
 
Gratis filmvisning av internationell barnfilm för 
förskolor under Filmfest Sundsvall, 10–13 mars 2020! 
 

 
 
Filmfest Sundsvall erbjuder gratisvisningar av internationell barnfilm 
för förskolor, det är ju ändå Barnkonventionens år!  
 
Ge barnen en bioupplevelse utöver det vanliga, med ett unikt 
filmprogram som innehåller handplockade kortfilmer från hela 
världen för målgruppen 4 - 7 år. 
 
 
 
 
Vill du boka in din förskolegrupp på någon av visningarna?  
Det är kostnadsfritt och med introduktion från oss på festivalen.  
Meddela önskad visning och antal barn och pedagoger, senast den 24 januari till: 
erika.moll@filmvasternorrland.se , tel. 070-300 97 62. 

mailto:erika.moll@filmvasternorrland.se


 
 
Barnfilm från världen 1 
Tisdag 10 mars kl. 9:30 och 10:00. Programlängd: 37 min. Bokningsinfo på första sidan. 

 
I schweiziska Le dernier jour d’automne förbereder djuren ett cykelrace, kanske det sista innan 
höstskogen klär om till vinterskrud? I norska Pappa längtar ett barn storögt efter pappan som är allt 
från djurräddare till djuphavsdykare. I ryska Nochnaya Skazka busar en katt runt i snön på 
nyårsafton, kanske väntar den på ett litet mirakel? Vidare in i Asien och till 
sydkoreanska 토요일다세대주택  (Saturday’s Apartment) där det är full lördagsaktivitet i ett 
femlägenhetshus: Hur lever man egentligen i samexistens? Och hur stabilt är egentligen huset…? 
Tillbaka till Europa och Petite Etincelle där en fransk mus behöver läsljus och i tändsticksjakten blir 
katten indragen. I avrundande tyska Sloth ska sömniga sengångaren äta glass – uppfinniga papegojan 
försöker febrilt undvika smältkaos. 
 
Filmer som visas i Barnfilm från världen 1: 
Le dernier jour d’automne (The Last Day of Autumn) 
Marjolaine Perreten, Schweiz 2019, 8’ 
 
Pappa (Dad) 
Atle Blakseth och Einar Dunsæd, Norge 2019, 8’ 
 
Nochnaya Skazka (The Night Fairytale) 
Maria Stepanova, Ryssland 2019, 6’ 
 

토요일다세대주택 (Saturday's Apartment) 

Jeon Seungbae, Sydkorea 2018, 8’ 
 
Petite Etincelle (Small Spark) 
Julie Rembauville och Nicolas Bianco-Levrin, Frankrike 2019, 3’ 
 
Sloth 
Julia Ocker, Tyskland 2018, 4’  



 
 
Barnfilm från världen 2 
Onsdag 11 mars kl. 9:30 och 10:00. Programlängd: 36 min. Bokningsinfo på första sidan. 

 
I sydafrikanska pooläventyret Belly Flop har två tjejer minst sagt olika stil när de hoppar från 
trampolinen, och kanske är inte alltid det finaste svandyket bäst. I tjeckiska Pouštět draka möter vi 
en pojke som minns när han fick en drake av sin morfar. Finurligt och rörande om minnet av en 
människa – berättat på barnens nivå. I franska Au creux du refuge kämpar en tjej med att hon är lite 
färggladare och kramigare än omgivningen. I schweiziska Miles Away blir fantasin ett bra redskap för 
att förgylla stunder, när en kille drömmer sig bort från sandlådan till nöjesfältet, med ett träd som 
sällskap! Vi tar oss till Iran och filmen خورده شده (Eaten), en färgglad dockanimation där det äts både 
det ena och det andra. Vidare till USA och Raccoon and the Light där en tvättbjörn busar runt med en 
ficklampa... 
 
Filmer som visas i Barnfilm från världen 2: 
Belly Flop 
Jeremy Collins och Kelly Dillon, Sydafrika 2018, 5’ 
 
Pouštět draka (The Kite) 
Martin Smatana, Tjeckien 2019, 13’  
 
Au creux du refuge 
Manon Tacconi, Frankrike 2019, 3’ 
 
Miles Away 
Barbara Brunner, Schweiz 2019, 4’ 
 

(Eaten) خورده شده 
’7 ,9201 Iran, Mohsen Rezapour 

 
Raccoon and the Light 
Hanna Kim, USA 2018, 4’ 



 
 
Barnfilm från världen 3 
Torsdag 12 mars kl. 9:30 och 10:00. Programlängd: 40 min. Bokningsinfo på första sidan. 

 
I tjeckiska Pod mrakem vet den soldyrkande filuren precis vad som ska göras när ovädret är på 
ingång, i franska Sam’s Dream har musen bestämt sig för att lära sig flyga och i 
kroatiska Smijuljica drar häxan Twinkle Smile ihop lustfyllda spökträffar i skogen vid fullmåne. Vi tar 

oss till Kina! I filmen 猫城 (Cat City) är en gigantisk katt i fokus, en hel stad byggs runt den. Vidare till 

Argentina och rörande berättelsen om Ian som inte vill låta cerebral pares och rullstol hindra leken. 
Avslutningsvis Heatwave på en grekisk strand, där två barn kommer på ett sätt att kyla ned 
badgästerna. 
 
Filmer som visas i Barnfilm från världen 3: 
Pod mrakem (Cloudy) 
Filip Diviak och Zuzana Čupova, Tjeckien 2018, 5’ 
 
Sam’s Dream 
Nölwenn Roberts, Frankrike 2018, 7’ 
 
Smijuljica (Little Twinkle Smile) 
Ivana Guljašević, Kroatien 2018, 5’ 
 

猫城 (Cat City) 
Zhang Jueyang, Kina 2017, 6’ 
 
Ian 
Abel Goldfarb, Argentina 2019, 10’ 
 
Heatwave 
Fokion Xenos, Storbritannien/Grekland 2019, 7’ 



 
 
Barnfilm från världen 4 
Fredag 13 mars kl. 9:30 och 10:00. Programlängd: 37 min. Bokningsinfo på första sidan. 
 
I Giraffens cykel ska giraffen ut och cykla, men när apan ger sig in i leken blir det inte riktigt som den 
hade tänkt sig. Filmen Stora Galaxer äter Stjärnor tar oss sedan till en galax långt, långt borta. Där bor 
Rabbit, Lövet, Bärri & Lill-Tuffe bland rymdsälar, skuggmonster och järnvägskaniner. Tillsammans ger 
de sig iväg på jakt efter sina stjärnor i rymden. Men i skuggornas tunnel finns stjärnglans-ätande 
monster. Det är bara om de hjälps åt som de kan klara sig hela vägen. Kanske de hittar sin stjärna och 
vågar följa den? 
 
Filmer som visas i Barnfilm från världen 4: 
Giraffens cykel 
Lasse Persson och Lisa Tulin, Sverige 2019, 7’ 
 
Stora galaxer äter stjärnor 
Anna Charlotte, Sverige 2019, 30’ 
 
 
 
Filmerna är utan dialog, undantaget filmen Pappa (norska) samt Barnfilm från världen 4 (svenska). Samtliga 
filmer är granskade av Statens medieråd med klassificeringen Barntillåten. 

 
Barnfilmsvisningarna arrangeras i samarbete mellan Filmfest Sundsvall och SCA 
 

 
 


