
Skräckfilmstips 
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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Nelly Rapp – 11 år
Nelly och hennes hund London ska tillbringa höstlovet hos 
sin morbror Hannibal. Men det visar sig att Hanni bal inte 
lever det lugna liv som hon trott – han är en monsteragent! 
Nelly är snart omgiven av vampyrer, spö ken, varulvar och 
Frankensteinare och dras in i ett gastkramande äventyr.

Rum 213 – 11 år 
lvira är 12 år och ska åka på kollo men oroar sig för att inte få 
några kompisar. Rummet Elvira och hennes två rumskamrater 
Meja och Bea ska flytta in i har en vattenskada och de måste 
byta till rum 213, där ingen bott på sextio år. Snart börjar 
oförklarliga saker hända: Saker försvinner, Bea har läskiga 
mardrömmar och ibland vaknar de andra tjejerna av hennes 
skrik. 

Monsterfamiljen – från 7 år 
Familjen Wishbone är långt ifrån lyckliga. Emma kämpar 
på med sin bokhandel, överarbetade make och två 
missförstådda tonåringar, medan hon försöker vara den 
perfekta mamman. På en Halloweenfest blir de förtrollade 
och förvandlade till en vampyr, en mumie, en varulv och 
Frankensteins monster. 

Andra sidan – 15 år 
Shirin har just flyttat till ett parhus utanför stan med sin 
sambo Fredrik och hans son, Lucas. När Fredrik är bortrest 
på jobb börjar märkliga ljud komma från husets andra, 
obebodda, del. Och Lucas har från ingenstans fått en ny bästa 
vän...

 » 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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