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Ur ett barnperspektiv är filmen, och 
biografen som  arena,  livsviktig. Från vårt 
biografperspektiv är barnen och barnfilmen 
livsviktig.

Utbudet av barnfilm saknar ofta bredd och 
kvalité. En eller två filmer dominerar repertoaren. 
Men världen är större och barn har samma rätt 
som vuxna till mångfald. Barnfilmen har inte 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.

Nu tar vi i Riksföreningen Biograferna ett nytt 
grepp. Tillsammans ska vi lyfta, utveckla och 
”skaka lite rumpa” kring barnfilmen, inramningen 
och värdskapet.

Vi använder begreppet ”Sport & Kulturlovet ”:
Alla åker inte till fjällen, alla sportar inte heller. 
Biobesöket ger både upplevelse och guldkant. 
På 40-talet hette det ”Koks-lovet”, ett sätt för 
skolorna att spara på uppvärmning. 

Vad	är	Barnflmsstafetten?
Sport	&	kulturlovet	flyttar	in	på	Biografen
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Under 50-talet var lovet ett sätt att bromsa 
spridningen av infektioner och på 60-talet fick 
sportlovet sitt genomslag i hela landet. Nu 
tar vi ett nytt grepp om sportlovet – med ett 
barnperspektiv – och med filmen som verktyg. 

Kulturlovet! Och din biograf är pionjär.

Nu kan vi tillsammans, alla Biografer i 
Riksföreningen Biograferna, skapa en 
”liten och bäst” kultur-våg som åker 
över hela landet!

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



2/11 

Barnfilm-stafetten kommer till XX-biografen
Vi rullar ut röda mattan för barnfilmen 
med buller & bång, bullar & ballonger! 
Bioballonger, tatueringar, tablettaskar, vimplar, 
t-shirts, affischer, dekaler. Det ska synas att 
Barnfilmstafetten kommit till din lokala biograf. 

Vi använder sportlovet som plattform
Detta ger din biograf större handlingsfrihet i val 
av dag/dagar att delta. Istället för en (1) nationell 
dag, har vi 4-5 veckor, 28-35 dagar att jobba med. 
Från Svalöv till Haparanda har vi biografer som 
vill delta i Barnfilmstafetten under deras sportlov.
Filmer för åldrar från 2-18, eller helt enkelt alla 
som har sportlov. 

Vi vill fördubbla barnpubliken
På Barnfilmstafetten ska alla kunna ha råd att gå 
på bio. Din Biograf kan t ex erbjuda ”gå två för 
en” (ett val ni måste göra och finansiera själva, 
tyvärr blir det svårt att få med alla distributörer 
på detta ). Tävlingar, förmånserbjudanden, 
”biopaket” etc.

Inte minst ur ett barnperspektiv är det viktigt 
att kunna erbjuda en kulturupplevelse som kan 
omfatta många, utan stora ekonomiska åtaganden 
för barnfamiljerna. 

Minst ett litet, enkelt men roligt jippo på 
varje biograf. Kanske presentationer av 
barnboksförfattare eller andra barnkulturprofiler 
på orten.  Kanske samverka med fritids. Erbjud 
barn att sköta biografen, sälja & riva biljetter, 
hälsa välkommen, presentera filmerna, ta hand 
om gäster och ”överlämna stafettpinnen”. 

En ”stafett-pinne” som symboliserar att 
barnfilmvågen ska gå över hela Sverige – där 
barnen själva kan skicka budskap till nästa plats 
– med en rolig, kreativ paketering med logga, 
affischer, sociala media, handfasta tips och galna 
uppslag! 

För t ex Cirkus Imago kan Morgan Alling göra 
en liten Sverige-turné. Anmäl intresse till: 
rosemarie.strand@folketsbio.se
Programsättning sker via din ordinarie sättare. 
Du kan lägga till filmer, köra ordinare filmer och 
göra lite extra. 

Idé, målgrupp & budskap
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Vecka 7
Göteborg, Kungsbacka, Sjuhärad, Skaraborg, 
Jönköpings län, Ydre Mål: minst 30 biografer 
deltar, minst 50 föreställningar, 5000 besök ! 

Vecka 8
Uppsala län (utom Älvkarleby), Skåne län, 
Södermanlands län (utom Gnesta), 
Östergötlands län (utom Ydre), Hallands län 
(utom Kungsbacka), Blekinge län, 
Kalmar län, Kronobergs län, Fyrbodal, Örebro 
län. Mål: minst 30 biografer deltar, minst 50 
föreställningar, 5000 besök ! 

Vecka 9 
Stockholms län, Dalarnas län, Gästrikland, södra 
Hälsingland, Västmanlands län,
Värmlands län, Gnesta, Älvkarleby, Gotland
Mål: minst 30 biografer deltar, minst 50 
föreställningar, 5000 besök ! 

Vecka 10/11

Västerbotten, Norrbotten, norra Hälsingland, 
Västernorrlands län, Jämtlands län, 
Idre, Jokkmokk. Mål: minst 30 biografer deltar, 
minst 50 föreställningar, 5000 besök! 

SÅ! Heja Norrland, Mellansverige, Södra 
Sverige och Västkusten! 
Nu blir det RACE.

Vi	fxar	200	barnföreställningar	och	
TJUGOTUSEN barnbio-besökare!

Utmaningen kulturlovet
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Hur	syns	vi?	
•  Gemensam facebook-sida, 
 där du kan lägga in länkar eller länka till

•  Färdiga loggor/affisch/flyer-underlag 
 du kan använda

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

•  Dekaler du kan klistra på ordinarie bioaffischer

•  Affischer med ”gå 2 för 1” erbjudande 
 (Du kan välja att klippa bort dessa) 

•  Smycka din biograf med vimpelspel, ballonger,  
 röda mattan (om du har en:)

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

•  T-shirts- (och, JA, du får klippa i urringningen,  
 knyta i sidan, rulla upp ärmarna om du känner 
 dig mer bekväm då;)

I paketet ingår
•  100 engångstatueringar 

•  100 tablettaskar 

•   50 ballonger m tryck

•  1 vimpelspel, 5 m 

•  5 t-shirts (1 XL, 1 L, 3 barnstl.)

•   20 Dekaler (att sätta på ordinarie Bioaffischer)

•  20 affischer (förberedda med ”gå 2 för 1”) 
 *) =totalt 100 biljetter som biografen själv får ta  
 kostnaden för OM man vill använda kupongerna.  
 Annars klipper du bara bort dem från affischen.
 (Ev kan vissa distributörer medverka på 
 vissa filmtitlar)

•   Nedladdningsbart marknadsmaterial 
 för egen utskrift

Vill	din	biograf	vara	med?	Skicka	ett	mejl	
till info@sorakersfolketshus.se.

Din biograf betalar 500 kr i avgift.
Betala in denna summa till: 
Riksföreningen Biograferna PG 66 35 63-5. 
Märk	Barnflmsstafetten	och	biografens	namn
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6/11 Tatueringar & tablettaskar

  Barnfilms

  STA
FETTEN
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www.facebook.com/barnfi lmsstafetten



Fyll själva i vad er 
kulturlovsvecka 
innehåller. Var den 
äger rum och under 
vilken period. Klipp 
affisch så att det går 
lätt att riva av 2 för 1 
kupongerna. 

Använder ni inte 
”2 för 1” klipp då bara 
bort den delen längs 
den vita kanten.
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Barnfilmsstafetten har en gemensam facebooksida, 
www.facebook.se/barnfilmsstafetten.se 
Lägg upp bilder från er Kulturlovsvecka och 
Barnfilmsstafett. Där kan deltagare och besökare 
följa hur kulturvågen sveper över sportlovssverige. 

De biografer som har en egen facebooksida kan 
också använda de färdiga bilderna som finns för 
Barnfilmsstafetten.
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Vi har gjort ett förslag till pressmeddelande 
som du kan skicka till din lokala media. 
Pressmeddlenadet 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.

 

Facebook & pressmeddelande
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Mycket material, som affischer, klistermärken och facebook-
bilder 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 utssendet. 
Logotypen ska finnas med på allt material som rör 
Barnfilmsstafetten. 

Det	grafska	materialet

grön
CMYK 45/9/100/0
RGB 156/187/50

blå
CMYK 75/3/21/0
RGB 0/185/201

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

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



Anmäl din biograf genom att skicka ett mejl till 
info@sorakersfolketshus.se

Din biograf betalar 500 kr i avgift.
Betala in denna summa till: 
Riksföreningen Biograferna PG 66 35 63-5. 
Märk	Barnflmsstafetten	och	biografens	namn.

Har	du	frågor?	
Christina J Thonman
Söråkers Folkets Hus
info@sorakersfolketshus.se
Tel: 060-400 73  


