
Filmvecka 
i Ale

22-24 mars

Allt är 

gratis

Nationell Filmvecka i Ale kommun
Den 22-24 mars arrangeras det en filmvecka  för barn och unga i Ale kommun.
Filmveckan är en del av en nationell satsning av BUFF Malmö Filmfestival där 
man vill belysa filmkonsten och den rörliga bildens unika förmåga att engagera, 
underhålla och framkalla känslor. Under veckan kommer det att arrangeras både 
workshops och filmvisningar för olika åldrar.  
Allt är gratis men man behöver ett festivalpass för att kunna se alla filmerna. 
Festivalpasset hämtas ut på plats innan filmen börjar. (kostnadsfritt)

Onsdag 22 mars, kl. 16.00, Ale Kulturrum 
Film: Paddington (95 min), från 7 år. (teatern)

Torsdag 23 mars, kl. 15.00 - 21.30, Ale Kulturrum 
Minifilmfestival 

- Workshop i animation, kl. 15 -16 (studion)
- Workshop i green screen, kl. 17.30 - 18.30 (studion)
- Stop -motion filmer, kl. 16.30 - 17.00 i teatern  
   Kulturskolans elever visar sina filmer
-  Film: Wallace & Gromit, (barntillåten) kl. 17.00 - 18.30 i teatern
 - Kortfilmer, kl. 19.00 - 19.30 i teatern
   Kulturskolans elever visar sina filmer
- Film: Ghostbusters - afterlife, (11 år) kl. 19.30 - 21.30 i teatern

Fredag 24 mars, kl. 15.00 -21.00, Ale Kulturrum
- Film: Kortfilmspaketet Dröm och Verklighet, 3- 6 år, Kl. 16.00 -16.30 
   i Ale bibliotek (allrummet)
- Filmpyssel i Ale bibliotek, kl. 15.00 -18.00
- Film: Agatha Granndetektiven (barntillåten), kl. 18.00 - 19.20, blackboxen
- Film: The Maze Runner,  (15 år) kl. 19:00 - ca 21:00 i teatern

PROGRAM

FILM
Ale Kulturrum, Vitklövervägen 1, Nödinge



 
Paddington
När en jordbävning förstör björnen Paddingtons hem i Perus djungel beger han sig  
till England, på jakt efter ett bättre liv. När Paddington anländer ensam på Paddington 
Station upptäcker han snart att stadslivet inte alls var som han hade tänkt sig, tills den 
vänliga familjen Brown hittar honom med en etikett knuten runt halsen där det står 
”Ta hand om den här björnen. Tack.” 

Wallace & Gromit - varulvskaninens förbannelse
Den årliga grönsakstävlingen närmar sig och invånarna i det lilla grannskapet drabbas 
av riktig ”odlarfeber”. Rädslan är dock stor för salladsälskande skadedjur, såsom 
kaniner, men Wallace och Gromits ”Anti-pesto”-metod har rönt stora framgångar. 
Men en natt drabbas grannskapet av en mystisk inkräktare, som skövlar allt i sin väg

Ghostbusters - afterlife
Från regissören Jason Reitman och producenten Ivan Reitman kommer det nya 
kapitlet i Ghostbusters-sagan. En ensamstående mamma flyttar med sina två barn till 
en liten stad. Snart börjar de förstå att de har en koppling till de ursprungliga 
Ghostbusters – och att barnens morfar lämnat efter sig ett hemligt arv.

Dröm och verklighet - Kortfilmspaket med fyra filmer
Här får du möta pojken som drömmer om en fotbollskarriär, de två vännerna som 
blir så arga på varandra men ändå behöver varandra för att klara av ett stort problem. 
Barnet med de livliga drömmarna och djuren som lever i jorden och drömmer och 
kämpar för att alla växterna ska få stanna kvar där de är. 
 
Agatha granndetektiven
Agatha-Christine, eller AC som hon kallas, flyttar till en helt ny stad med sin mamma 
som är polis, sin storasyster som mest bryr sig om sin telefon, och sin lillebror som 
precis lärt sig säga ”bajs”. AC är besatt av mysterier, vilket ju inte är så konstigt när 
en har nästan samma namn som mysterieförfattaren Agatha Christie och hon börjar 
genast göra i ordning sin detektivbyrå nere i källaren på det nya huset.
 
The Maze Runner 
Thomas vaknar upp instängd i en gigantisk labyrint. Hans minne är raderat. Men han 
är inte ensam, en stor grupp av pojkar delar samma öde. Den enda chansen att ta sig 
ut levande ur den massiva labyrinten som är fylld med dödliga varelser är att 
samarbeta och pussla ihop de ledtrådar de hittar.

Prova på stop motion!
Gör din egen lerfigur och skapa en film med Anthony – filmpedagog från Ale Kultur-
skola. Workshopen är öppen från 8 år. Anmälan görs på: www.studyalong.se/ale
 
Workshop Green screen
Filma dig själv eller din kompis framför Eiffeltornet eller i rymden!  Tänk bara på att 
inte ha på dig gröna kläder. (Det finns lite utklädningskläder) Lär dig redigera och 
klippa green screen-film med Anthony Åslund – filmpedagog från Ale Kulturskola. 
Från 10 år. Anmälan görs på: www.studyalong.se/ale
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