
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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Sagan om Karl-Bertil  
Jonssons Julafton (2021), 
barntillåten
Sagan om Karl-Bertil Jonsson 
är baserad på Tage Danielssons 
kända Robin Hood historia. Här 
i Långfilmstappning med Jonas 
Karlsson som pappa Tyko

Nötknäpparen och den magiska 
flöjten, från 7 år
Maries största önskan är att bli 
liten och bekymmerslös igen pre-  
cis som när hon var barn. Miraku-
löst nog får hon precis som hon 
önskar sig och leksakerna från 
hennes barndom vaknar till liv.

Muminpappans bravader 
– en ung Mumins äventyr, 
barntillåten
När Mumintrollet är säng-
liggande efter ett getingstick 
vill Muminpappan pigga upp 
honom med berättelser om sin 
äventyrliga ungdom.

Bränn alla mina brev,  
från 11 år
Tre tidsperspektiv. Två 
generationer. En hemlighet. 
Efter ett gräl med sin fru inser 
Alex Schulman att han måste 
ta itu med sin vrede. En ilska 
som gått i arv i generationer. 

Det ska va gôtt å leva – En film 
om Galenskaparna After Shave, 
barntillåten
En av Sveriges mest framgångs -
rika humorgrupper genom tid-
erna; vi får höra deras historia. 
Hur allt började med små steg 
av framgång och motgång.

Eldsjäl, från 7 år
Ända sedan hon var liten har 
Georgia Nolan haft en enda 
dröm – att bli brandman 
precis som sin pappa. I 1932 
års New York är det tyvärr 
inte möjligt för kvinnor
  

 » 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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