Visa film i bygdegården
Filmvisning är ett enkelt och uppskattat arrangemang som passar alla åldrar.
Våga prova och lär känna er publik. För att visa film behövs projektor, filmduk,
högtalarsystem och uppspelningsverktyg (dator, dvd- eller blu-ray-spelare).

Rättigheter
För att visa film krävs alltid rättighetsinnehavarens tillstånd. Vi samarbetar framförallt med Swedish
Film AB som representerar ett stort antal filmbolag/filmproducenter och kan därmed ge eller neka
tillstånd för den aktuella visningen. Det går att köra antingen kommersiella visningar där ni får sälja
biljetter och affischera eller slutna visningar antingen som enstaka visningar eller köpa årslicens
för en filmklubb. Fler filmbolag godkänner slutna visningar vilket gör att det då finns fler filmer att
välja bland. För aktuella filmer som går att boka, kolla med Swedish Film eller de olika tipsen som
Bygdegårdarnas Riksförbund skickar ut.

Kommersiella visningar
» Boka film med Swedish Film, dvd eller blu-ray (filmen måste vara från ett filmbolag som godkänner
denna typ av visningar)
» Sälj biljetter! Rekommenderat pris 30–50 kronor
» Affischera och annonsera både analogt och digitalt på sociala medier och hemsidor
» Beställ affischer av BR för just er visning senast två veckor innan visning
Kostnad: 1 100 kronor inklusive moms och frakt av filmen (för upp till 49 personer)

Slutna visningar
» Filmen ska visas för ett slutet sällskap – antingen genom föranmälan till enstaka visningar eller för
medlemmarna i en filmklubb
» Ni får INTE sälja biljetter
» Ni får INTE affischera
» Filmtitel får endast skrivas ut på sociala medier/hemsida
Enstaka sluten visning

» Boka enstaka visningar genom Swedish Film som skickar filmen (dvd eller blu-ray)
» Ta in föranmälan (Obs! Ni får inte sälja biljetter)
Kostnad: 860 kronor inklusive moms och frakt av filmen (för upp till 49 personer)
Filmklubb med årslicens

» Starta en filmklubb och skaffa årslicens till filmklubben genom Swedish Film
» Ta eventuellt ut en medlemsavgift till klubben
» Visa hur många filmer ni vill för filmklubbens medlemmar från de filmbolag som ingår i licensen
» Ni lånar/hyr/streamar filmerna själva (streaming måste ske via en betaltjänst där man hyr
filmerna online)
Kostnad: 2 540 kronor per år inklusive moms (för upp till 49 personer)

Kontakt
För rättigheter:
Jenny Wallheimer, Swedish Film
jenny.wallheimer@swedishfilm.se | 08–509 025 09
Affischer och övriga frågor:
Anna Öhman, Bygdegårdarnas Riksförbund
anna.ohman@bygdegardarna.se | 070–881 34 43

