
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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Mamma Mu, 2021, 63 min, 
barntillåten
En rolig, färgsprakande och varm, ny 
långfilm om populära och älskade 
Mamma Mu och Kråkan.

Magiska månresan, 2021, 85 
min, barntillåten
Ett svindlande sagoäventyr som 
tar dig till Månen och tillbaka! När 
Peters lillasyster Anne kidnappas 
av den onda Månmannen ger Peter 
sig av mot Månen!

Panda på villovägar, 2019, 80 min, 
från 7 år 
En klantig stork råkar leverera en 
babypanda till fel dörr. För att rädda 
situationen och återlämna pandan 
till sitt rätta hem bildar ett osannolikt 
gäng en räddningsaktion.

Triangle of Sadness, 2022, 147 
min, från 11 år 
I Triangle of Sadness följer vi det unga 
modellparet Carl och Yaya. Filmen tar 
avstamp i modevärldens finrum och 
fortsätter på en lyxyacht.

The Lost King, 2022, 108 min 
År 2012, efter att ha varit försvunnen 
i över 500 år, hittades kung Richard 
III kvarlevor under en parkering i 
Leicester. Sökandet leddes av  
Philippa Langley, en amatörhisto- 
riker.

LasseMajas Detektivbyrå – 
Skorpionens gåta, 2022, 84 min, 
från 7 år (tillgänglig från 15/2)
Alla i Valleby ser fram emot 
Vallebydagen när en tjuv plötsligt slår 
till och utför en serie stölder. Efter sig 
lämnar tjuven symboler kopplade till 
stjärntecken och rymden.   

 » 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 genom att fylla i detta formulär:  
https://forms.gle/c4LQt7i2Z3hajVrs5

 » 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)
Om du har frågor kontakta: niklas.fischer@bygdegardarna.se

Sportlovsfilm 
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