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VELKOMMEN
Kære gæster, 
SVEND-priserne uddeles for 15. gang i år 
og vi kan ligeså godt sige det som det er 
- den danske filmscene har ikke ligget på 
den lade side! Året har budt på biografre-
korder, episke fortællinger, kontroversielle 

dramaer, nervepirrende thrillere og meget, meget mere. 
På SVEND tror vi på, at film skal ses på det store lærred, 
for film binder os sammen. De forener, de fordyber og de 
skildrer de ting vi alle kender, men som kan være svære at 
sætte ord på. Følelser, forhold, erfaringer og overgange. 
Derfor har vi i år valgt at give årets hæderspris til Bille 
August, der om nogen er en mester ud i kunsten at skildre 
menneskelige relationer og overgangen fra barn til voksen. 
I år har vi udviklet nogle helt nye temaer for årets program, 
et spritnyt filmlaboratorium SVEND Film:Lab og en ny festi-
valplads i Krøyers Have. Med den største stolthed inviterer vi 
derfor til at dykke ned i programmet og se om der ikke er 
noget for netop dig?

God filmfest og velkommen  
til SVEND19! 
Anja Mia Haas, 
Eventchef

INDHOLD
 Årets hyldest 4 Bille August
 SVEND prisen  6 Afstemning | Årets vinderfilm
 SVEND Premiere 7  Gallapremiere og forpremiere
 SVEND Film:Lab  8  Sommerbio for de mindste | Unge sounddesignere |  

Foredrag: Den røde tråd | Nye manuskriptforfattere  
– nye idéer | Stop-motion | Lav din egen filmplakat! |  
Masterclass med Bille August

 Børn og unge  10  Ternet Ninja | Toy Story 4 | Børnelørdag | Motor Mille  
+ Ramasjang Redder Havets Dyr

 Kulturnatten 11  Sideways + Vinfestival
	 Meget	mere	end	film	 13   Gade-Jørgen | Fribytterdrømme | Pigerne fra Sprogø |  

Sail In-Movie | Åben Casting
 Fyn	er	film	 14  OFF-dag | Drive-in-Bio
 Dagsprogram 15  Udførligt program over hele ugen
 Tak til... 16  Stiftere I samarbejdspartnere I sponsorer I frivillige

Kalder morgendagens filmskabere! Vi har i år udvik-
let et helt nyt lærings- og skoleprogram, kaldet SVEND 
Film:Lab. Formålet med filmlaboratoriet er at fremme 
børn og unges forståelse for - og nysgerrighed omkring de 
mange aspekter, der ligger i produktionen af film. Børn og 
unge er morgendagens filmskabere og vi ønsker at åbne 
op for deres nysgerrighed, kreativitet og skabertrang. 
Temaerne spænder bredt og byder på alt fra leg med lyd 
og stop-motion, til en Masterclass med Bille August og en 
præsentation af det nyeste kuld manuskriptforfattere.  
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SVEND - HELE 
DANMARKS 
FILMPRIS
SVEND - Hele Danmarks Filmpris etableres i samar-
bejde mellem Svendborg Kommune, FAFID - Forenin-
gen af Filmudlejere i Danmark, Producentforeningen og 
FilmFyn - men SVEND er også et fælles projekt som vi 
deler med byens borgere, kulturaktører, samarbejds-
partnere, publikum og vores vidunderlige frivillige. 

Samtidig med SVEND19 afvikler FAFID deres årlige 
sommerfilmtræf i byen, hvor filmdistributører, bio-
grafejere og producenter fra hele landet mødes for at 
se efterårets kommende film og diskutere fremtidens 
strategier. Vi glæder os til at byde velkommen til alle 
deltagerne på årets filmtræf.

Højdepunktet på SVEND19 er den store prisfest, hvor 
SVEND Prisen uddeles. SVEND Prisen adskiller sig fra 
andre filmpriser ved at være Danmarks største pub-
likumspris, hvor det udelukkende er publikum, der 
bestemmer hvem der skal løbe afsted med årets priser. 

SVEND er dog meget mere end en prisuddeling og led-
sages af næsten en hel uges filmfest, der i år byder på 
On Location-visninger, Sail In-Movie, et spritnyt filmla-
boratorium, filmkoncerter, Kulturnat, Børnelørdag og 
meget, meget mere.

SVEND19
Sekretariat:  
SvendborgEvent, Havnepladsen 2, 5700 Svendborg, 
www.svendfilmfest.dk

SVEND bestyrelse:
Mads Nedergaard, formand FAFID
Klaus Hansen, direktør FilmFyn
Rikke Bekker ansat ved Fyns Amts Avis
Mads Graves, adm. direktør Arbejdsgiverne
Louise Dyre, direktør Scala Svendborg
Julie Lindegaard, kommunikations- og salgschef 
Odense Teater
Desiree Ulrich, direktør for Bandit Productions

Arrangør af SVEND19:  
Anja Mia Haas, éventchef og festivalansvarlig
SvendborgEvent

Arrangør af prisuddelingen og FAFID's filmtræf:
Dorte Wiedemann, sekretariatschef

Layout og tryk: STEP

Forsidefoto: Thomas Lekfeldt / Ritzau Scanpix

Ændringer i programmet kan forekomme. 
Se seneste nyt på www.svendfilmfest.dk 

FØLG OS
Få de seneste nyheder om SVEND ved at tilmelde dig 
vores nyhedsbrev og følge os på sociale medier.

Hvis du vil være hurtigst på nyhedsfronten skal du 
følge os på facebook.com/svendfesten. Alle arran-
gementer oprettes som særskilte begivenheder, 
hvor du kan følge med for de seneste nyheder. 

Få en rundrejse bag scenen ved at følge  
@svendfilmfest eller #svendfilmfest. 

På www.svendfilmfest.dk kan du kan du orientere 
dig i årets program og se hvad SVEND byder på i 
år. Her vil det også fremgå, hvis der forekommer 
ændringer i programmet.

Få nyhederne før alle andre og hold dig opda-
teret hele året rundt gennem vores nyhedsbrev. 
Meld dig til på svendfilmfest.dk

#SVENDFILMFEST 
Vidste du godt at du kan følge et bestemt hashtag? 

Følg os på #svendfilmfest, så du altid er opdateret om 
de seneste nyheder og opslag om SVEND. Du kan søge 
på hashtagget og se hvad andre har lagt op, eller bare 
se hvor du ender. Husk også at bruge #svendfilmfest, 
hvis du selv slår noget op på Instagram og Facebook. Vi 
elsker nemlig at følge med og deler gerne!

FESTIVAL CENTRUM
I KRØYERS HAVE
SVEND har i år valgt at rykke festivalpladsen ud i Krøy-
ers Have. Det bliver grønnere, blødere og hyggeligere! 
Hver aften viser vi film på det store udendørslærred 
og byen stiller boder op, hvor du kan forsyne dig med 
mad og forfriskninger til filmen. Vi dækker op med 
rødternede duge og åbner ølhanerne, så du skal ikke 
tænke på andet end at møde op og måske lidt varmt 
tøj til om aftenen. Kom forbi hvis du er sulten mellem 
filmvisningerne, til film under åben himmel eller hvis 
du bare har lyst til at slå dig ned i græsset og bladre lidt 
i programmet. 
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MARIE KRØYER
Marie Krøyer var Bille Augusts første 
danske film siden Pelle Erobreren og et 
biografisk portræt af hustruen til den 
berømte skagensmaler P.S. Krøyer. 
Filmen skildrer et tilsyneladende idyllisk 
liv med den verdensberømte maler, men under 
overfladen lever Marie i skyggen af sin maniodepres-
sive mand og et opslidende ægteskab. Under et besøg i 
Toscana møder hun den unge, lidenskabelige komponist 
Hugo Alfvén og hun begynder at forfølge egne drømme 
og længsler. Instr. Bille August, 2012 (103 min)

 LØRDAG D. 31/8, KL. 19.00   GRATIS ENTRÉ    KRØYERS HAVE

LYKKE-PER
Flere af scenerne til Bille Augusts se-
neste filmdrama er optaget lige her i 
Svendborg. Lykke-Per er baseret på Hen-
rik Pontoppidans berømte roman og skildrer den unge 
himmelstormer Per, der flygter fra den strenge opvækst 
i Jylland. Filmen er en episk fortælling om kærlighed, 
iværksætteri, social arv og jagten på lykke - og så er det 
en af de dér film, der skal ses på det store lærred, så 
du kan roligt lade fjernbetjeningen blive derhjemme og 
lade dig synke ned i græsset i Krøyers Have. 
Instr. Bille August, 2018 (168 min)

 TORSDAG D. 27/8, KL. 19.00   GRATIS ENTRÉ    KRØYERS HAVE

ON LOCATION:

PELLE EROBREREN
Pelle Erobreren indbragte Bille August et hav af pri-
ser og var hans helt store internationale gennembrud. 
Filmen er baseret på Martin Andersen Nexøs klassiker 
om Lassefar, der rejser til Danmark med sønnen Pelle 
i jagten på et bedre liv. Filmen skildrer grumt landar-
bejdernes ydmygende forhold, og Pelle må se sig selv 
splittet mellem kærligheden til sin far og muligheden 
for et bedre liv væk fra Stengården. Filmen introduceres 
af museumsinspektør Jeppe Wichmann, der vil fortælle 
om vilkårene for Svendborgs fattigste borgere på Pelle 
Erobrerens tid.
Instr. Bille August, 1987 (156 min)

 FREDAG D. 30/8, KL. 18.15  GRATIS ENTRÉ - TILMELDING  

NØDVENDIG PÅ WWW.SVENDFILMFEST.DK    FORSORGSMUSEET

DANMARKSPREMIERE:

55 STEPS
SVEND19 sparkes igang med intet 
mindre end en danmarkspremiere på 
Bille Augusts hjerteskærende drama om den psykisk 
syge Eleanor Riese, der kæmper for retten til retfærdig 
behandling. Filmen er baseret på en sand historie om 
Riese og hendes advokat Colette Hughes, der i fællesskab 
var med til at lægge grundstenene for et helt nyt psykia-
trisk system i USA. Introduktion: Q&A med Bille August v. 
Jakob Bjerregaard Engmann, BaggårdTeatret.
Bemærk: Filmen er med engelsk tale og uden under-
tekster. Instr. Bille August, 2018 (115 min)

 TIRSDAG D. 27/8, KL. 19.00   GRATIS ENTRÉ    KRØYERS HAVE
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BILLE AUGUST 
MODTAGER 

SVEND'S 
HÆDERSPRIS

En Oscar, en Golden Globe, de Gyldne Palmer i Cannes - og nu 
også en hæderspris på SVEND. Bille August er en af Danmarks 

største	og	mest	prominente	filminstruktører,	og	valget	af	ham	som	
modtager	af	årets	hæderspris	har	bestemt	ikke	været	svært.	

Han	har	givet	os	nogle	af	dansk	filmhistories	mest	ikoniske	klassi-
kere	og	er	en	af	de	helt	tunge	sværvægtere	når	det	kommer	til	at	

sætte	ord	og	billeder	på	overgangen	fra	barn	til	voksen.	

Hele	ugen	sætter	vi	fokus	på	Bille	Augusts	imponerende	filmkatalog,	
hvor	du	kan	se	eller	gense	en	række	af	hans	bedste	film.	Årets	hyldest	

på	SVEND19	byder	på	hæderskavalkade,	On	Location-visning,	talks,	
fotoudstilling	-	og	ikke	mindst	en	vaskeægte	danmarkspremiere.	

Det	hele	kulminerer	til	SVEND	Prisfesten	d.	28.	august,	hvor	vi	 
overrækker	hædersprisen	til	Bille	August	-	og	du	er	inviteret!

Hæderskavalkaden er støttet af Fonden for Fynske Bank  
og Producent Rettigheder Danmark.

SVEND TALK:

BILLE OG 
BJERREGAARD
Først så han Busters verden og Pelle Erobreren som 
barn. Siden har Bille Augusts film fulgt ham op gennem 
hele hans liv. Jakob Bjerregaard Engmann er vokset 
op med filmene fra barn, til ung skuespiller og frem til 
idag som teaterdirektør for BaggårdTeatret - og det er 
netop dét, der er med Bille Augusts film. Få filmskabere 
har som ham formået at lave film, der fascinerer og 
forener, i sådan en grad at de er blevet dansk fælleseje. 
Du kan derfor møde Bille og Bjerregaard  i en samtale 
om overgange og det personlige møde med film. Der vil 
være mulighed for at stille spørgsmål direkte til Bille 
August - og måske du ligefrem selv har en personlig 
oplevelse af hans film som du har lyst til at dele? 

 ONSDAG D. 28/8, KL. 14.00  GRATIS ENTRÉ - TILMELDING 

NØDVENDIG PÅ WWW.SVENDFILMFEST.DK    SVENDBORG TEATER

BAG OM BILLE
Du kender måske ikke navnet, men du 
kender med garanti hans billeder. Den 
danske stillfotograf Rolf Konow har i årtier 
været manden bag linsen på utallige danske og uden-
landske film, og han har været med på flere af Bille 
Augusts filmproduktioner. Udstillingen går tæt på Bille 
August i arbejde og giver et indblik i de mange dage og 
nætters arbejde, der ligger forud for den filmmagi, der 
når ud til publikum i biograferne. Udstillingen kan ses 
hver dag under SVEND19 og har fernisering tirsdag d. 
27. august, med besøg af Bille August. 

 FERNISERING D. 27/8, KL. 16.00 . UDSTILLING I PERIODEN 27/8 - 1/9, 

KL. 11.00 - 16.00   GRATIS ENTRÉ    SAK KUNSTBYGNING
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KOLLISION
Nikolaj Lie Kaas og Cecilie Stenspil spiller i Kollision hovedrollerne, Leo og 
Olivia der pludseligt slynges ud i en krise. Under tragiske omstændigheder 
bliver deres niårige datter Liv kastebold mellem sin mor og far. Filmen er et 
bevægende drama, der udforsker en familie i opløsning og de beslutninger forældre træffer i 
forsøget på at finde mening og håb, når alt ramler. Filmen er inspireret af virkelige hændel-
ser. Introduktion af instruktør Mehdi Avaz og cast, og SVEND er vært for et glas bobler inden 
filmstart. Instr. Mehdi Avaz, 2019 (109 min)

 ONSDAG D. 28/8, KL. 20.30   KØBES PÅ SCALA-SVENDBORG.DK    SCALA SVENDBORG
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TOY STORY 4
Som nedtælling til SVEND19 inviterer vi til 
forpremiere på Toy Story 4, hvor Woody, Buzz 
og vennerne er tilbage i den seneste animations-
film om det levende legetøj. Filmen følger tiden efter An-
ders, hvor legetøjet ender hos en ny ejer, hvor intet er helt som 
det plejer. På en bilferie bliver Woody og hans nye følgesvend 
Gafli væk fra de andre og Woody opdager endelig sit sande kald. 
Det skæve makkerpar møder store udfordringer og støder ind i 
gamle venner og fjender på vejen. 
Vi får også besøg af Disney-Pixars fine Toy Story 4 autocamper! 
Autocamperen besøger Centrumpladsen d. 27. august 2019 kl. 
11 - 15, hvor vi deler balloner og plakater ud til børnene, der 
kan hygge sig med aktivitetsark, øve ærteposekast og meget 
mere. Alle aktiviteter er gratis.
Instr. Josh Cooley, 2019 (99 min) 

 LØRDAG D. 24/8, KL. 13.30 (2D, DANSK TALE). SØNDAG D. 25/8, KL. 13.30   

(2D, DANSK TALE. SØNDAG D. 25/8, KL. 18.30 (2D, ORG. VERSION) 

  KØBES PÅ SCALA-SVENDBORG.DK   SCALA SVENDBORG

JAGTSÆSON
Den nyligt fraskilte singlemor Eva (Mille Dinesen) tager på wellness-weekend 
med barndomsveninden Marlene (Lærke Winther) for at hjælpe hende gen-
nem sin midtvejskrise. Med på turen er også Isabella (Stephania Potalivo), 
den nye unge kæreste til Evas eksmand, som maser sig på for at overtage rollen som bedste-
veninde for Marlene. Det bliver en tur, der får det absolut værste frem i pigerne, og venskabet 
bliver sat på en voldsom prøve gennem bl.a. en uheldig omgang Brazilian waxing og en mis-
lykket fasanjagt. Spørgsmålet er, om Eva kan klinke skårene med Marlene, sikre et anstændigt 
forhold til Isabella og redde sin søns fødselsdag. SVEND byder på et glas bobler inden filmen 
og et besøg fra filmens instruktør og cast. Instr. Tilde Harkamp, 2019 (90 min)

 TIRSDAG D. 27/8, KL. 19.00   KØBES PÅ SCALA-SVENDBORG.DK    SCALA SVENDBORG

NINNA
Som enlig mor på 40 med arbejde på grillen, føles det næsten 
som helvede på jord, når ens 18 årige søn vil flytte hjemmefra. 
Eller sådan oplever Ninna det, hvis verden bryder sammen, da 
hun skal klare sig uden sin Dennis (Rex Leonard). Desværre for ham, opgi-
ver hun ikke så let at få ham hjem igen...Måske den nye nabo (Peter Gantzler) 
kan være med til, at Ninna slipper sønnen, og i stedet giver kærligheden en ny 
chance? Som en modpol til 00'ernes 'Nynne' fra storbyen, brænder Susanne 
Juhasz igennem i den veloplagte, bittersøde komedie NINNA. Inden filmstart 
byder vi på et glas bobler og Fabian Wullenweber, der har instrueret filmen vil 
give en kort introduktion. Instr. Fabian Wullenweber, 2019 (96 min)

 TORSDAG D. 29/8, KL. 18.00   KØBES PÅ SCALA-SVENDBORG.DK    SCALA SVENDBORG

AFSTEMNINGEN
Afstemningen er skudt igang og du kan stemme på dine favo-
ritter på svendfilmfest.dk frem til d. 25. august 2019. Du kan 
vinde 10 x 2 biografbilletter eller et eksklusivt ophold for to på 
Falsled Kro. Skynd dig ind og stem!
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Prisuddelingen er SVEND-ugens helt store 
højdepunkt, hvor vi sammen hylder de 
store historier fra det store lærred. 

Bag filmfesten står FAFID - Foreningen  
af filmudlejere i Danmark, Producentforeningen, 
Svendborg Kommune og FilmFyn. Men i centrum af 
det hele står publikum, for det er jer der bestemmer 
hvem, der går hjem med aftenens priser. Kaptajnen for 
aftenen er den altid skønne Peter Frödin, der vil styre os 
sikkert gennem filmmagi, rød løber, stjernestøv og selfievær-
dige øjeblikke. 
 
Vi ses til prisfest! Bille August kommer - kommer du?

 ONSDAG D. 28/8, KL. 19.00   ÅBENT FOR ALLE   TORVET I SVENDBORG

ÅRETS VINDERFILM
Efter prisuddelingen på Torvet fortsætter filmfesten i Krøyers Have, hvor vi  viser årets  
vinder af SVEND Prisen for bedste danske film. Kom med til film under åben himmel!

 ONSDAG D. 28/8, KL. 21.00   GRATIS ENTRÉ   KRØYERS HAVE 
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NYE MANUSKRIPTFORFATTERE  
– NYE IDÉER
“Du vil jo gerne være med i hulen, ikke Mulle?” Bag enhver god film er et godt manuskript - og hvis det virkelig er 
godt skrevet, behøver man sjældent sige mere end en enkelt sætning, før vi allesammen ved hvilken film der er tale 
om. Vi sætter fokus på ordene bag billederne og inviterer dig til at møde morgendagens filmskabere, nemlig dette års 
nyudklækkede manuskriptforfattere fra Syddansk Universitets Manuskriptudviklingsuddannelse. De pitcher en idé og 
manuskript for et panel fra filmbranchen, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og netværke bagefter. Kom 
og få en forsmag på hvad dansk film kan se frem til! 

 ONSDAG D. 28/8, KL. 10.00  GRATIS ENTRÉ - TILMELDING NØDVENDIG PÅ SVENDFILMFEST.DK    MARITIMT CENTERS PAKHUS, HAVNEPLADSEN 2

S

A

E

I

D

M

V

B

N

L

F

:L

UNGE SOUNDDESIGNERE
En gyserfilm uden skingre lyde og uforudsigelige rytmer er en kedelig film. Man glemmer ofte, hvor 
stor en indflydelse lydsiden har i en film, så vi inviterer derfor alle unge filminteresserede i udskolingen 
til en dag i lyddesignets tegn. Supersonic har pakket deres bedste udstyr og sørger for at de unge får mulig-
hed for at stifte bekendtskab med begreber som dubbing, eftersync, foley og meget andet. Vi skal prøve kræfter med 
at lægge stemmer til animationsfilm, mixe musik og lave live-lyde til filmen. Workshoppen er et gratis endags-arran-
gement og pladserne fordeles efter først-til-mølle. 

 TIRSDAG D. 27/8, KL. 11.00. ONSDAG D. 28/8, KL. 11.00    GRATIS ENTRÉ - TILMELDING NØDVENDIG PÅ SVENDFILMFEST.DK   

  BORGERFORENINGEN, BLACKBOX

STOP-MOTION
Slip kreativiteten løs og lav jeres helt egen 
stop-motion film! Illustrator og animati-
onsfilminstruktør Kajsa Kvaale afholder 
workshop i stop-motion og giver en 
indføring i filmfortælling, billedkomposition, 
virkemidler og rekvisitter. Med simple materialer som 
karton og tegninger vækker vi figurer og historier til 
live gennem stop-motion. Eleverne får mulighed for at 
lave deres helt eget filmunivers, hvor de selv skaber 
en fortælling og udvikler karakterer, og hvor den en-
kelte elevs kunstneriske udtryk og skaberlyst er i fokus. 
Workshoppen er særligt henvendt til elever på mellem-
trinnet. 

 TORSDAG D. 29/8, KL. 10.00. FREDAG D. 30/8, KL. 10.00  

 GRATIS ENTRÉ - TILMELDING NØDVENDIG PÅ SVENDFILMFEST.DK   

 BORGERFORENINGEN, BLACKBOX

FOREDRAG: DEN RØDE TRÅD
Sidste år havde hendes kortfilm Unikum debut på SVEND18 og til oktober skal den vises på  
Times Square i New York. 17-årige Anna Van Deurs debutfilm har allerede vundet flere priser - og  
hun er kun lige startet på sin ungdomsuddannelse. Interessen for film har fulgt hende længe og hun turnerer der-
for rundt med foredraget Den røde tråd, der er en indføring i hvordan man afkoder den gode historie. Anna, der selv 
er fra Svendborg, vil blandt andet komme ind på begreber som rytme, karakterkamp og udvikling, og give konkrete 
råd som de unge kan bruge, når skabertrangen melder sig. Foredraget er henvendt til elever på udskolingstrinnet. 

 TIRSDAG D. 27/8, KL. 12.00. ONSDAG D. 28/8, KL. 12.00   GRATIS ENTRÉ - TILMELDING NØDVENDIG PÅ SVENDFILMFEST.DK    

 BORGERFORENINGEN, SPEJLSALEN

MASTERCLASS 
MED BILLE 
AUGUST
Kom helt tæt på en af dansk filmhistories sværvæg-
tere! SVEND inviterer studerende og undervisere fra 
de fynske filmuddannelser til masterclass med Bille 
August, årets modtager af hædersprisen på SVEND. 
Du får et særligt indblik i hans arbejde og kunstneri-
ske proces - og det er altså en sjælden chance for at 
lære fra en af de allerbedste! Moderator for dagen er 
Mads Egmont Christensen, der har arbejdet på flere af 
Bille Augusts film, og de to mangeårige venner vil blandt 
andet komme ind på arbejdet med manuskripter, personin-
struktion og iscenesættelse. Vi skal se klip fra nogle af Bille 
Augusts mest ikoniske film og der vil være mulighed for at stille 
spørgsmål. Dagen præsenteres i samarbejde med SEF og er støttet af 
SEAF. 

 TIRSDAG D. 27/8, KL. 13.00  KUN FOR INVITEREDE   

 SEF, FÅBORGVEJ 44, 5700 SVENDBORG
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SVEND Film:Lab er støttet af Det Danske Filminstitut. SVEND Film:Lab er støttet af Det Danske Filminstitut.

WORKSH
O

P
 ✂

✂✂✂
✂

✂
 

LAV DIN EGEN 
FILMPLAKAT!
Egon uden sin cigar og Buster uden sin 
tryllehat. Det er svært at forestille sig, ikke? 
Rekvisitter er med til at sætte filmens stemning og 
udtryk, og en stor del af publikums oplevelse af både 
fortællingen og karaktererne. At lave rekvisitter kræver 
et grundigt researcharbejde, fantasi og masser af em-
pati, og det er netop nogle af de nøgleord Jette Svane 
er vant til at arbejde med. Hun er grafisk designer og 
illustrator, og har tidligere arbejdet på blandt andet 
Badehotellet, hvor hun var med til at designe rekvisitter 
til serien. Workshoppen henvender sig især til elever 
på mellemtrinnet, der vil få en introduktion til arbejdet 
med filmrekvisitter og mulighed for at lave deres helt 
egen filmplakat. 

  TORSDAG D. 29/8, KL. 13.00. FREDAG D. 30/8, KL. 13.00   

 GRATIS ENTRÉ - TILMELDING NØDVENDIG PÅ SVENDFILMFEST.DK   

  MARITIMT CENTERS PAKHUS, HAVNEPLADSEN 2

WORKSH
O

P
 ✂

✂✂✂
✂

✂
 

WORKSH
O

P
 ✂

✂✂✂
✂

✂
 

SOMMERBIO FOR DE MINDSTE
Kalder alle små filmelskere! Græsset er slået, skærmen rullet ud og filmene klar til at blive vist - nu mangler vi bare 
nogle børn, der har lyst til at se film! SVEND inviterer til sommerbio i Krøyers Have for de mindste. Filmenes indhold 
og varighed er afstemt og delt op, så de passer til børn i alderen 3-5 år og 6-10 år. Sommerbio er både for institutioner 
og børnefamilier, men særligt henvendt til børn i børnehaver og indskolingen. Når filmen er slut er I meget velkomne 
til at blive og nyde jeres madpakker i haven. Du kan læse mere om vores sommerbio på svendfilmfest.dk 

 TORSDAG D. 27/8, KL. 10.00 (3-5 ÅR), KL. 11.00 (6-10 ÅR)   GRATIS ENTRÉ    KRØYERS HAVE
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KULTURNATTEN
Kulturnatten	er	tilbage	igen	i	år	og	SVEND	invi-
terer på en aften, der får hele byen til at summe 
af	liv,	når	byens	butikker,	foreninger,	institutioner,	
kulturaktører og skjulte skatte åbner dørene efter 
lukketid. Hele dagen igennem byder SVEND og re-
sten	af	byen	på	aktiviteter	for	både	børn	og	voksne,	
med	en	Kulturnat,	der	byder	på	salsafest,	rundvis-
ninger,	filmvisninger,	en	havfrue	der	kan	tale	og	
meget	mere!

Det	fulde	program	for	Kulturnatten	offentliggøres	
løbende	på	svendfilmfest.dk	og	Sydfynskalenderen.

 FREDAG D. 30/8
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DABUF PRÆSENTERER:

TERNET NINJA (11+)
Kan du huske Steen, Saki, Fede Dorit og alle de andre 
rødder fra kultfilmen Terkel i knibe? Så har du sikkert 
også hørt om efterfølgeren om den lille ternede ninja?
Anders Matthesens nyeste animationsfilm blev på 
meget kort tid en biografsucces, der slog alle rekorder, 
og oveni hatten modtog han i år også Danske Børne- og 
Ungdomsfilmklubbers filmpris Pråsen, for hans arbejde 
med animation. I samarbejde med DaBUF vil vi derfor 
gerne invitere til en aften i animationens tegn, hvor vi 
viser Ternet Ninja. Filmen præsenteres i samarbejde 
med Svendborg Skolebio, der uddeler tørklæder magen 
til den lille ninjas.
Instr. Anders Matthesen og Thorbjørn Christoffersen, 
2018 (82 min)

 TORSDAG D. 29/8, KL. 19.00  GRATIS ENTRÉ - TILMELDING  

PÅ WWW.SVENDFILMFEST.DK    SVENDBORG TEATER

C.C. JENSEN PRÆSENTERER: BØRNELØRDAG
SVEND inviterer igen i år børn og barnlige sjæle til Børnelørdag i Krøyers Have - og i år er det i magiens tegn! Trylle-
stavene kommer til at svirpe i luften, når vi viser Bille Augusts ikoniske familiefilm Busters Verden og animationsfil-
men Asterix og trylledrikkens hemmelighed. Du kan også opleve et vaskeægte trylleshow, når vi får besøg af Lars U, 
der tryller med paraplyer, æg og andre skøre remedier. Jakob Bjerregaard Engmann fra BaggårdTeatret er vært for 
dagen og der vil være gratis snackposer til de første hundrede børn under 12 år. Inden filmene er SVEND værter for et 
magisk værksted, hvor alle små tryllekunstnere, kanonkonger og magikere kan lave deres egen tryllehat og tryllestav. 
Ifør dig din fineste kappe og og øv dig på din bedste remse - og hvis du ikke har en, kan du vist godt låne den her: “Tre-
dive tønder torskerogn, rustne søm og skruer. Bussemænd i bølgepap, går tur i deres stuer. Juleand med gåsehud, 
vandpistol med våde skud. Pas på! For nu cykler Buster ud!”
Se det samlede program på svendfilmfest.dk.  
Instr. Bille August, 1984 (91 min) // Instr. Alexandre Astier, 2019 (85 min)

 LØRDAG D. 31/8, KL. 10   GRATIS ENTRÉ    KRØYERS HAVE

MOTOR MILLE + 
RAMASJANG  
REDDER HAVETS DYR 
Motor Mille vil redde havets dyr, men hun har brug for 
din hjælp! Sidste år reddede Ramasjang bierne og nu er 
det tid til at redde havets dyr. Dagen begynder med et 
besøg fra Fjord & Bælt og Naturama, der stiller krab-
bebassiner op, dissekerer en pighaj og viser hvordan 
plastik påvirker dyrene i havet. Vi viser filmen Find Dory 
(7+) om verdens mest glemsomme fisk, inden Motor 
Mille byder alle små havnørder op til sang og dans om 
livet under havoverfladen. Bagefter deler hun kram-
mere ud og mon ikke der også er tid til en selfie? Se det 
samlede program på svendfilmfest.dk. Instr. Andrew 
Stanton, 2016 (103 min)

 SØNDAG D. 1/9, KL. 10.00   GRATIS ENTRÉ    KRØYERS HAVE

SIDEWAYS + 
VINFESTIVAL
Jack er en skuespiller uden succes og Miles en falleret 
forfatter. De to mænd er forskellige som nat og dag, men 
bedste venner. Miles er forlover til Jacks kommende 
bryllup og inviterer ham derfor med på en uges tur til det 
californiske vinland. Sammen drager de to ud på en rejse, 
der bliver både morsom, tåkrummende og rørende. Midt-
vejskrisen lurer hos dem begge og vinen flyder. Så hvad 
kan egentlig gå galt? 
Sideways er en åbenlys hyldest til de ædle druer og led-
sages af intet mindre end en Vinfestival, der præsenteres 
af Vinotek Svendborg i samarbejde med Kulinarisk Syd-
fyn. Byens forskellige vinimportører og -producenter har 
fundet deres bedste vine frem - og du er aftenens smags-
dommer. Filmen præsenteres i samarbejde med Cinema-
teket. Instr. Alexander Payne, 2004 (123 min)

 FREDAG D. 30/8, KL. 19.00 (VINSMAGNING FRA KL. 16.00 - 22.00)  

 GRATIS ENTRÉ (EKSKL. VINSMAGNING)   KRØYERS HAVE

REDDER HAVET
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PIGERNE FRA SPROGØ
Fire velholdte gulpudsede længer midt på en lille ø i Storebælt. Du har garanteret set dem på turen over  
Storebæltsbroen - men det gamle pigehjem bærer på et særligt, gruopvækkende kapitel i Danmarkshistorien. Fortæl-
lingen om pigehjemmet på Sprogø blev senest skildret i thrilleren Journal 64, der er den fjerde film baseret på Jussi 
Adler-Olsens bestsellerbøger om Afdeling Q. Historiker Carsten Egø Nielsen har turneret landet rundt for fulde huse 
med hans foredrag om de unge kvinder fra Sprogø - så skynd dig at reservere en billet inden det er for sent!

 TORSDAG D. 29/8, KL. 19.00   TILMELDING PÅ WWW.SVENDFILMFEST.DK    BORGERFORENINGEN, GULDSALEN

FRIBYTTERDRØMME:  
FILM + KONCERT
SVEND19, Kulturelt Samråd og Spillestedet Harders 
præsenterer dokumentarfilmen Fribytterdrømmen ef-
terfulgt af en koncert med bandet! 
De to unge filmskabere Søren Frederiksen og Pelle 
Johansen har i en periode fulgt det danske band 
Fribytterdrømme og skabt en film, der handler om 
at kaste alting over styr og kampen mod det ende-
lige gennembrud. Både filmskaberne og bandet har 
rødder i Svendborg, så kom og tag del i de sydfynske 
venners rejse fra drengerøvsdrøm til et gig på selve-
ste Roskilde Festival.
Kulturelt Samråd er medsponsor på arrangementet og 
vil være tilstede på dagen.
Instr. Søren Frederiksen, 2018 (50 min)

 LØRDAG D. 31/8, KL. 19.00   GRATIS ENTRÉ - TILMELDING  PÅ 

HARDERS.NU   SPILLESTEDET HARDERS

GADE-JØRGEN: 
FILM + KONCERT
Den jyske gademusikant Jørgen sorterer frimærker, 
samler på sit eget hår, har haft en kuriøs barndom og 
levet et kompromisløst liv - og nu har han også fået sin 
egen dokumentarserie. 
Gade-Jørgens liv skildres i seks korte afsnit og for-
tælles gennem sange og tegneserier, der starter med 
en flugt fra hans plejeforældre og slutter med at han 
spiller på Roskilde Festival. Efter filmen vil Gade-Jør-
gen selv være til stede til en mini-koncert, der akkom-
pagneres af filmkomponisten Lasse Aagaard. 
Det vil være muligt at købe en vinyl med musikken fra 
filmen. Instr. Kristian Nordentoft, 2019 (47 min)

 TORSDAG D. 29/8, KL. 20.00   GRATIS ENTRÉ - TILMELDING  PÅ 

HARDERS.NU   SPILLESTEDET HARDERS 
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THE POST
The Post er en autentisk beretning om en af amerikansk 
histories største whistleblowere: CIA-analytikeren Daniel 
Ellsbergs lækage af de såkaldte Pentagon-dokumenter. 
De to sværvægtere Meryll Streep og Tom Hanks spiller hovedrollerne i 
en film, hvor storpolitik, statshemmeligheder og journalistisk snilde går 
op i en højere enhed. Filmen er aktuel som aldrig før, i en tid hvor pres-
sens rolle udfordres af præsidenter og statsledere, og fake news florerer 
overalt. Fyns Amt Avis er værte for en On Location-visning af filmen og 
chefredaktør Rikke Bekker byder velkommen. Instr. Steven Spielberg, 
2018 (116 min)

 TORSDAG D. 29/8, KL. 17.00     GRATIS - TILMELDING PÅ DEBAT@FAA.DK   

 FYNS AMTS AVIS, SCT. NICOLAI GADE 3, 5700 SVENDBORG 

Sail	In-Movie
KALDER ALLE SØMÆND,  
HAVFRUER	OG	LANDKRABBER!

  SØNDAG D. 1/9, KL. 20.30  

  GRATIS ENTRÉ  

  HONNØRKAJEN, SVENDBORG

OPERABIO: FIGAROS BRYLLUP
Er du til store stemmer, store dramaer og store følelser? Den Sydfynske Operafestival debuterer under SVEND-ugen 
og vi inviterer derfor i fællesskab til en aften med operafilm. Vi viser Mozarts berømte opera Figaros Bryllup, der 
handler om kærlighedsforviklinger, stærke kvinder og forvirrede mænd. Operaen er fortsættelsen til Barberen i Se-
villa og skildrer starten på den franske revolution, klasseskel og menneskelige karakterer på godt og ondt. 

 SØNDAG D. 1/9, KL. 15.30      BILLETTER KØBES GENNEM SCALA SVENDBORG     SCALA SVENDBORG

O

N  LOCAT
IO

N

 ➽➽➽

➽
➽

  

Sail In-Movie er støttet af Spar Nord.

Den store finale på SVEND19 er en Sail In-Movie, hvor du 
kan se film fra din egen båd, kajak - eller tømmerflåde, 

for de modige. Er du mindre søstærk kan du frit tage 
plads på en medbragt stol eller tæppe på havnekajen. 

Vi viser Ang Lee’s fabelagtige drama om den unge 
dreng Pi Patel, der mirakuløst overlever et skibsforlis 
og støder på en uventet rejsekammerat på rednings-

båden. Pi har mistet alt og kommer nu på sit livs 
rejse, der byder på tro, ensomhed, rå overlevelse 

- og en bengalsk tiger. Vi ses på bølgerne!

Instr. Ang Lee, 
2012 (127 min)
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TIRSDAG 27. AUGUST
  11.00 - 14.00     

SVEND FILM:LAB // WORKSHOP: 
UNGE SOUNDDESIGNERE

 BORGERFORENINGEN, BLACKBOX
  WWW.SVENDFILMFEST.DK

  12.00 - 14.00     
SVEND FILM:LAB // FOREDRAG:  
DEN RØDE TRÅD

 BORGERFORENINGEN, SPEJLSALEN
  WWW.SVENDFILMFEST.DK

  13.00 - 15.00     
SVEND FILM:LAB //  
MASTERCLASS MED BILLE AUGUST

 SEF    KUN FOR INVITEREDE   

  15.00 - 18.00      
TOY STORY 4 AUTOCAMPER

 CENTRUMPLADSEN   GRATIS

  15.00 - 23.00      
OFF-DAG

 BORGERFORENINGEN, SPEJLSALEN
  GRATIS

  16.00 - 17.00     
FERNISERING PÅ UDSTILLING: BAG OM BILLE

 SAK   ÅBENT FOR ALLE

  19.00 - 21.00      
GALLA: JAGTSÆSON

 SCALA SVENDBORG
  WWW.SCALA-SVENDBORG.DK 

  19.00 - 21.30      
DANMARKSPREMIERE: 55 STEPS
INTRO: Q&A M. BILLE AUGUST

 KRØYERS HAVE     GRATIS 
   

ONSDAG 28. AUGUST
  10.00 - 16.00      

SVEND FILM:LAB // 
NYE MANUSKRIPTFORFATTERE - NYE IDÉER

 PAKHUSET, HAVNEPLADSEN 2
  WWW.SVENDFILMFEST.DK

  11.00 - 14.00     

SVEND FILM:LAB // WORKSHOP:  
UNGE SOUNDDESIGNERE

 BORGERFORENINGEN, BLACKBOX
  WWW.SVENDFILMFEST.DK

  11.00 - 16.00      
UDSTILLING: BAG OM BILLE

 SAK KUNSTBYGNING
  GRATIS

  12.00 - 14.00     
SVEND FILM:LAB // FOREDRAG:  
DEN RØDE TRÅD

 BORGERFORENINGEN, SPEJLSALEN
  WWW.SVENDFILMFEST.DK

  14.00 - 15.00      
TALK: BILLE & BJERREGAARD

 SVENDBORG TEATER
  WWW.SVENDFILMFEST.DK

  19.00 - 20.30      
SVEND PRISEN

 TORVET I SVENDBORG     GRATIS 

  20.30 - 23.00      
GALLA:  KOLLISION 

 SCALA SVENDBORG
  WWW.SCALA-SVENDBORG.DK 

  21.00 - 23.00      
ÅRETS VINDERFILM

 KRØYERS HAVE     ÅBENT FOR ALLE
      

TORSDAG 29. AUGUST
  10.00 - 12.00     

SVEND FILM:LAB // SOMMERBIO FOR DE MINDSTE 
(3-5 ÅR + 6-10 ÅR)

 KRØYERS HAVE     ÅBENT FOR ALLE 

  10.00 - 16.00    
SVEND FILM:LAB // WORKSHOP: STOP-MOTION

 BORGERFORENINGEN, BLACKBOX
  WWW.SVENDFILMFEST.DK

  11.00 - 16.00      
UDSTILLING: BAG OM BILLE

 SAK KUNSTBYGNING     GRATIS

  13.00 - 15.00     
SVEND FILM:LAB // WORKSHOP: 
LAV DIN EGEN FILMPLAKAT!

 PAKHUSET, HAVNEPLADSEN 2
  WWW.SVENDFILMFEST.DK

  17.00 - 19.30     
ON LOCATION: THE POST

 FYNS AMTS AVIS
  MAIL TIL DEBAT@FAA.DK

  18.00 - 20.15      
GALLA: NINNA

 SCALA SVENDBORG
  WWW.SCALA-SVENDBORG.DK 

  19.00 - 20.00       
PIGERNE FRA SPROGØ

 BORGERFORENINGEN, GULDSALEN
  WWW.SVENDFILMFEST.DK

    

  19.00 - 21.00      
TERNET NINJA

 SVENDBORG TEATER
  WWW.SVENDFILMFEST.DK

    

  19.00 - 22.30       
OPEN AIR: LYKKE-PER

 KRØYERS HAVE     ÅBENT FOR ALLE

  20.00 - 22.00      
GADE-JØRGEN: FILM + KONCERT

 SPILLESTEDET HARDERS
  WWW.HARDERS.NU
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OFF-DAG
Alle har ret til en OFF-dag!

Odense Internationale Film 
Festival viser i samarbejde med 
Kulturregion Fyn en række 
kortfilmspakker bestående af 
konkurrerende film fra den 
internationale, den danske og 
animationskonkurrencen på 
OFF19. OFF-dagen livestreames 
direkte fra filmfestivalen og det er 
altså en enestående mulighed for 
at tage del i filmgodterne, selvom 
man ikke kan være tilstede i 
Odense. Efterfølgende er der 
mulighed for at deltage direkte i 
debatten med filmskaberne, hvor 
man kan stille spørgsmål via sms. 
Vi ses til kortfilm og kærlighed!

 TIRSDAG D. 27/8, KL. 15.00   

  GRATIS ENTRÉ

 BORGERFORENINGEN, SPEJLSALEN

Fyn er film - især i uge 35
God fornøjelse med SVEND19

kærlig hilsen OFF

ÅBEN CASTING
Er du den næste filmstjerne? Anne Magnér har castet 
til mere en 40 film på Fyn og søger nu nye amatør-
skuespillere og statister til Søren Kragh Jacobsens 
kommende film. Alle er velkomne - tynde, tykke, høje 
og lave. Mød op og bliv registreret i kartoteket. Måske 
er det lige dig hun mangler næste gang? Du kan læse 
mere om castingen på svendfilmfest.dk.

 LØRDAG D. 31/8, KL. 10.00 - 16.00   GRATIS ENTRÉ - TILMELDING 

PÅ  WWW.SVENDFILMFEST.DK   BORGERFORENINGEN, BLACKBOX

DRIVE IN-BIO
Start motoren, puds alufælgerne og find 
kørehandskerne frem!

I samarbejde med OFF og Kulturregion Fyn præsenterer 
vi til efteråret en Drive In-Bio, hvor vi to aftener i træk 
viser film under åben himmel - for Fyn er film hele året 
rundt.

Det bliver næsten som du kender det i biografen, men her 
må du smide skoene, lægge sædet helt tilbage, små-
snakke, snorke og skrue op for lyden, helt uden at blive 
forstyrret af de andre gæsters knitrende slikposer. Hvad 
mere kan man egentlig ønske sig? 

Lokationen og filmene er endnu hemmelige, men du kan følge med på svendfilmfest.dk for seneste nyt. 
Sæt kryds i kalenderen og kom med til film under stjernehimlen i din egen firhjulede biograf. 

 TORSDAG D. 12/9 + FREDAG 13/9   ÅBENT FOR ALLE

FREDAG 30. AUGUST
  HELE DAGEN        

KULTURNATTEN
 HELE BYEN      GRATIS

  10.00 - 16.00     
SVEND FILM:LAB // WORKSHOP: STOP-MOTION

 BORGERFORENINGEN, BLACKBOX
  WWW.SVENDFILMFEST.DK

  11.00 - 16.00      
UDSTILLING: BAG OM BILLE

 SAK KUNSTBYGNING     GRATIS

  13.00 - 15.00     
SVEND FILM:LAB // WORKSHOP:  
LAV DIN EGEN FILMPLAKAT!

 PAKHUSET, HAVNEPLADSEN 2
  WWW.SVENDFILMFEST.DK

  18.15 - 21.30      
ON LOCATION: PELLE EROBREREN

 FORSORGSMUSEET
  WWW.SVENDFILMFEST.DK

  19.00 - 22.00      
VINFESTIVAL + SIDEWAYS

 KRØYERS HAVE     ÅBENT FOR ALLE

LØRDAG 31. AUGUST
  10.00 - 16.00      

ÅBEN CASTING 
 BORGERFORENINGEN, BLACKBOX
  GRATIS

  10.00 - 16.00      
C.C. JENSEN PRÆSENTERER: BØRNELØRDAG

 KRØYERS HAVE     GRATIS

  11.00 - 16.00      
UDSTILLING: BAG OM BILLE

 SAK KUNSTBYGNING      GRATIS

  19.00 - 21.00      
OPEN AIR: MARIE KRØYER

 KRØYERS HAVE     ÅBENT FOR ALLE
                

  19.00 - 23.00      
FRIBYTTERDRØMME: FILM + KONCERT

 SPILLESTEDET HARDERS
  WWW.HARDERS.NU

SØNDAG 1. SEPTEMBER
  10.00 - 16.00      

MOTOR MILLE + RAMASJANG  
REDDER HAVETS DYR

 KRØYERS HAVE     ÅBENT FOR ALLE
      

  11.00 - 16.00      
UDSTILLING: BAG OM BILLE

 SAK KUNSTBYGNING     GRATIS

  15.30 - 18.45                 
OPERABIO: FIGAROS BRYLLUP

 SCALA SVENDBORG
  WWW.SCALA-SVENDBORG.DK 

  20.30 - 22.45      
SAIL IN-MOVIE: LIFE OF PI

 HONNØRKAJEN I SVENDBORG
  ÅBENT FOR ALLE



Tak til alle, der gør SVEND19 mulig!
STIFTERE:

SPONSORER OG SAMARBEJDSPARTNERE:

ST
EP

Stort tak til alle årets frivillige! Uden jer - ingen filmfest.


