
12:00 LUNCH HAGABIONS CAFÉ
Värmande vegetarisk soppa serveras i Hagabions café för att 
kicka igång Barnbiodagarna.

12:45 VÄLKOMMEN
Jens Lanestrand, verksamhetsledare på Biografcentralen och 
Gisela Ritzén projektledare för Barnbiodagarna 2019 hälsar 
välkommen.

13:00 ÅRETS BARNBIO 2019
Hagabions verksamhetsledare Maria Nordqvist berättar om 
Småfolkets Bio i samtal med Jens Lanestrand.

13:45 GESTALTNING I BARN OCH UNGDOMSFILM UTIFRÅN 
ETT FILMFOTOGRAFISKT PERSPEKTIV 
Ewa Cederstam FSF (Föreningen Sveriges Filmfotografer), 
filmfotograf på bland annat Guldbaggebelönade 
Armbryterskan från Ensamheten och självbiografiska Våga 
Minnas pratar om hur hon tänker kring gestaltning och 
bildberättande i film som riktar sig till en ung publik. Hon 
visar exempel ur serien De yttersta barnen där de helt utgått 
från barnets perspektiv och barnens vardag. 

14:45 FIKAPAUS

15:00 UNGA ARRANGÖRER
På fritidsgården Chill i Gnesta jobbar man aktivt med att 
aktivera ungdomarna och låta dem vara med och arrangera 
det som händer på gården. Fritidsledaren Björn Thorin 
Gustavsson berättar tillsammans med William Sandberg 
13 år och Arvid Larsson 12 år om arbetet med unga som 
arrangörer.

15:30 GEN Z OCH HUR BLIR VI RELEVANTA FÖR DEM?
Laura Rothwell är grundaren av konst- och 
kulturmarknadsföringsbyrån Crystallised i Newcastle, 
Storbritannien som hjälper kulturorganisationer att skapa 
upplevelser, PR och marknadsföringskampanjer som publiken 
älskar och minns. Under 2018 ledde hon ett pilotprojekt där 
de testade nya tillvägagångssätt för att nå den unga publiken. 
Piloten var en del av ”City of Dreams” ett initiativ som ska 
göra Newcastle till den bästa platsen för unga.

16:30 - 17:00 NYA ÅRETS BARNBIO
Gunnel Nelzén, Lotta Nyblom och Jens Lanestrand

19:00 GEMENSAM MIDDAG
Middagen äts på den indiska restaurangen Elephant som 
ligger en kort promenad från Hagabion. Där serveras 
en vegetarisk buffé med något för alla. Linnégatan 68 är 
adressen.

8:45 GOD MORGON
En bra start på en dag inleds med kaffe och frukt.

9:00 FILMFESTIVAL FÖR UNGA - HUR DÅ?
Göteborg Film Festival Prisma är festivalen för alla unga 0-15 
år och är Göteborg Film Festivals nya satsning på barn och 
unga. Hur gör man för att skapa ett program som intresserar 
målgruppen och hur får man dem att komma? Erika Olsson 
och Emma Rygielski berättar om sitt arbete och sina samtal 
med unga för att sätta ihop ett lockande program.

9:30 SKÄRISBIOGRAFEN - OM ATT NÅ UT TILL EN UNG 
MÅLGRUPP OCH DERAS LÄRARE
Hur ser programläggningen och kommunikationsarbetet 
ut för en bio som har i uppdrag att visa film för barn och 
unga mellan 5-19 år? Skärisbiografen är en kommunal bio i 
Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen i Stockholm och sedan 
öppning hösten 2017 har bion prövat olika taktiker och 
satsningar för att nå ut till lokal publik, lärare och skolklasser. 
Med framgång har bion dubblerat sin publik på ett år, 
Valentina Bender och Malin Hjelm berättar om sitt arbete. 

10:15 SMÅFOLKETS BIO
Förhandsvisning av filmen Mullvadens nya kläder tillsammans 
med inbjuden (barn)publik. Filmen har premiär senare i höst 
och distribueras av Folkets Bio.

11:00 WORKSHOP - UTVIDGAD VISNING
Hur skapar man en bra helhetsupplevelse och vad betyder 
egentligen utvidgad visning? Uppgifter och diskussioner i 
mindre grupper.

11:30 MINGELLUNCH I VIKTORIASALEN
En trappa upp från Hagabions lokaler ligger Viktoriasalen, där 
serveras en mingellunch med vegetariska wraps.

12:30 FORTSÄTTNING WORKSHOP
Leta upp din grupp och fortsätt diskutera uppgifterna. Vi 
rundar av genom att berätta för varandra vad vi kommit fram 
till.

13:15 HUR ÖKAR MAN SIN UNGA PUBLIK
Årets vinnare av European Cinema innovation prize, 
Budascoop i Belgien berättar om sitt arbete med att öka sin 
unga publik. Presentationen görs av Audience Developer 
Eef De Lombaerde och Budafilms General Director Kristof 
Jonckheere.

14:00 SAMMANFATTNING AV DAGARNA
Vad tar vi med oss från årets konferens? Vi sammanfattar 
och summerar alla bra idéer och tankar som har lyfts under 
dagarna.

14:45 AVSLUT OCH TACK

PROGRAM
#barnbiodagarna2019

DAG 1
10 oktober, kl. 12-17 + middag

DAG 2
11 oktober, kl. 9-15



PRAKTISK INFORMATION

Plats: Hagabion, Linnégatan 21, Göteborg. Spårvagn 1 och 6 eller buss 60 från 
Centralstationen, hållplats Prinsgatan.

Avgift: 1250 kr + moms, vegetarisk lunch x2, fika och middag ingår.

Anmälan: www.biografcentralen.se/barnbiodagarna-2019/ senast 1 oktober.

Resor: Vi uppmuntrar till hållbart resande för dig som har möjlighet.

Boende: Hittar ni enklast via www.trivago.se.

Frågor: Kontakta gisela.ritzen@gmail.com

ÖVRIGA ADRESSER

Restaurang: The Elephant, Linnégatan 68


