
HANDBOKEN

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 Riksför-
eningen Biograferna lyfta, utveckla och 
sätta allt ljus på barnen och barnfilmen. 

Mer info hittar du på Filmspanarnas 
sida på Facebook & Instagram. 



Ur ett barnperspektiv är filmen, 
och Biografen som arena,
livsviktig. Å andra sidan, från 
ett Biografperspektiv är barnen 
och barnfilmen livsviktig.

Utbudet av barnfilm på biograf saknar 
bredd och kvalité och en eller två 
filmer dominerar repertoaren. Men 
världen är större och barn har samma 
rätt som vuxna till mångfald.

Ändå har inte barnfilmen den 
status den förtjänar – och vi som 
Biografägare har mycket kvar att göra
för att lyfta, utveckla och sätta allt ljus 
på barnen och barnfilmen.
Inte minst ur ett barnperspektiv 
är det viktigt att kunna erbjuda en 
kulturupplevelse som kan omfatta
många, utan stora ekonomiska 
åtaganden för barnfamiljerna.

Vad är Filmspanarna?
I detta projekt vill vi hitta lustfyllda 
inslag som kan locka barnpubliken 
och stimulera små och medelstora 
biografer att lyfta verksamheten 
kring barnfilmen, inramningen 
och värdskapet.

I Riksföreningen Biograferna ser vi 
stora möjligheter att nå många små 
och medelstora biografer
som är i stort behov av injektioner 
av lust och inspiration.

Vi vill fördubbla barnpubliken och 
medverka till att ge biograferna ett 
verktyg att knyta till sig
barnpubliken.

Hur går vi tillväga
1.  Välj filmer. Boka som vanligt via din filmsättare. 

2. Beställ Filmspanarhäftet för att dela ut till er barnpublik. 

3.  Planera lite busiga, roliga kringaktiviteter runt en eller flera filmer.   
 Kolla om det finns barn som vill vara med och planera och genomföra.  
 Bjud in gäster som kan hålla i workshops. 

5.  Smycka din biograf med Filmspanarnas material och egna    
 idéer med barnperspektiv. 

6. I Filmspanarhäftet kan barnen recensera filmerna, vem de gick   
 med, bästa biogodiset, hur många gånger de skrattade under   
 filmen, blev lite skraja, kissnödiga… osv både med enkla symboler   
 eller med ord. För varje recension av en film får barnet en stämpel i sitt  
 häfte från sin biograf. Din biograf blir viktig för barnen. Dels får de  
 stämplar, dels kan de lämna in tävlingsformuläret och dels får de en 
 gåva efter 5 filmer.

7. När barnet har gjort 5 stycken “Filmspan” kan det hämta ut ett   
 Filmspanarkit hos sin biograf och vara med och tävla om att bli   
 2021 års Filmspanare. Priset för Årets Filmspanare är biljetter,   
 boende och resa under BUFF 2021.

8. OBS! Samla in barnens 
 tävlingsformulär och skicka till:

 Filmspanarna
 c/o Söråkers Folkets Hus
 BOX 44
 861 28 Söråker

FILMSPAN  NR 5

Samla 5 filmer 
och hämta ut 
filmspanar-kitet 
på din biograf 

1

2

3

4

5

Plats för stämpel

Plats för stämpel

Plats för stämpel

Plats för stämpel

Plats för stämpel

Mina bästa filmspan

Kontakt
Christina J Thonman
info@sorakersfolketshus.se
060-400 73
Söråkers Folkets Hus



Hur syns vi? 
•  Det finns en gemensam Facebooksida och   
 Instagramkonto som bas.

•  Färdiga loggor och affischer som
 du kan använda

•  Förslag till pressmeddelande som du 
 kan skicka till din lokala media

•  Gör något kul för barnpubliken. Går det att arbeta  
 med ett visst tema till en filmtitel när det kommer  
 till utsmyckningar och biosnacks till exempel.  

•  Använd det marknadsföringsmaterial du får
 skickat till dig på ett kreativt och fritt sätt,   
 tävlingar, utlottningar, roliga lekar i kassa-kön,  
 gåtor, frågesport.

•  Förstoringsglas 

•  Ficklampa

•   Detektivblock

•  Pennor

•  Mobilpåse

I Filmspanarkitet

Obs! Innehållet i Filmspanarkitet 
kan komma att ändras.



Filmspanarna har en Facebook-
sida och ett Instragramkonto 
som bas. Lägg gärna upp bilder 
från ert Filmspanararbete. Där 
kan deltagare och besökare följa 
filmspanadet genom Sverige. 

De biografer som har en egen 
facebooksida kan också använda 
de färdiga bilderna som finns för 
Filmspanarna.

Vi har gjort ett förslag till
pressmeddelande som du kan skicka 
till din lokala media. 

Pressmeddelandet kommer du 
att kunna ladda ner tillsammans 
med det grafiska materialet. Lägg 
sedan till er biografs egna ”jippon”. 
Glöm inte att skicka till de lokala 
radiokanalerna eller de lokala 
tv-nyheterna också.

 

Sociala medier & 
pressmeddelande

Mycket material som affischer, 
facebook- och instagrambilder 
finns färdigt. Vill er biograf 
lägga till trycksaker m.m 
kommer ni att kunna ladda ner 
det grafiska materialet digitalt. 

Mer information om hur du 
går till väga får du 
via mejl efter anmälan. 

Tänk då på att inte förändra 
det huvudsakliga utseendet. 
Logotypen ska finnas med 
på allt material som rör 
Filmspanarna. 

De grafiska elementen med 
bioinspirerade illustrationer 
och mönster används för att 
kommunicera vårt budskap 
och vid behov för att fylla ut 
tomma ytor.  Nedan hittar du 
färgkoderna för de primära 
färgerna rött, rosa och gult. 

Det grafiska 
materialet

röd
CMYK 45/9/100/0
RGB 156/187/50

gul
CMYK 75/3/21/0
RGB 0/185/201

rosa
CMYK 4/74/32/0
RGB 232/103/128


