
Ålder: från åk 5 till gymnasiet
Gruppstorlek: max ca 30 elever
Tidsåtgång: 4 timmar

PRIS MED RABATT: 
3000 KR FÖR UPP TILL 15 ELEVER 

6000 KR  FÖR 30 ELEVER

Vill du lära dina elever mer om film? Vill du att de ska få prova på att göra egna filmer 
tillsammans med proffs? Kom då till Ystad Studios Visitor Center! Här får eleverna skapa 
egna filmer i en riktig filmstudio tillsammans med professionella filmpedagoger.
Nu har vi glädjen att kunna erbjuda våra fördjupade filmkoncept till ett rabatterat pris. 

Tack vare ett samarbete med Ystads kommun kan Film i Skåne erbjuda halva priset för skolklasser som 
bokar in sig under tidsperioden 15 augusti 2020– 15 maj 2021. 
Bokningsbara dagar är måndagar och torsdagar. Anmäl ditt intresse till: john@filmiskane.se
Först till kvarn gäller. 

GÖR EN DECKARFILM

SÄND RYMDNYHETER

INFO

INFO
Ålder: åk 1-6 (från 7 år)
Gruppstorlek: max 30 elever
Tidsåtgång: 4 timmar

Brottsutredningar har en väldigt tacksam dramaturgi 
eftersom de har en naturlig uppbyggnad, är spännande och 
har ett överraskande slut. Det är kanske just därför som det 
är så populärt med deckare? I Ystad Studios Visitor Center 
som hyser autentiska miljöer ur Wallanderfilmerna har ni 
möjlighet att spela in en egen deckarfilm. Ett brott har begåtts 
och ni ska berätta hur det gick till, hur utredningen fortskrider 
och hur det löser sig. Filmen kommer att bestå av tre scener 
och klassen delas in i tre grupper där respektive grupp 
producerar var sin scen ur filmen. Det färdiga resultatet blir en 
8-10 minuter lång film som ni ser tillsammans i slutet.
dagen.
Rabatterat pris: 3 000 kr + moms för upp till 15 elever (1 film-
pedagog) 6 000 kr + moms för 16-30 elever  (2 filmpedagoger) 
(Ord pris: 6 000 kr för upp till 15 elever och 12 000 kr för  
16-30 elever.)

Sänd nyheter och gör ditt eget nyhetsprogram från 
rymden. Miljöerna utgörs av det unika rymdskeppet som 
byggdes för inspelningarna av TV-serien ”Vid Vintergatans 
slut”, ”Cirkus Imagos” kulisser samt vår coola green screen. 
Här får eleverna lära sig om hur inspelningen av ett 
nyhetsreportage går till genom att själva få prova på. Det 
slutgiltiga resultatet med vinjettmusik, programpresentation, 
påannonsering, reportage, intervju eller dramainslag visas på 
stor duk och gruppen får den färdiga filmen med sig hem.

Intresseanmälan och frågor skickas till John Belfrage, john@filmiskane.se

Rabatterat pris: 3 000 kr + moms för upp till 15 elever (1 film-
pedagog) 6 000 kr + moms för 16-30 elever  (2 filmpedagoger) 
(Ord pris: 6 000 kr för upp till 15 elever och 12 000 kr för  
16-30 elever.)
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