PROGRAM

#barnbiodagarna2018
TORSDAG 22 NOVEMBER

FREDAG 23 NOVEMBER

12:00 - 12:45 Drop-in-lunch

8:45  God morgon

Lunch på Verket, Jazzkökets Bistro, Prästgatan 50
– ett stenkast från Folkets Bio Regina.

Inledning av dag 2. Kaffe och ’stödmacka’ finns från 8.30.

13:00 Välkommen!

Lasse Pettersson, mediepedagog, berättar om hur vi läser och
förstår film.

Jens Lanestrand från Biografcentralen hälsar välkommen.

13:30 Årets Barnbio 2018
Presentation av Folkets Bio Regina – Årets barnbio 2018.

14:00 Hur tänker en filmgranskare?
Francisca Benavente är filmgranskare på Statens medieråd
och sätter åldersgräns på film. Hon är även ansvarig för
barnrättsfrågor, barnperspektiv och pedagogisk resurs på
myndigheten. Efter kort presentation av Statens medieråd
och deras barnperspektiv berättar Francisca om filmgranskning och vad de har sett i sina regelbundet återkommande
barnpaneler.

14:45 Fika och fruktstund

Presentationer av deltagare och verksamheter. Samtal i
mindre grupper sammanfattas i stor grupp.

16:00 Stereotyper, språk och inifrånperspektiv
Om vad samisk film och kompetens kan tillföra i Sverige och
om den pågående produktionen av en animerad TV-serie
med samiska berättelser för barn.
Patricia Fjellgren, regiassistent på filmen Sameblod, producent på Bautafilm och en av arrangörerna av den samiska
urfolksfilmfestivalen Dellie Maa, med mera.

17:00 - 17:30  Hur gör en animatör?
Anna Erlandsson, guldbaggebelönad animatör/tecknare visar
sin senaste kortfilm Mattpiskerskan (4 min), som hade premiär på Göteborg Filmfestival. Hon berättar om tillkomsten av
filmen och om hur vi värderar prestationer, vem som syns
och får synas.

19:00 Middag – god mat och tid för prat

biografcentralen.se

9:30 Hur tänker en barnfilmdistributör?
Och vad gör distributörer och biografer
tillsammans för att nå publiken?
10:30 Fika och fruktstund
10:45  Nytt samarbete för barnfilmer på biograferna
i Nederländerna
Signe Zeilich-Jensen, konsulent på Nederländska Filmfonden
(Svenska Filminstitutets motsvarighet), berättar om ett nytt
samarbete mellan dem, distributörer och biografer kring
kvalitetsfilm för barn.

11:15  Hur tänker en barnfilmkonsulent?

15:00 Varför bio för barn? Hur jobbar vi med filmsättning?

ANMÄLAN

9:00  Snabbkurs i filmens språk

Reflektioner kring svensk barn- och ungdomsfilm.
Jenny Gilbertsson, filmkonsulent barn och unga, Svenska
Filminstitutet.

12:00 Lunch
Lunch på Verket, Jazzkökets Bistro, Prästgatan 50.
Karin Sundström, verksamhetsledare på Verket, berättar
kort om Innanförskapsakademin.

13:15 Inspiration från Kinodvor, Ljubljana
Biografen Kinodvor har en kreativ barnbioverksamhet
med stor publik. Vi får veta mer om koncepten Babysitting,
KinoBalon, Firsttimers, Breakfast at Kinodvor, Rain-check
screenings…

14:00 Sammanfattning av dagarna
Vad tar vi med oss från Barnbiodagarna 2018? Vi listar
tillsammans alla bra idéer, koncept, labels, filmserier…
Medverkande och deltagare summerar och reflekterar.

14:45 Avslut och tack

ARR. I SAMARBETE MED
Prästgatan 56, Östersund, bioregina.se

Filmpool

PRAKTISK INFOMATION
KORT OM KONFERENSEN

ÖVRIGA ADRESSER

Plats: Folkets Bio Regina, Prästgatan 56, Östersund,
ca 10 min promenad från Östersunds järnvägsstation.

Jazzkökets Bistro, Verket: Prästgatan 50 (luncher)

Konferensavgift: 900 kronor inkl lunch båda dagarna
samt torsdagens middag.

Hotell Östersund: Kyrkgatan 70

STF Vandrarhem Ledkrysset: Biblioteksgatan 25

Anmälan: biografcentralen.se (senast 12 november)

Vandrarhem
Ledkrysset

Hotell
Östersund

