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Filmfestival

För andra året i Sundsvall! 
Sundsvalls museum arrangarar 
Skolbiovisningar sedan många 
år och inledde 2016 ett samar-
bete med BUFF, Barn och Ung-
doms Film Festivalen i Malmö, 
inom ramen för BUFF Sve-
rige. Allt för att sprida bra barn- 
och ungdomsfilm i Sundsvall!  
BUFF startade 1984 och har sedan 
dess varit det viktigaste visnings-
fönstret av film för barn och unga 
i Norden.

BUFF har som mål att visa 
världens bästa barn- och ungdoms-
filmer och har särskilda urvalskri-
terier kring vad som kan räknas 
som en BUFF-film. Filmerna ska ta 
sin publik på allvar och berättas ur 
barns eller ungdomars perspektiv.  

Projektet BUFF i Sverige arrang-
erades för första gången med 
start i april 2015. Varför? För att 
BUFF vill ge så många barn och 
ungdomar som möjligt tillgång till 
värdefulla filmupplevelser på bio. 

Vi kommer  att visa filmerna 
som offentliga visningar i Kul-
turmagasinets programsal för 
allmänheten 17–19/11 och som 
skolbiovisningar 21–23/11.
Filmerna presenteras på sidorna 
22–27, ytterligare information:
www.sundsvall.se/buffsundsvall

Förköp av biljetter:
Kulturmagasinet 060–19 18 00 
Entré Sundsvall, 060–15 54 00,
www.entresundsvall.nu
Biljettpris 20 kr per film.
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Grodor, tigrar och krokodiler
Sex stycken kortfilmer om djur

Kulturmagasinet, fredag 17/11 kl 14.00

Filmfestival

Octopus Tyskland 2016, 4 minuter. Regi: Julia Ocker. 
The Teeny-Weeny Fox Frankrike 2016, Schweiz, Belgien, 
8 minuter. Regi: Aline Quertain, Sylwia Szkiladz.  
Singing Frogs Frankrike 2016, 11 minuter. Regi: Violaine Pasquet.  
Bat Time Tyskland 2016, 4 minuter. Regi: Elena Walf.  
Tiger Tyskland 2016, 4 minuter. Regi: Kariem Saleh.  
Crocodile Tyskland 2016, 4 minuter. Regi: Julia Ocker. 

Total längd: 35 min, rekommenderas för de yngsta (3–5 år). Obs! Filmerna 
är utan tal och text. Mer information: www.sundsvall.se/buffsundsvall
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Filmfestival

Ugglor och möss
Kulturmagasinet, fredag 17/11 kl 16.00

Meral är nyinflyttad och hennes enda vän är husmusen Peepeep. När 
klassen ska åka på lägerskola får Peepeep följa med, men i skogen 
finns faror som hotar en liten mus och Meral måste ta hjälp av sina 
nyfunna vänner. En feelgoodfilm med musikalinslag om vänskap, 
likheter och olikheter. Regissörens förra långfilm, Livet enligt Nino, 
vann priset för bästa barnfilm på BUFF 2015.

Nederländerna 2016. Holländskt tal, svensk text. Regi och manus: Simone 
van Dusseldorp. Medverkande: Hiba Ghafry, Mariana Aparicio Torres, 
Mimoun Oaïssa. Speltid 80 minuter, rekommenderad från 9 år. 
Orginaltitel: Owls and Mice.
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Filmfestival

Långt borta och nära
Fem kortfilmer om allt från att vara uttråkad 

på en trappa till en promenad i dimman.

Kulturmagasinet, lördag 18/11 kl 12.00

Elena and the Shadows
Mexiko 2016, 8 minuter. Regi: César Cepeda. 
First Snow 
Tjeckien 2016, 14 minuter. Regi: Lenka Ivančíková.
Prinsesspojken Sverige 2016, 9 minuter. 
Svenskt tal, engelsk text. Regi: Sosi Chamoun. 
Surprise Jordanien 2016, 5 minuter. Regi: Tariq Rimawi.
Eñvor Frankrike 2016, 3 minuter. 
Franskt tal, engelsk text. Regi: Leïla Courtillon.

Total längd: 39 min, rekommenderas för barn från 5 år. 
Obs! Filmerna är utan tal och text om inget annat anges.
Mer information: www.sundsvall.se/buffsundsvall
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Filmfestival

Heartstrings
Kulturmagasinet, lördag 18/11 kl 14.00

Den unga och lovande cellisten Marie, 12 år, lider av en ögonsjukdom
som gör att hennes liv bokstavligen blir mörkare och mörkare.

Förutom Maries föräldrar är det ingen som känner till att hon sakta
men säkert håller på att bli blind. Maries goda vän Victor är kär i
Marie. Tillsammans med klasskompisarna blir Victor Maries ögon
när hon försöker att dölja hur långt hennes sjukdomsförlopp har gått.
Filmen vann ECFA för bästa europeiska barnfilm på BUFF 2017.

Frankrike, Belgien 2016. Franskt tal, svensk text. Regi: Michel Boujenah. 
Speltid 89 min. Rekommenderas för barn från 9 år.
Orginaltitel: Le Coeur en braille.
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Filmfestival

Dagen då min pappa blev en buske 
Kulturmagasinet, söndag 19/11 kl 11.30

En färgstark och humoristisk historia om flykten från ett krig, berät-
tad utifrån en 10-årig flickas ögon perspektiv. När det blir krig och 
Todas pappa plötsligt och oväntat blir inkallad som militär tvingas 
hon att fly från sitt land. Hon skickas iväg med andra barn. Målet 
är att hitta hennes mamma som bor i ett annat land, men det är inte 
så enkelt som man kan tro. Tillsammans med sin nya vän Sticky ger 
de sig iväg på ett oförglömligt äventyr och träffar många originella 
personer på vägen.

Nederländerna 2016. Holländskt tal, svensk text. Regi: Nicole van Kilsdonk. 
Speltid 90 min. Rekommenderas för barn från 9 år.
Orginaltitel: Toen mijn vader een struik werd.
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Filmfestival

The Half
Kulturmagasinet, söndag 19/11 kl 13.30

I en by i Turkiet lever den fattiga herdetjejen Fidan, 15 år. På grund 
av fattigdomen säljer fadern Fidan som brud till en familj som bor 
långt bort. Då hon träffar sin man Salih, inser hon att han lider av 
en intellektuell funktionsnedsättning. Även om Salih är 35 år är 
han intellektuellt yngre än Fidan. Trots deras olikheter tar deras 
äktenskap en oväntad vändning. En minnesvärd och rörande film 
som skildrar tvångsäktenskap och ljusglimtar i en tragisk verklighet.

Turkiet 2016. Turkiskt tal, svensk text. Regi: Çagil Nurhak Aydogdu. 
Speltid 98 minuter. Rekommenderas för barn från 13 år.
Orginaltitiel: Yarim.
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Dessutom!
Film Västernorrland erbjuder dej att:
Prova på Green screen på Lars Ahlins torg 
och vips hamnar du i en annan miljö. 
Kom och gör vårt filmquiz och 
vinn ett härligt filmpaket!

 • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Hur ser en ”Buffilusk” ut?
BUFF vill ha teckningsbidrag från barn till 
en tänkt figur i deras projekt riktat mot barn-
sjukhus. Vi ordnar bord, papper, och kritor 
och pennor på Lars Ahlins torg. 
Du ritar och målar hur hen ser ut!
Bidragen kommer att skickas till 
BUFF i Malmö.
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Grodor, tigrar och 
krokodiler 
Fredag 17/11 kl 14.00
Ugglor och möss
Fredag 17/11 kl 16.00
Långt borta och nära 
Lördag 18/11 kl 12.00

Heartstrings
Lördag 18/11 kl 14.00
Dagen då min pappa blev en buske
Söndag 19/11 kl 11.30
The Half
Söndag 19/11 kl 13.30

Läs om filmerna på:
www.sundsvall.se/buffsundsvall

Biljettpris: 20 kr per film. 

Förköp av biljetter: 
Kulturmagasinet 060–19 18 00 
Entré Sundsvall, 060–15 54 00
www.entresundsvall.nu
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