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SÖNDAG  
24/8

PÅ SCEN
13.30 Cafez ger De små vågornas fotspår. Spolas upp på stranden och se 
vad som gömmer sig i sanden. En vingklippt sjöfågel och en ensam matros 
leder publiken in i sagor och sägner från havets botten. 

15.00 50- och 60-talsmusik med The Mad Men Band. Vassa svidar, snygga 
klänningar, stämsång, do-wop och rock’n’roll. Musiken från tiden då 
Kennedy fortfarande levde och ingen hört talas om The Beatles. 

16.00 Allsång med melodier ur svensk filmhistoria tillsammans med  
Miss Reindeergarten och Blåsing Boys i Tutahult. Sjung med i ljuva sånger, 
klassiska örhängen och bedårande melodier.

17.00 Filmstadens Kulturs ordförande Anders Ekegren berättar om stiftelsens 
arbete – och vi presenterar årets mottagare av vårt filmstipendium.

17.30 Fartfylld storbandsjazz och filmiska toner med Solna Storband.

18.30 Från Tant Strul till romandebut – Kajsa Grytt är punkpoeten som det 
senaste året hyllats som både sångerska och författare. Senare i höst ser du 
henne i TV4:s Så mycket bättre, men nu uppträder hon på Filmstadens scen!

Plats: Scenen/Portvaktsstugan 

I LuNDEN
13.00 Sagor för barn över 18 år Vi välkomnar alla vuxna barn till en 
sagostund i lunden, med högläsning ur Tage Danielssons klassiker Sagor för 
barn över 18 år. Även kl. 16.00 och 18.00

14.00 Solna Storband, Solna Stads eget storband sedan 1970-talet, bjuder 
på en kavalkad av medryckande låtar.

15.00 Vårt alldeles egna filmquiz tar plats på scen. Utmana dig själv och dina 
vänner i vem som kan mest om svensk film. Fina priser utlovas!

17.00 The Mad Men Band intar scenen med svängig 50- och 60-talsmusik.

Plats: Lunden/Backsstugan 

uTOMHuSBIO  
Vi visar stolt Vi är bäst! om de unga stockholmspunkarna Hedvig, Bobo 
och Klara som startar ett band. En film full av medryckande spelglädje och 
träffsäker energi. Tid: 19.30 Plats: Scenen/Portvaktsstugan 

FANZINGOS FILMVERKSTAD
Testa att göra film en rolig utmaning i filmskapande! Hitta på och spela in en 
filmstory innehållande tre specifika saker: ett hemligt brev, en flugsmälla och en 
ros. De som klarar utmaningen vinner ett fint pris! Filmerna har premiär samma 
dag. www.fanzingo.se Tid: 13–18 Plats: Planen nedanför laboratoriet 

FILMSMINKNING
Blödande sår, variga bölder och skimrande blåmärken, här kan du sminka 
riktigt läskiga filmskador! Tid: 13–18 Plats: Planen nedanför laboratoriet 

SKAPARVERKSTAD
Med hjälp av tyg, kartonger och toarullar får du designa din egen kamera att 
hänga runt halsen, en mask av t-shirt-tyg eller en cape av farfars gamla skjorta. 
Låt kreativiteten flöda och skapa något ur filmens värld! www.piloo.se  
Tid: 13–18 Plats: Planen nedanför laboratoriet 

SF ANYTIME: RESAN TILL FJÄDERKuNGENS RIKE
SF Anytime visar den animerade filmen ”Resan till Fjäderkungens rike”, som 
nyligen har haft premiär på video on demand! Den handlar om den lilla kaninen 
Johan som bor på ett skepp med sin pappa. Från 7 år. Längd: 79 min. Hämta din 
biljett i SF Anytimes monter. Tid: 14.30 & 16.30 Plats: Biografen Filmstaden 

ANIMERING MED XENTER 
Xenter driver estetprogram med animeringsinriktning på Tumba gymnasium. 
Kom och prova på! Det blir workshops för dig som är intresserad av animering. 
www.xenter.se Tid: 13–18 Plats: Planen nedanför laboratoriet 

DuBBNING
Prova att dubba film och lägg din röst på en välkänd storfilm. SDI Media 
dubbar en stor del av svensk barn- och familjefilm. För dig som är under  
15 år och kan läsa. Du anmäler dig i SDI:s reception. www.sdimedia.com  
Tid: 13–18 Plats: Administrationshuset 

PIXILATION
Pixilation är en stop motion-teknik där stillbilder sätts ihop till en 
filmsekvens. Plötsligt kan du göra saker som är omöjliga i verkligheten: flyga, 
bli jagad av en gigantisk leksaksflodhäst eller bli borttrollad.  
www.createmotion.se Tid: 13–18 Plats: Planen nedanför laboratoriet 

MARKNAD & LOPPIS
Kom och handla på vår härliga marknad, här finns allt från utsökt marmelad 
till förtjusande retroklänningar! Testa lyckan i lotteriet, snurra på filmhjulet 
och mumsa på popcorn! På loppisen blir gammalt till nytt med massor av 
fyndchanser. Tid: 13–18 Plats: Ingmar Bergmans torg/Biograftorget  

IN GENOM PORTEN – EN BARNVANDRING 
Följ med på en upptäcktsfärd i Filmstaden! Vilka är det som bor i 
Portvaktsstugans källare och vem var den där Greta Garbo? Vi börjar med en 
filmvisning i salongen Operan. Hämta din biljett i infoståndet. Passar bäst för 
dig mellan 5–8 år. Gratis! Tid: 15 & 16 Plats: Biografen Filmstaden 

KLASSISKA SVENSKA VALFILMER
Vem var röd och vem var blå? Vad var ett arbetarparti och vem låg bakom den 
svenska välfärden? Filmvetaren Mikaela Kindblom berättar om valfilmer och 
politisk propaganda från filmarkivet.se Tid: 17 Plats: Biografen Filmstaden 

CASTING SVENSK FILMINDuSTRI
Ta chansen, kanske blir du Sveriges nya filmstjärna? Svensk Filmindustri 
anordnar casting för barn och ungdomar till kommande storfilmer.  
Tid: 13–17 Plats: Ljusgården i Klädlogehuset 

SAGOSTuND uNDER KASTANJEN
Vi bjuder in alla barn till sagostund under kastanjen, kom och lyssna till 
högläsning av klassiska sagor. Tid 13.00, 14.30, 15.30 Plats: Under kastanjen 

MÅLARVERKSTAD
Besök Filmstadens egen målarverkstad! Här kan du göra porträtt av din 
favoritfilmstjärna, en egen filmaffisch eller bara gå loss med massor av färg! 
Tid: 13–18 Plats: Planen nedanför laboratoriet 

SF BIO: KRAKEL SPEKTAKEL OCH MEDICINEN
Under dagen förhandsvisar SF Bio höstens stora barnfilmspremiär: Krakel 
Spektakel! Dessutom: Colin Nutleys kommande film Medicinen. Plats: 
Biografen Filmstaden 

FILMISK SKATTJAKT
Testa dina kunskaper på historisk mark: gå på tipsrunda med Stockholms 
filmfestival och tävla om årskort! De delar även ut gratis årskort till dig som 
är 15 år. www.stockholmfilmfestival.se Tid: 13–18 Plats: Biograftorget 

GuIDETÅGET
Förflytta dig bakåt i tiden! Upptäck Filmstadens rika filmhistoria med hjälp 
av vårt färgglada guidetåg. Pris: 20 kr vuxna, 10 kr barn upp till 12 år.  
Tid: 13–18, avfärd varje hel- och halvtimme Plats: Ingmar Bergmans torg  

uNIVERSAL SONY PICTuRES HOME ENTERTAINMENT
Kom och träffa superhjältar mot cancer! Bli en superhjälte som The Amazing 
Spider-Man och skänk pengar till Barncancerfonden. De första 100 som skänker 
100 kr får en Amazing Spider-Man DVD. Tid: 13–15 Plats: Laboratoriet 

FILMSÄLLSKAP
Ekmansällskapet erbjuder flärdfull och filmhistorisk expertis, och  
Thor Modéen-sällskapet TOFS bjuder på hisnande roliga anekdoter och 
vitstombola! Skratt garanteras! www.ekmansallskapet.se,  
www.pilsnerfilm.ifokus.se Tid: 13–18 Plats: Biograftorget 

KONSTuTSTÄLLNING
En av kvarterets egna konstnärer, Annica Palsternacka Johansson, öppnar 
upp sin ateljé dagen till ära. Kika in bakom kulisserna och se hennes verk. 
www.palsternacka.se Tid: 13–18 Plats: Ljusgården i Klädlogehuset 

MAT & DRYCK
Portvaktsstugan. Ditt kvarters våffelstuga, alltid med sju sorters kakor och 
ekologiskt kaffe ur porslinskanna. 

Restaurang Regissörsvillan. Alltid superb mat och dryck. 

Backstugan. Deras underbara mat och dryck serveras i gamla 
personalmatsalen, historiskt och fantastiskt! 


