
Bjud in till filmvisning i bygdegården, boka en kommersiell visning där ni får sälja biljetter och 
affischera. Bygdegårdarnas Riksförbund skickar ut affischer och popcornbägare. 

(©
SF

 S
tu

di
os

)

(©
Sc

an
bo

x)

(©
SF

 S
tu

di
os

)

(©
SF

 S
tu

di
os

)

(©
U

IP
)

Lill Zlatan – barntillåten – 81 
minuter (får bokas från 1 juli)
Människor passar inte ihop, och 
särskilt inte Ella. Hon passar bara ihop 
med Tommy, hennes favoritmorbror 
och BFF. Ella ser fram emot att 
tillbringa en vecka hos Tommy, men 
ingenting blir som hon har tänkt sig.

Viljas Äventyr – från 7 år – 89 
minuter (får bokas från 4 juli)
Vilja är en ung föräldralös flicka 
som bor i den medeltida staden 
Töckensborg. Hon måste bege sig ut 
på en resa med sina tre vesslor för 
att finna ett motgift mot en hemsk 
förbannelse.

Monsterfamiljen – från 7 år – 103 
minuter 
Familjen Wishbone kan tyckas vara 
väldigt vanliga, men på ett sätt är de 
helt unika – de kan lika snabbt som 
oväntat förvandlas till monster!

Tisdagsklubben – barntillåten – 
102 minuter 
Karin (Marie Richardson) får reda på 
att hennes make Sten varit otrogen. 
Efter att ha levt ett liv med att passa 
upp på sin make och dotter, börjar 
Karin nu omvärdera sin tillvaro.

Hopper – från 7 år – 91 minuter 
(får bokas från den 18 juli)
Följ med Hopper i jakten på den 
försvunna Mörkrets hamster. Hopper 
är en korsning av en kyckling och 
en hare, som när han var liten 
adopterades av upptäcktsresanden 
kung Peter.   

 » 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)
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