för vad som kan skapas.  
”Beställ en film-/mediepedagog” (s 10-11) kan  ta emot grupper i Ystad Studios Film 
Camp men även komma ut till din skola/arbetsplats och hålla i en workshop.

Cineteket - Ystads eget besökscentrum för film!
Kombinera gärna ett besök i Ystad Studios Film Camp med 
grannhuset Cineteket! Här finns filmrelaterade aktiviteter 
för alla åldrar. Förutom att erbjuda rundvandring i de  
egna lokalerna, kan man få guidade turer i Ystads Studios, 
se Ystad i Wallanders fotspår och boka en busstur i  
Wallanderland. Se hemsidan ystad.se för öppettider och 
mer info. 

Under 2017 jobbar vi med en sammanslagning av Film 
i Skånes verksamhet Ystad Studios Film Camp och 
Ystad kommuns verksamhet Cineteket. Under hösten 
2017 kommer Ystad Studios Film Camp vara stängt för 
ombyggnad och öppnar åter i april 2018.

Ystad Studios Film Camp är en av Film i Skånes tre 
filmstudios. Här har ni möjligheten att få prova-på 
att göra film i en riktig studio med rymdskeppet från 
Vintergatan-serien som kuliss. Rekvisita, kläder och 
scenografi finns på plats för att användas i besökarnas 
filmskapande. Till sin hjälp har man professionella 
filmpedagoger och filmskapare.

Film i Skåne  har färdiga halvdagsprogram som lämpar 
sig väl för alla grupper som vill fördjupa sig i filmproduk-
tion. För skolor börjar förarbetet i klassrummet. 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 hand-
ledning både för förarbetet och för det som kommer 
att ske i studion. I studion är film-/mediepedagogerna 
ansvariga för själva undervisningen och lärarna hjälper 
till genom att föra gruppens arbete framåt.

Det är en storslagen upplevelse och det är inte helt 
ovanligt att eleverna visar upp nya oanade förmågor!

Pixel - Skånes filmfestival huserar 
sedan 2013 i Ystad Studios. Fotot från 
Pixel 2016 är taget av Elna Andersson.

Ystad Studios
En av Skandinaviens största filmstudior drivs av Film i 
Skåne och är belägen på det gamla regementsområdet i 
Ystad. Här produceras både reklam-, TV- och filmproduk-
tioner. Bland inspelningarna kan nämnas de engelska och 
svenska versionerna av Mankells Wallander, SVT:s drama-
serie Bron, Cirkus Imago, Drakhjärta samt Vid Vintergatans 
slut (rymdskeppet används i Ystad Studios Film Camp).
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Film på Kulturskolans schema!

Film på Kulturskolans schema är på frammarsch i hela 
landet! Inte minst märks det på mängden ansökningar 
från Kulturskolor som söker Filminstitutets ”Stöd till 
Filmkulturell verksamhet” men även Kulturrådet har 
haft sökbara medel under perioden 2016-2017 för 
musik- och kulturskolor som önskat bredda sitt utbud 
med t ex film. Även om Kulturrådets stöd försvinner 
2018 har Kulturskoleutredningen slagit fast att det bör 
fortsätta finnas medel för att göra musik- och kultur-
skolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjlig-
heterna för barn och unga att delta i verksamheten. Vi 
håller tummarna!

Under tre omgångar har Film i Skåne samverkat med 
Kulturskolan i Ystad för att samarrangera filmkurser. 
Två av kurserna riktade sig till 9-12-åringar och leddes 
av Figge Heurlin. Den senaste filmkursen leddes av 
Johanna Schartau och riktade sig till 10-13-åringar. 
Båda filmpedagogerna ingår i Film i Skånes nätverk för 
frilansande film-/mediepedagoger.

De 26 deltagarna som deltog i kurserna arbetade med 
att få förståelse för vad film är, skapa egen film i grupp 
och analysera varandras verk. Kurserna avslutades 
med en festlig filmvisning av samtligas filmer. Under 
kurserna fick deltagarna också information om var de 
kan fördjupa sig inom film och om Film i Skånes andra 
verksamheter som riktar sig till barn & unga.

Elever på Kulturskolan i Ystad får prova på att göra film i Ystad Studios Film Camp.

Filmpedagog Johanna Schartau ledare på en av filmkurserna.

Filmläger i Ystad Studios Film Camp?
Film i Skåne har sedan 2010 varje år arrangerat filmläger i 
Ystad Studios Film Camp tillsammans med olika studie- 
förbund. Är du intresserad av att samarrangera ett film-
läger med oss? Vi har lokalerna och tekniken, tillgång 
till bra övernattningslokaler och inte minst kontakt med 
erfaren filmpedagogisk personal att hyra in. Kontakta Barn 
och Unga för mer info.

Tips & råd för att börja med film!
Film i Skåne Barn och Unga hjälper dig gärna med tips och 
idéer för att komma igång med film för musik- och kul-
turskolor som önskar bredda eller utveckla sin verksamhet.  
Gäller såklart även för studieförbund, bibliotek och andra 
verksamheter med pedagogiskt utbud för barn och unga.

Kulturkampen 2016 – ABF:s film-
läger för ungdomar i åldern 13-19 
år. Fotot är taget av Olof Marnung, 
filmpedagog och konstnärlig ledare 
på lägret.
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Kompetensutveckling för pedagogisk personal
Våra film-/mediepedagoger fortbildar gärna lärare, peda-
goger och personal. Utbildningen kan hållas i Ystad Studios 
Film Camp eller på valfri plats. Kurserna kan innehålla 
exempelvis eget filmskapande, digitala spel, filmvisning 
med förslag på hur man kan skapa diskussioner kring den 
aktuella filmens tema, teknisk utbildning eller andra film-/
medierelaterade koncept. Vi skräddarsyr din kurs helt efter 
ditt önskemål och syfte! Filmpedagogerna Lisa Fjellman, Anna Lönn Franko 

och Jim Nilsson lär ut animation på Kulladalsskolan.

Beställ en film-/mediepedagog

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/rörlig bild i ditt arbete kan du få 
stöd av en frilansande film-/mediepedagog.  

Film-/mediepedagogerna 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 hjälp av rörliga bilder 
såsom film och digitala spel. Film i Skånes nätverk av 
film-/mediepedagoger skräddarsyr upplägg efter skolor 
och andra gruppers önskemål. Utöver det har film-/
mediepedagogerna vissa specialområden, som att göra 
animerad film, filma med mobilen, digitala spel, video-
konst eller bearbetning från bok till film. 

De hjälper gärna till med att arrangera t ex lokala 
Oscars-galor där elevernas filmer och andra verk visas 
och prisas efter avslutat projekt. Dessutom hjälper 
filmpedagogerna till med att skicka in till festivaler, 
exempelvis Pixel - Skånes filmfestival (s14). Gå in på vår 
hemsida filmiskane.se och läs mer om dessa fantastiska 
film-/mediepedagoger.

Filmpedagog Anna Lönn Franko lär ut grunderna i cut out animation.

Filmpedagog Mia Hulterstam visar en elev på Kulladalsskolan hur man animerar.

Boka ett besök med branschen!
Under rubriken ”Boka ett besök” på Film i Skånes hemsida 
samlar vi aktuella erbjudanden med klassrums-/arbets-
platsbesök där t ex filmregissörer eller dataspelskreatörer 
kan komma för att visa och prata om sitt yrke. Det kan 
också vara andra professionella inom film-och medie-
branschen som erbjuder föreläsningar, fortbildning eller 
workshops. Boka ett besök med yrkesverksamma inom 
film-och mediebranschen helt enkelt!

10
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”Med digitala spel kan du kombinera flera av de 
tidigare konstarterna så som berättande, film, 
animation, bild, ljud och musik med interaktivitet 
och spelmekanik, vilket ger helt fantastiska 
möjligheter att berätta en historia, förmedla en 
känsla och underhålla.” Oscar Wemmert

Spelpedagog Oscar Wemmert 
berättar om sin yrkesbana för att 

inspirera elever på Kulladallskolan 
till att göra egna digitala spel. 

Nyhet: Skapa och berätta med digitala spel

På uppdrag av Film i Skåne har Oscar Wemmert, kreativ 
producent på GameFlame, tagit fram ett nytt pedago-
giskt koncept “Skapa och berätta med digitala spel” att 
användas i Ystad Studios Film Camp och ute i kom-
munerna. Konceptet är steg-för-steg instruktioner till 
en workshop där elever gör spel i en mall som skapats 
i Scratch. Oscar har skapat spel och digital media i 20 
år och varit involverad i mer än 20 släppta spel för olika 
plattformar som tillsammans har sålts i flera miljoner 
exemplar, t. ex. LittleBigPlanet 3 till PlayStation 4.

I workshopen ”Skapa och berätta med digitala spel” 
får eleverna jobba i grupp för att skapa digitala spel 
med berättelser på temat ”En ny vän”. Eleverna får en 
introduktion till digitala spel, vad det är, hur de skapas 
och hur man enkelt kan komma igång med att göra 
egna digitala spel i verktyget Scratch. Oscar har även 
tagit fram ett koncept med lärar-och elevhandledning 
för att göra digitala spel på temat “Cirkus Imago” som 
användes i pilotprojektet på Kulladalsskolan (s 4-5). På 
Film i Skånes hemsida under rubriken “Boka ett besök” 
kan du läsa mer om Oscars workshops och även ladda 
ner koncepten.

Pernilla Olsson från Mint hjälper  
eleverna med deras spel.

På LAB i Landskrona fick ett gäng tjejer 
testa digitala spel konceptet under 
höstlovet.

Tema: Cirkus Imago! Här lägger en kille in ett cirkustält i sitt spel.Elever på Kulladalsskolan gör egna spel.

12
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Pixel Skånes FilmfestivalPixel Pop-Up

För att ge filmerna som tävlar i Pixel 
Skånes Filmfestival ett längre liv star-
tades 2015 konceptet Pixel Pop-Up. 
Med ett färdigt program med tillhö-
rande grafiskt material kan konceptet 
gästa andra kulturevenemang eller 
stå för sig själv i olika sammanhang. 
Programmet ska visa på en bredd hos 
de unga filmskaparna i Skåne och 
inspirera andra till att själva skapa och 
skicka in sina filmer till festivalen men 
också få upp ögonen för kortfilmen 
i stort och kreativiteten som finns i 
regionen. Konceptet innehåller ca 1h 
filmprogram med kortfilmer i olika 
genrer och inleds med årets vinjettfilm. 

Under 2016 har Pixel Pop-Up gästat 
Malmöfestivalen, Kulturnatten i Lund, 
Hammenhögs torginvigning, Backa-
natten i Malmö, Ungdomens Hus i 
Ystad, Popupfilmskolan i Helsingborg, 
John Hedberggymnasiet, Multiteket, 
IT-gymnasiet, Ung HBTQ/Mötesplats 
Kalifornia. Kontakta oss för att boka 
ett besök!

Skånes regionala filmfestival startade 
1996 och har sedan dess vuxit i både 
storlek och anseende. Från att ha varit 
en festival för unga och oetablerade 
filmskapare är Pixel idag en festival för 
såväl nya talanger som den etablerade 
branschen. Festivalens mål är att  
optimera de skånska filmresurserna 
och att manifestera skånsk film utåt – 
i landet och världen - såväl som inåt – 
i Skåne. Festivalen har även en festival 
i festivalen, Pixel Junior, för de yngsta 
deltagarna under 16 år – allt för att 
det ska finnas ett visningsfönster för 
alla filmskapare i Skåne, oavsett ålder. 
Förutom filmvisningarna erbjuder Pixel 
aktuella seminarier med spännande 
gäster, work in progress bland annat.

Filmprogrammet är uppdelat i olika 
tävlingssektioner där alla tävlar i sin 
egen ålderskategori – alla samman-
kopplade med den skånska profes-
sionella filmbranschen. Det prestige-
fyllda priset Pixel Talent Award som 
värderas till 350 000kr är det största 
priset som delas ut under festivalen. 
Priset har tidigare vunnits av Ninja 
Thyberg, Caroline Ingvarsson, Jenifer 
Malmqvist och Caroline Eriksson, som 
med stora framgångar rest runt och 
visat sina filmer på festivaler runt om 
i världen.

Pixel är även en regional uttagnings-
festival till Novemberfestivalen i 
Trollhättan dit vinnarna i klass 2 och 3 
direktkvalificeras och tävlar nationellt.

Samarbetspartners i priserna är fler-
talet skånska filmbolag, filmfestivaler, 
studieförbund och andra filmverk-
samheter.

Mer info & regelverk hittas på 
filmiskane.se/pixel och Pixel Skånes 
Filmfestivals Facebook

Visa film! På biograf, på förskolan, 
i klassrummet, på fritids etc...
Film är ett bra sätt att skapa fördjupning i ett ämne. Vare 
sig det handlar om vänskap, religion, nutida händelser eller 
historia kan filmvärldens olika teman vara bra utgångspunkt 
för lärande diskussioner. I dag har många av Skånes 33 
kommuner en aktiv skolbioverksamhet som gör att kom-
munens 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 försko-
lor, skolor eller kommuner som vill utveckla sin verksamhet 
med filmvisning för barn och unga går det att söka stöd 
från Filminstitutet eller Kulturrådet  (s 3). På Filminstitutets 
hemsida finns över 300 filmhandledningar som kan vara bra 
att ha som stöd till filmvisning och efterföljande diskussion 
med elever. Här finns även tips och information om skolbio 
samt andra mediepedagogiska projekt och satsningar. 

Sökbara medel även 2017! 
Film i Skåne får projektbidrag från Kultur Skåne för att 
förstärka barn och ungas eget skapande inom området film, 
digitala spel och transmedia. Bidraget ska gå till att:
• stimulera kommuner, bibliotek och folkbildning att verka 

för utveckling av film och rörlig bild med fokus på eget 
skapande

• bredda Skånes filmpedagogiska verksamhet så att den 
också inkluderar digitala spel och transmedia

• stimulera spridning och tillgängliggöra pedagogiska  
projekt inom film, digitala spel och transmedia med fokus 
på eget skapande.

Aktörer som vill göra insatser inom dessa områden kan 
vända sig till Carolina Falk: carolina@filmiskane.se

Noomaraton är en nationell filmtävling på tid som arrangerats 
sedan 2000. För varje år har fler regioner tillkommit som  
arrangerar sina egna regionala uttagningar och numer är 
nästan alla regioner delaktiga i tävlingen. 

Reglerna är enkla; ett lag sätts samman av 1-4 personer, 
ni anmäler er till arrangörernas anmälningssida. En lördags-
morgon i september får ni ett sms med årets ramverk som 
innehåller ett tema, tre platser och tre föremål som måste 
finnas med i filmen. 24 timmar senare ska filmen vara klar 
och ha laddats upp till den regionala arrangören. 

En regional visning anordnas där den professionella juryn 
tillkännager de två vinnarna som bjuds på resa till Stockholm 
för att representera regionen och tävla nationellt.

I Skåne har Film i Skåne, FilmCentrum Syd, ABF Skåne och 
Folkets Bio Malmö varit samarrangörer de senaste åren. Håll 
utkik efter mer info på www.noomaraton.se om du vill vara 
med och tävla.

Noomaraton – tävlingen där alla 
gör film på tid!

Fullt fokus på filmvisningarna under Pixel Skånes 
Filmfestival.

Alla vinnarna på Pixel Skånes Filmfestival 2016.

En av flera volontärer på Pixel Skånes Filmfestival - 
kanske är det du nästa år?
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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 i förskola, skola och på fritiden samt pedagogisk personal. Du kan 
läsa mer om vår pedagogiska studio Ystad Studios Film Camp där du kan prova på att göra film i  
autentisk inspelningsmiljö. Vi tipsar om skånska filmarbetare och utvecklare av digitala spel som 
gärna kommer ut till skolorna och pratar om sitt arbete samt håller i kreativa workshops med  
eleverna. Vi presenterar frilansande film-/mediepedagoger med olika inriktningar som kan 
skräddarsy ett film-/mediepedagogiskt arbete utifrån era önskemål eller erbjuda färdiga program 
för filmvisning, filmsamtal och eget film-/medieskapande. Vi tipsar om vilka stöd som kan sökas 
från Filminstitutet och Kulturrådet för kommuner och skolor som vill utveckla sitt filmpedagogiska 
arbete. På vår hemsida filmiskane.se hittar du mer information.

Intresserad? Kom gärna till oss med dina frågor! Tänk först igenom följande:
 
• Vad önskar ni genomföra för film-/mediepedagogiskt arbete? 
• 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!

Carolina Falk   Jeanette Schjerva 
Konsulent Barn och Unga  Konsulent Barn och Unga/Pixel Skånes Filmfestival
Film i Skåne   Film i Skåne
e-post: carolina@filmiskane.se e-post: jeanette@filmiskane.se
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