
Mina bästa filmspan



DENNA BOK TILLHÖR

Det är lite hemligt men... 

Hur många 
spanare hittar 
du?



Min allra bästa film är .................................................................................................................................

Bästa sortens film

Ringa in dina favoritsnacks

 

Mina favoritskådisar 
& figurer

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Läskig Rolig Vänskap
Animerad
Tecknad Superhjäte Äventyr

MIN  FILMLISTA

För länge sen fanns det 
filmisar med bilder på 
skådespelare.

Rita hur du ser ut som filmis.

S. 171

1.

2.

3.



FILMSPAN  NR

Jag var på biografen: .......................................................................................

Vilken dag?......................................................................................................................

Filmen jag såg var: ...........................................................................................................................

Betyg: 

Så kändes filmen: 

Den bästa i filmen tyckte jag var:

Så många kisspauser behövde jag 

Då skrattade jag:

Jag var på bio med:

Då blev jag rädd:
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FILMSPAN  NR 1Att skriva vad man tycker om en 
film kallas filmrecension. Men ibland 
kan det vara roligare att rita också?

 

FILMSPAN  NR 2



FILMSPAN  NR 3

FILMSPAN  NR 4



FILMSPAN  NR 5

Samla 5 filmer 
och hämta ut 
filmspanarkitet 
på din biograf 

1

2

3

4
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Plats för stämpel

Plats för stämpel

Plats för stämpel

Plats för stämpelPlats för stämpel



Namn.....................................................................................        Ålder..................

Gatudress................................................................................................................

Postnummer.................................       Ort..............................................................

Förälder/Målsman.................................................................................................

Mejladress...............................................................................................................

Hur många är ni i familjen....................................................................................

arets  filmspanare

YIIPIIEEE! Nu har du lyckats med ditt 
Filmspanings-uppdrag. Du kan nu 
skicka in talongen nedan och delta 
i tävlingen om att bli Årets Filmspanare

Första pris är att du får bjuda hela din 
familj på BUFF , barn-och ungdoms-
filmfestival i Malmö xx mars 2021. Resa, 
hotell och vip-biljetter. Vi kommer också 
att lotta ut 5 övriga vinster bland alla 
Filmspanare.

Ur ett barnperspektiv är filmen, 
och Biografen som arena, livsviktig. 
Från ett Biografperspektiv är barnen 
och barnfilmen livsviktig. Världen är 
stor och barn har samma rätt som 
vuxna till mångfald. Med Filmspanar- 
projektet vill vi Biografägare i 
Riksföreningen Biograferna lyfta, 
utveckla och sätta allt ljus på barnen 
och barnfilmen.


