
 
 

 

 

 

I oktober blir det BUFF-filmfestival i Ystad igen. En 10 dagar lång filmfestival 

som erbjuder gratis biofilm för er i skolan. Filmerna riktar sig åldersmässigt från 

Förskolan till årskurs 9. Alla filmer kommer att visas på Biografteatern Scala. 

Filmutbudet är en extra satsning utöver Kulturgarantins program. Nedan 

presenteras filmerna, datum och tider när de visas. Anmäl er nu. Först till 

kvarn! 

OFFENTLIG VISNING 

Fredag 6 oktober kl 18.00 på Biografteatern Scala 

UGGLOR OCH MÖSS (Owls and mice)

 

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.  

 

80 min. Holländskt tal, Svensk, engelsk text. 

BUFF i YSTAD - Barn- och ungdomsfilmfestival!  

2-13 oktober 2017 på Biografteatern Scala 



 
 

 

SKOLBIO: 

Plats: Biograf Scala  

Anmäl er till: karin.holmstrom@ystad.se senast den 1 september 2017, först 

till kvarn! 

Observera! Transport ingår INTE till skolbion. Skolan bekostar själv 

transporten till och från skolan. 

 

Måndag 2 oktober kl 9.30, förskolan 

Torsdag 12 oktober kl 9.30, förskolan 

Grodor, tigrar och krokodiler (kortfilmspaket), 35 min 

 

 
 

 

 
 

 

Info om filmerna:  

Octopus 4 min http://buff.se/filmer/octopus/ 

The Teeny-Weeny Fox 8 min 

http://buff.se/filmer/the-teeny-weeny-fox/ 

Singing Frogs 11 min 

http://buff.se/filmer/singing-frogs/ 

Bat Time 4 min http://buff.se/filmer/bat-time/ 

Tiger 4 min http://buff.se/filmer/tiger/ 

Crocodile 4 min http://buff.se/filmer/crocodile/ 
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BUFF – film - fördelning av platser: Boka senast 1 sep till 
karin.holmstrom@ystad.se, först till kvarn! 
 

Tisdag  3 oktober kl 9.30, åk F-1 

Fredag 13 oktober kl 9.30, åk F-1 

Långt borta och nära (kortfilmspaket), 39 min 

 

 

 
 

Måndag 9 oktober kl 9.30, åk 3-5    

Dagen då min pappa blev en buske (The Day My Father Became a 

Bush) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Info om filmerna:  

Elena and the Shadows, 8 min 

http://buff.se/filmer/elena-and-the-shadows/ 

First Snow, 14 min http://buff.se/filmer/first-snow/ 

Prinsesspojken, 9 min 

http://buff.se/filmer/prinsesspojken/ 

Surprise, 5 min http://buff.se/filmer/surprise/ 

Eñvor, 3 min http://buff.se/filmer/envor/ 

 

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 träfar många originella personer på vägen. 

90 min, holländskt tal, svensk text 

Trailer: http://buff.se/filmer/the-

day-my-father-became-a-bush/ 

Filmhandledning: 

http://buff.se/wp-

content/uploads/2016/10/the-day-

my-father-became-a-

bush_filmhandledning.pdf 
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BUFF – film - fördelning av platser: Boka senast 1 sep till 
karin.holmstrom@ystad.se, först till kvarn! 
 

Tisdag 10 oktober kl 13.00, åk 7-9  

Onsdag 11 oktober kl 9.30, åk 7-9    

Fidan & Salih (The Half)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maila karin.holmstrom@ystad.se för 

att boka den film ni vill gå på samt 

elevantal senast 1 september 2017! 

Först till kvarn! 

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. 

98 min, turkiskt tal, engelsk text 

Trailer: http://buff.se/filmer/the-

half/ 

Filmhandledning: http://buff.se/wp-

content/uploads/2016/10/the-

half_filmhandledning.pdf 
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