
Bjud in till filmvisning i bygdegården, boka en kommersiell visning där ni får sälja biljetter och 
affischera. Bygdegårdarnas Riksförbund skickar ut affischer och popcornbägare. 
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Prinsessa på rymmen. Från 7 år  
(premiär på bio 2022-02-14)
Den 16-åriga prinsessan Barbara bor 
med sin far i det kungliga slottet, 
men är trött på att han alltid skyddar 
henne från världen utanför. 

Eskil och Trinidad. Från 7 år 
(premiär på bio sommaren 2013)
11-årige Eskil som tillsammans med 
sin pappa Roger flyttar runt mellan 
kraftverken i övre Norrland. Men två 
människor ändrar allt! 

Utvandrarna. Från 7 år 
(premiär på bio sommaren 2021)
Nyinspelningen av Vilhelm Mobergs 
nationalepos från 2021 har hyllats av 
både publik och kritiker.

Hopp. Barntillåten 
(premiär på bio 2011)
Fred är en arbetslös slöfock som av 
misstag kör på Påskharen med sin 
bil och blir tvungen att ta hand om 
honom medan han återhämtar sig.  

 » Boka film med Swedish Film, dvd eller blu-ray (filmen måste vara från ett filmbolag som godkänner denna typ av 
visningar, se filmtips ovan). Kontakt: jenny.wallheimer@swedishfilm.se

 » Beställ affischer + popcornbägare senast två veckor innan visningen (Information till affischen: filmtitel, plats, 
ev. biljettpris och försäljning samt leveransadress. Ni får fem A3-affischer per visning.). Kontakt: niklas.fischer@
bygdegardarna.se

 » Affischera och annonsera både analogt och digitalt på sociala medier och hemsidor
 » Sälj biljetter, dryck och popcorn! Rekommenderat biljettpris mellan 40 och 60 kronor.

Kostnad:  1 100 kr inklusive moms och frakt av filmen (för upp till 49 personer)

Från 11 år

Påsklovsfilm 

I efterdyningarna av pandemin har antalet nya titlar som släpps med visningsmöjligheter tyvärr fått en liten 
vårhicka, därför kommer vi denna gång att tipsa om två nysläpp och två klassiker. Se även filmtipset för 
sportlovet 2022 (länk).
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