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I tæt samarbejde med Svend-
borgskultur- og erhvervsliv står 

SvendborgEvent bag program-
udvikling og eksekvering 
sammen med byens mange 
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STEM  
SVEND Prisen er Danmarks 
eneste prisuddeling, hvor 
det er publikum, der afgør, 

hvem der løber afsted med 
priserne. 

Husk at afgive din stemme 
på årets nominerede, og 
vær samtidig med i 
konkurrencen om at 

vinde 2 x biografbilletter.

Stem via 
 www.svendfilmfest.dk 

FØLG OS
Få de seneste nyheder 
om SVEND Filmdage 

ved at følge med online

Kære deltager i SVEND Filmdage 2022. 
Velkommen – ikke “bare” til filmfest, men 
til Svendborg!
I Svendborg er vi omgivet af noget af Danmarks smukkeste natur og vi står på skuldrene af 
hundreder års historie som både søfarts-, handels- og industriby – og så har vi kulturen. Og vi har 
masser af den. Måske også mere end vores beskedne størrelse ”berettiger” os til. Men man siger 
jo, at hvor godtfolk er, kommer godtfolk til. Det samme princip gælder for kulturen. Et spirende, 
spændende og spillevende kulturliv trækker samme slags folk til. 

Det er SVEND Filmdage et godt eksempel på, og en stor tak skal hermed lyde til alle dem, hvis 
hårde arbejde – ikke mindst de frivilliges – har gjort det muligt, at vi endnu engang kan afholde en 
forrygende filmfest for alle her i vores skønne by. En seks dages lang filmfest, som er til glæde for 
både borgere, besøgende samt filmfolk og -fans. 

Velkommen til. Se nogle film, se jer omkring og nyd det!

Bo Hansen, Borgmester i Svendborg Kommune

Det er med stor glæde og fornøjelse, 
at vi byder velkommen til SVEND 
Filmdage 2022 
Vi er glade for alle de lokale og nationale kræfter, der under 
SVEND samler sig om at skabe seks dage for og med et 
filmengageret Svendborg – med bred deltagelse fra den 
danske filmbranche.

SVEND Filmdage er for alle! Programmet inviterer til arrange-
menter for både børn, unge og ældre – de dedikerede 
filmentusiaster og dem, der blot bliver underholdt af en god 
film i biografen og for filmbranchen. Det går hånd i hånd 
med SVEND Filmdages dna, som er fællesskab, film og 
folkelighed. Det gælder også prisfesten, som er en folkefest 
i filmens tegn. I år bliver prisfesten afholdt i Krøyers Have, 
hvor vi alle samles og hylder de mest populære danske og 
udenlandske film. 

I år hylder vi hele ugen skuespiller Lars Mikkelsen, som er årets 
hædersgæst. Han er en af vor tids største skuespillere på film, 
tv og på de skrå brædder og er anerkendt både hjemme og 
i udlandet. Det afspejles naturligvis i årets program, som bl.a. 
tager udgangspunkt i Mikkelsens karriere.  

Vi håber, at du vil lade dig friste af et eller flere af de arrange-
menter, vi indbyder til og griber muligheden for at tage del i de
mange fælles oplevelser, som ligger og venter i filmens tegn. 

Rigtig god fornøjelse.

Klaus Hansen, Formand for SVEND Filmdage &
Anja Mia Haas, Eventchef ved SvendborgEvent.

Årets program
SVEND Filmdage er gennem seks dage et 
mødested for alle med interesse for film. 
Det afspejles i programmet, som både 
indeholder arrangementer for filmpublikum 
og filmfolk.

Årets program er overordnet inddelt i fem spor, som har været 
drivkraft og inspiration til programpunkterne. 

Årets hædersgæst Lars Mikkelsen hyldes gennem ugen med talks, 
der tager udgangspunkt i hans karrieres mange film og serier og de 

emner, han herigennem har foldet ud for publikum. Med årets tema 
‘familie’ har et udvalg af arrangementerne fokus på enten at skabe 
oplevelser for familier eller tage udgangspunkt i, hvordan emner, der 
knytter sig til familie, skildres på film. Film er naturligvis et helt centralt 

spor og både Scala, Krøyers Have og Elvira Madigan Airport danner 
ramme om film, der kan opleves i fællesskab. 

Programmet indeholder også faglige arrangementer med inspirerende 
og aktuelle oplæg og diskussioner, som primært henvender sig til 
filmbranchen. Med Film.lab får børn og unge mulighed for selv at 
få fingrene i filmproduktion. Under programpunktet ‘Mere end film’ 
præsenteres arrangementer, som er knopskydninger på enten film, årets 
tema eller hædersgæst. 

Som altid sluttes SVEND Filmdage af med SVEND Prisen, som i år fejres i 
Krøyers Have.

Stort tak til alle der muliggør SVEND Filmdage. 

Indhold
Årets program / 2   

Velkommen / 3 

Årets hædersgæst / 4-5 

SVEND Prisen / 6-7  

Forpremiere / 8-9  

Film / 10-12 

Fly in / 13

Scene / 14  

Mere end film / 15 

Branche / 16

Fyn er film / 17  

Film.lab / 18-19  

For børn / 20 

Børnelørdag / 21 

Programoversigt / 22-23  

Sponsorer og støtter / 24

Ret til ændringer i programmet 
forbeholdes
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Foto: Torben Ræbild
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Præsenteres i samarbejde med Fyns Amts Avis, Fyens Stiftstidende & Naturama 

BAG OM / Vilde vidunderlige Danmark – samtale om skoven og
arbejdet bag serien med Lars Mikkelsen og Henrik Zachariassen

DR’s naturserie ‘Vilde vidunderlige Danmark’ skildrer den 
danske natur og dyrelivet helt tæt på. 4000 timers optagelser 
og masser af vanskeligheder gik forud for, at danskerne kunne 
opleve de mange fascinerende dramaer, der udspiller sig i 
den storslåede naturserie. 

Det imponerende arbejde, der ligger bag optagelserne, 
kombineret med Lars Mikkelsens fortællerstemme, der 
sætter scenen og formidler på en medrivende og stemnings-
sættende måde gjorde, at ‘Vilde vidunderlige Danmark’ blev 
nomineret til Robertprisen i kategorien Årets tv-serie i 2021.

Kom med bag om serien, og hør hvordan producent Henrik 
Zachariassen og skuespiller Lars Mikkelsen hver især har 
grebet opgaven om at formidle den danske natur an. 
Kulturredaktør på Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende 
Klaus Knakkergaard er moderator på talk’en.

HVORNÅR 19:00-20:15: Talk 
20:30-21:30: Vises afsnit 1 af DR-serien 
HVOR Naturama 
ENTRÉ Gratis – men billet skal hentes på svendfilmfest.dk

Årets hædersgæst og modtager af Årets Hæderspris ved SVEND 
Prisen er skuespiller Lars Mikkelsen. Han besidder en enorm 
dramatisk spændvidde, og bevæger sig ubesværet og elegant 
mellem at optræde på de skrå brædder, på film, i TV-serier og 
som stemmen i store natur- og historieserier. 

Mikkelsen rummer mange sider og er på én og samme tid en stor, folkekær 
skuespiller og en mystisk, tænksom kunstner. En komplet skuespiller, der bliver 
ved at overraske sit publikum med nye måder at optræde og formidle på. Han 
besidder en unik evne til fordybelse og til at vise nerve og ægthed i alskens roller, 
og det er derfor en stor ære at kunne give Lars Mikkelsen Årets Hæderspris samt 
at give publikum muligheden for gennem en række arrangementer at være 
med til at dykke ned i nogle af de historier, han har været med til at formidle. 

Klaus Hansen, formand for SVEND Filmdages bestyrelse, fortæller her, hvorfor 
valget i år faldt på Mikkelsen:

”Lars Mikkelsen er en af vor tids største skuespillere – på film, i tv-serier og på 
de skrå brædder. Vi kender ham alle sammen som skuespiller. Lars Mikkelsen 
kan skræmme os som børnehjems-diktator i ‘Der kommer en dag’, og vi har 
nok alle fået et billede af, hvem Putin i virkeligheden er, efter hans medvirken 
i ”House of Cards”. 

Hans alsidighed har vi lært at kende de sidste år som hele Danmarks historie-
formidler og ikke mindst her på Sydfyn, hvor han har lagt stemme til det 
usynlige teater, ‘Sundets Stilhed’. 

Vi er rigtig glade for at Lars Mikkelsen har sagt ja til at være årets hædersgæst 
på SVEND”.

Præsenteres i samarbejde med Fyns Amts Avis 

TALK / TRO med skuespiller Lars Mikkelsen  
og præst Thomas Neergaard 

Årets hædersgæst, Lars Mikkelsen, har i forbindelse med den prisbelønnede 
serie ‘Herrens Veje’, hvor han spiller provsten Johannes, beskæftiget sig ind-

gående med temaet tro.

Thomas Neergaard er præst i Sankt Jørgens Kirke i Svendborg, og har siden 
barnsben vidst, at teologistudiet ville være hans vej i livet. Neergaard er 
desuden optaget af humor og optræder landet rundt i satiregruppen MAGT. 

Med udgangspunkt i Mikkelsens og Neergaards respektive arbejde vil samtalen 
dreje sig om tro i Danmark anno 2022. Moderator er navneredaktør David 

Bernicken fra Fyns Amt Avis, og han vil bringe emner som familie, arv og 
præstegerning i relation til tro i spil i denne samtale.

HVORNÅR Søndag d. 28. august kl. 19:00 – 20:30 
HVOR Skt. Jørgens Kirke 
ENTRÉ Gratis - men billet skal hentes på svendfilmfest.dk

Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg var stærkt med-
virkende til at få sagen om de anbragte drenge på Godhavn i 
offentlighedens søgelys. Historiker, Sarah Smed, som er leder 
for museet peger også på filmen ’Der kommer en dag’ (2016) 
som en vigtig faktor i denne proces.

Sarah Smed, årets hædersgæst Lars Mikkelsen (som spiller
forstander Heck i ’Der kommer en dag’) og filminstruktør 
Malou Reymann, som arbejder på filmen ’Ustyrlig’ om et andet
kapitel i den mørkere socialhistorie: åndssvageforsorgens 
anbringelse af unge kvinder på kvindehjemmet på Sprogø, 
kan du møde under SVEND Filmdage. 

Vi inviterer til en indsigtsfuld talk om hvordan de tre hver især 
har arbejdet med at formidle de anbragtes historier.

Samtalen modereres af navneredaktør på Fyns Amts Avis 
David Bernicken. Der vil være mulighed for rundvisning på 
Forsorgsmuseet ved museumsleder Sarah Smed efter talk’en.

HVORNÅR Tirsdag d. 30. august kl. 16:00-17:30 
HVOR Borgerforeningen Svendborg Teater 
ENTRÉ Gratis - men billet skal hentes på svendfilmfest.dk

Præsenteres i samarbejde med Fyns Amts Avis og Danmarks Forsorgsmuseum 

TALK / Anbragt Med Lars Mikkelsen, Sarah Smed & Malou Reymann

Mikkelsen og Engmann 

TALK /  En samtale om film, tv 
og teater gennem 30 år 
‘Der kommer en dag’, ‘En kærlighedshistorie’, ‘Herrens Veje’ og ‘House of 
Cards’. er bare et lille udpluk af Lars Mikkelsens aftryk på film, tv og teater 
gennem de sidste 30 år. 

I Svendborg er Lars Mikkelsen også stemmen i høretelefonerne, der tager 
publikum med gennem Baggårdteaterets alternative teaterforestilling 
’Sundets Stilhed’. Teaterets direktør, Jakob Engmann, er idémand bag  
forestillingen. Med en fælles kærlighed til at formidle historier dykker 
Mikkelsen og Engmann ned i skuespillerens mangeårige karriere.

HVORNÅR Onsdag d. 31. august kl. 15:30 – 16:45
HVOR Borgerforeningen Svendborg Teater 
ENTRÉ Gratis - men billet skal hentes på svendfilmfest.dk

Årets hædersgæst 

LARS MIKKELSEN

ÅRETS HÆDERSGÆST

Foto: Michéle Rylander Christensen Foto: Erik ZapponFoto: Emilie Koppel

Foto: Robin Skjoldager
Foto: Robin Skjoldager

Foto: DRFoto: DR

Foto: DR

Arrangementerne er støttet af 
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ASTA
Hvert år stemmer Biografklub Danmarks
medlemmer om sæsonens bedste Biografklub
Danmark-film. I år vil vinderfilmen modtage

Biografklub Danmarks nye filmstatuette – Asta – 
under SVEND Prisen. Både SVEND og Biografklub 
Danmark værner om fællesskabet og folkeligheden, 
og med årets samarbejde går SVEND- prisens 
hyldest til publikum hånd i hånd med de mere 
end 200.000 medlemmer af et af Danmarks største 
kulturfællesskab hos Biografklub Danmark.

Open Air

Årets vinderfilm
Årets vinderfilm afsløres sammen med 
de andre kategorier under prisfesten. Når 
skumringen falder på, og prisfesten i Krøyers 
Have er forbi, samles vi foran storskærmen 
og ser årets vinderfilm i Krøyers Have.

HVORNÅR Onsdag den 31/8 kl. 21:30-22:00
HVOR Krøyers Have
ENTRÉ Gratis

STEM 
Husk at stemme på årets 
nominerede på svendfilmfest.dk 
– og deltag samtidig i konkurrencen 
om 2 x biografbilletter

PRISFESTEN

Seks forrygende dage i filmens tegn kulminerer onsdag aften, når 
filmbranchen og publikum mødes i Krøyers Have for at hylde årets 
nominerede og prismodtagere. Det er aftenen, hvor vi sammen 
fejrer årets største oplevelser på det store lærred. Og det helt 

særlige er, at det er publikum, der afgør, hvem af de nominerede 
der skal have en SVEND pris med hjem.

Lars Hjortshøj vil guide os igennem en festlig aften i filmens tegn,  
og Folkeklubben står for de musikalske indslag.

Bag Prisfesten står Svendborg Kommune, FilmFyn, Producent-
foreningen og FAFID - Foreningen af filmudlejere i Danmark.

HVORNÅR Onsdag d. 31. august kl. 19:00 – 21:00
HVOR Krøyers Have
ENTRÉ Gratis

 

SVEND statuetten
Svendborgs lokale kunstner Benne Sonne har siden 2005 

fremstillet statuetten, som uddeles til alle vinderne af SVEND 
priserne. Prisen bliver håndlavet i Glasblæseriet, som ligger i 
den gamle købmandsgård i Salig Simons Gård i Brogade 37, 
hvor Sonne har sit arbejde, værksted og galleributik.

Foto: Søren Lynggaard Andersen

Foto: Andreas Bastiansen

Foto: Andreas Bastiansen

Foto: Andreas Bastiansen
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FILM

Gallapremiere

Kagefabrikken
Kagefabrikken Borgsø er på randen af konkurs. Derfor vil ejeren Niels Agger begå selvmord – desværre slipper han 
levende fra forsøget og ender i en større depression. Samtidig forsøger hans kone Else at redde fabrikken ved at 
hjemkalde datteren June og hendes mand Jonny. De har begge gået på business school og foreslår en omfattende 
modernisering, der har fokus på produktion af sunde kager. Niels kan ikke overskue moderniseringsprocessen og 
forelsker sig i stedet hovedkulds i fabrikkens nye rengøringsdame, Zeinab, som er fra Irak.

Kagefabrikken er en komedie, baseret på teaterstykket under samme navn fra 2013. En satirisk fortælling som griber 
fat i emner som folkesundhed og mødet mellem forskellige kulturer. Det er den prisbelønnede teaterinstruktør og 
dramatiker Christian Lollike, der debuterer med sin første spillefilm, som er en filmatisering af hans egen forestilling.

HVORNÅR Tirsdag d. 30. august kl. 18:30
HVOR Scala Svendborg 
ENTRÉ Gallapremieren er kun for inviterede

TALK 
Kagefabrikken
I en talk om dét at tage springet fra de skrå brædder over i filmens verden møder vi teaterdirektør for
 Baggårdsteateret Jakob Engmann i samtale med instruktør Christian Lollike.

Kagefabrikken sikrede Lollike en Reumert for Årets dramatiker i 2013, og med Lollike i instruktørstolen er
filmen optaget i Svendborg i 2021.

HVORNÅR Tirsdag d. 30. august kl. 16:00
HVOR Borgerforeningen Svendborg Teater, Teatersalen 
ENTRÉ Gratis og åbent for alle - men billetter skal hentes på svendfilmfest.dk

Forpremiere

Hvor flodkrebsene synger
“Hvor flodkrebsene synger” fortæller historien om Kya, en forladt pige, som selv har 
fundet vej til voksenlivet i de farlige marskområder i North Carolina. Gennem mange 
år har rygterne om ”Marskpigen” hjemsøgt Barkley Cove og isoleret den skarpsindige 

og stålfaste Kya fra samfundet. Draget af to unge mænd fra byen begynder Kya at 
åbne sig for den nye og opsigtsvækkende verden. Men da en af mændene bliver 
fundet død, bliver Kya straks udråbt, af samfundet, som den hovedmistænkte. Baseret 
på bestselleren af samme navn. 
Der byder på et glas bobler inden filmen.

HVORNÅR Mandag den 29. august kl. 18.30
HVOR Scala Svendborg  
ENTRE Billetter købes på scala-svendborg.dk  

Forpremiere

Smuk
‘SMUK’ udspiller sig ved skolestart på Rosenholm Gymnasium. Der er 
en masse ritualer, som 1.g’erne skal igennem. De har stor betydning 
for deres videre liv på gymnasiet og personligt. Vi følger seks unge 
drenge og piger, som får udfordret egne grænser. 

Frida starter i 1.g sammen med sin bedste veninde Selma. Pigerne 
finder sammen med Nadja, der er lillesøster til 3.g’eren Pelle og 
kæreste med Pelles bedste ven Emil. Men da Emil og Frida får et 
godt øje til hinanden, og da Frida ovenikøbet bliver udvalgt til at 
deltage i den eftertragtede puttemiddag, mens Selma ikke gør, 
bliver der lagt afstand mellem pigerne. Frida bliver hængt ud og 
mister fodfæstet i det sociale spil. 

Medvirkende i filmen er Andrea Gadeberg, Sylvester Byder, 
Albert Rudbeck, Oliver Due, Karoline Hamm, Fie Petersen, m.fl.
Forpremieren indledes med Q&A med cast og instruktør Tilde 
Harkamp. Der bydes på et glas bobler inden filmstart.

HVORNÅR Onsdag den 31. august kl. 18.15
HVOR Scala Svendborg  
ENTRE Billetter købes på scala-svendborg.dk  

Forpremiere

Elsker dig for tiden 
Elsker dig for tiden følger Anna og Thomas, der er 
hinandens modsætninger, men de mangler begge 
det samme - kærligheden. Anna er en selvstændig 
karrierekvinde, der holder kærligheden i strakt arm. 
Thomas en traditionel romantiker, der leder desperat 
efter den eneste ene. Med støtte fra deres venner 
følger vi Anna og Thomas’ rejse fra det allerførste 
møde, igennem den forvirrende forelskelse og 
til hverdagen melder sin nådesløse ankomst i 
parforholdet.
 
Forpremieren indledes med Q&A med Jesper 
Zuschlag og Julie Rudbæk, som både er skuespillere, 
manuskriptforfattere og instruktører på filmen. Der 
bydes på et glas bobler inden filmstart.

HVORNÅR Torsdag den 1. september kl. 15.45
HVOR Scala Svendborg  
ENTRE Billetter købes på scala-svendborg.dk  
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Foto: Niels A. Hansen

Foto: Rolf Konow 

Foto: SF Studios



FilmFyn præsenterer
Dokumentarens dag
Kan dokumentarfilm skabes uden at ændre på virkeligheden eller er iscenesættelse altid en del af 
dokumentarfilmen? Er der grænser for hvornår en film kan kaldes en dokumentarfilm? Instruktør 
og konsulent Helle Hansen og direktør for FilmFyn Klaus Hansen introducerer dagen dedikeret til 
dokumentarfilmen - med fynsk premiere på Chokoladekrigen, Kaptajnens Hjerte og Jacob A. Riis.

FILM OG TALK 
Chokoladekrigen
Den amerikanske advokat Terry Collingsworth har længe 
kæmpet utrætteligt for at få USA’s Højesteret til at anerkende 
hans sag om børneslaveri mod fødevaregiganterne Nestlé og 
Cargill – og nu er det endelig lykkedes.

I alle de år har Collingsworth systematisk samlet bevismate-
riale, og nu rejser han til Mali for at indhente vidneudsagn fra 
de seks tidligere børneslaver, som hans sag bygger på.  Herfra 
går turen til Elfenbenskysten for at dokumentere, at der stadig 
er børn i kakaoplantagerne, og det tyder på, at de har været 

udsat for den samme trafficking, som de voksne ”cases”
beretter om i dag. Alt sammen for at de vestlige forbrugere 
kan få så billig chokolade som muligt.

Til en samtale om dokumentarfilmen kommer Miki Mistrati, 
instruktør, og Helle Faber, producer.

HVORNÅR Søndag d. 28. august kl. 11:00 /  
HVOR Black Box i Borgerforeningen Svendborg Teater  /  
ENTRÉ Gratis, men billet skal hentes svendfilmfest.dk

FILM OG TALK 
Kaptajnens hjerte
Knud stikker til søs som 14-årig. Da han 50 år senere går i land 
er det med kaptajnskasket og minder fra to verdenskrige i 
skibskisten. Han har overlevet ubådsangreb, havarier og den 
gule feber. Men da han går i land, fanges han i nye stormvejr, 
som selv ikke to verdenskrige har kunnet forberede ham på.
Knud Goths (1893-1966) historie iscenesættes af barnebarnet 
Simon Bang, der fra sit hjørneværelse dykker ned i kaptajnens 
skibskiste og det forrige århundrede. 

Til en samtale om dokumentarfilmen kommer Simon Bang, 
instruktør og manusforfatter, og Lars Feldballe Petersen, 
producer.

HVORNÅR Søndag d. 28. august kl. 13:00 / 
HVOR Black Box i Borgerforeningen Svendborg Teater /  
ENTRÉ Gratis, men billet skal hentes svendfilmfest.dk

FILM OG TALK 
Jacob A. Riis - manden der 
ændrede Amerika
Historikeren Tom Buk-Swienty tager publikum med på en 
rejse gennem Jacob A. Riis’ utrolige liv. Jacob udvandrer 
som fattig tømrersvend i Ribe til Amerika på grund ulykkelig 
kærlighed, men ender som hjemløs, døden nær af sult i New
York. Stædig kæmper han sig op gennem samfundslagene 
og bliver en kendt journalist og reportagefotograf. Han ender 
som bedste ven med præsident Theodor Roosevelt.

Til en samtale om dokumentarfilmen deltager blandt
andre Klaus Birch, producer, Teddy Bruslund, instruktør, og
Flemming Just, historisk ekspert.

HVORNÅR Søndag d. 28. august kl. 16:30
HVOR Black Box i Borgerforeningen Svendborg Teater / 
ENTRÉ Gratis, men billet skal hentes svendfilmfest.dk

PRODUCENT: LARS FELDBALLE PETERSEN · INSTRUKTØR & MANUSKRIPT: SIMON BANG · KLIPPER: THOMAS KRAG
FOTOGRAF: KIM HATTESEN DFF · MEDVIRKENDE: IDA JAKOBSSON · ULLA BANG · SIMON BANG

MUSIK: KOMPONIST: MATHIAS SAVERY · LYDDESIGN OG MIX: RUNE KLAUSEN · ANIMATION: TINE KARREBÆK · HERLE KÜHL
 SIMON BANG · CHRISTOFFER ELSBORG KRAMME · DENIS CHAPON

VFX & COMPOSITING: TOBIAS GUNDORFF BOESEN · JOHN TATEVOSYAN
I SAMARBEJDE MED DET DANSKE FILMINSTITUT V. FILMKONSULENT ANDERS RIIS-HANSEN · DR REDAKTØR: ANJA HAUBERG & FLEMMING HEDEGAARD

 FILMFYN V. KLAUS HANSEN · DEN VESTDANSKE FILMPULJE V. METTE ELMGAARD & STEEN RISOM · JA FILM: CO-PRODUCER: ANDERS BERTHELSEN · LISE ULDBJERG JØRGENSEN
TF1 – HISTOIRE TV: CHRISTOPHE SOMMET · ELISABETH HAGSTEDT · SUPERSONIC V. LARS MITCH FISCHERMANN · KLIPPEKONSULENT: JANUS BILLESKOV JANSEN

FONDSSTØTTE: A.P. MØLLERS FOND, JORCKS FOND, STATENS KUNSTFOND, SØFARTENS LEDERE, FILMVÆRKSTEDET, KØBENHAVN & MASKINMESTRENES FORENING
 CO-PRODUCENTER: JA FILM, SUPERSONIC FYN, COPENHAGEN COLOR & JESPER JACK

STARBOARD FILM og FILM & TV COMPAGNIET præsenterer 

En film af

S I M O N  B A N G

Open Air  

Retfærdighedens ryttere
Den udstationerede militærmand Markus må pludselig tage hjem fra krig 
forat tage sig af hans teenagedatter, da hans kone dør i en tragisk togulykke. 
Matematiknørden Otto var også ombord på toget, og han begynder at 
stille spørgsmålstegn ved, om det virkelig var en ulykke, eller om en større 
konspiration står bag.

Det fører til, at Otto, hans to excentriske venner og Markus bliver opsat 
på at få hævn. Sammen bevæger sig ud på et retfærdighedstogt. Filmen 
kan beskrives som en mørk komedie, hvor emner som livets mening og 
universets tilfældigheder bliver behandlet på en humoristisk og respekt 
fuld måde. Filmen præsenteres af FilmFyn.

HVORNÅR Mandag d. 29. august kl. 18:00  /  
HVOR Krøyers Have  /  ENTRÉ Gratis

Open Air 

Klovn the Final
Det er tåkrummende, pinligt og vanvittigt - altså alt er præcis som 
det plejer - når Casper Christensen og Frank Hvam i tredje og sidste
film i trilogien Klovn toner frem på storskærmen. 

Frank fylder 50 år og holder stor fødselsdagsfejring, men ægteskabet 
er i krise, da Mia føler, at de har mistet lidenskaben i forholdet.
Casper inviterer Frank med til Island, men der opstår problemer i 
lufthavnen, så de må blive hjemme, og de ender med at tage over
i Lars Hjortshøjs hus, som ligger lige over for Franks hus. Her bliver 
de tvunget til at være i meget længere tid end tiltænkt. 

HVORNÅR lørdag d. 27. august kl. 20:00-22:00  /  
HVOR Krøyers Have  /  ENTRÉ Gratis

Open Air

Alle for en
Vi spoler lige tolv år tilbage i tiden, til komediefilmen ’Alle for én’, der kick-
startede Mick Øgendahls filmserie ‘Alle for..’. I år kommer intet mindre end 
fjerde titel i serien.

Fire charmerende drengerøve, der engang var barndomsvenner, bliver pludselig 
tvunget til igen at ”lege sammen”, i forsøget på at fange rigmanden Niemeyer. 
Der er garanti for god komisk timing og dejlig humor, hvor alle kan være med. 

Filmen introduceres af instruktør Rasmus Heide kl. 19:15. Filmen starter 19:45

HVORNÅR Tirsdag d. 30. august kl. 19:15 – 22:00  /
HVOR Krøyers Have  /  ENTRÉ Gratis

OFF præsenterer kortfilm
3x3
En nattevagt kan være lang og kedelig. 
Og det er den da også i sportshallen, 
hvor man kun holder gabet fra munden 
ved at øve sig i at sætte bolden perfekt 
i nettet. En vagtmester bliver således 
basketballekspert i sin egen, ensomme 
verden. Indtil den lille rengøringsmand 
med gulvsvaber og selvtillid udfordrer 
ham til seriøs duel på hop og skud! 

HVORNÅR Lørdag d. 27/8 kl. 19:30 
HVOR Krøyers Have
ENTRÉ Gratis

Bacchus
Verden er gråt i gråt. Alex keder sig på 
arbejde, i toget, i baren. Så da en farves-
trålende fremmed åbner en dør til en 
anden verden, lader hun sig villigt lokke. 
Bacchus viser vejen ind i en farves-
trålende og mystisk verden, hvor dybere 
længsler finder form i rytme, dans og 
leg.

HVORNÅR Mandag d. 29/8 kl. 17:30
HVOR Krøyers Have
ENTRÉ Gratis

The fly
Nerverne er på højkant. Det gælder om 
at bevare roen, når man er chauffør for 
en bande, som er ved at røve en bank. 
Men selv den mest iskolde kriminelle 
kan bringes i ubalance, når en irriteren-
de flue er på spil og ikke sådan lader sig 
vifte væk. Kampen mellem mand og 
bæst kan begynde!

HVORNÅR Tirsdag d. 30/8 kl. 18:45 
HVOR Krøyers Have
ENTRÉ Gratis
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Foto: Kasper Tuxen 

Foto: Philippe Kress

Foto: Jacob Banke Olesen
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Præsenteres i samarbejde med Dabuf og Skolebio 

Ternet Ninja 2
Aske og den ternede ninja må hurtigt finde på en måde at fange 
skurken Philip Eberfrø på, da han bliver løsladt fra det thailandske 
fængsel. I Thailand venter et stort eventyr, som bl.a. involverer Onkel 
Stewart, og samtidig forsøger Aske at redde forholdet til Jessica, 

som måske mere er på udkig efter en bad boy-type end den evigt 
uheldige Aske. 

Glæd dig til familieunderholdning i topklasse med et godt miks af 
grov humor og action!

HVORNÅR Fredag den 26. kl. 18:00   
HVOR Krøyers Have  /  ENTRÉ Gratis

Premiere 

Klimakrigeren & talk med instruktør
Anna van Deurs og holdet bag filmen 

Den 20-årige filmskaber Anna van Deurs fra Svendborg sætter med sin
kortfilm “Klimakrigeren”, der er optaget i Svendborg og produceret bære-
dygtigt, fokus på klimaet. Filmen er et stærkt og tankevækkende øjebliks-
billede i en ung klimaaktivists liv, der sætter sin studenterhue og straffeattest 
på spil i kampen for en bedre fremtid. Mød holdet bag filmen og hør om 
arbejdet bag filmen efter gallapremieren.

HVORNÅR Søndag d. 28. august 2022 kl. 18:00 /  HVOR Biograf Scala 
Svendborg /  ENTRÉ Gratis – men billet skal hentes på svendfilmfest.dk 

Præsenteres i samarbejde med Svendborg Demensby

ErindringsBio 
Film og snak for mennesker med demens og deres familier/nære 

Når hukommelsen svigter, kan det medføre tab af livskvalitet - både hos den som får 
sygdommen og dem som er nærtstående. Erindringer fra fortiden kan dog sagtens 

være intakte, og film fra tidligere levet liv har vist sig at være en god måde at vække 
hukommelsen til live. Film kan igangsætte en spændende dialog mellem den, der har 
fået sygdommen, familien, venner og plejepersonalet. Til stor glæde for alle.

Med ErindringsBio har Det Danske Filminstitut givet digitaliseringen af den danske 
filmarv en helt ny betydning og værdi. Under SVEND Filmdage vil der blive holdt 
ErindringsBio på udvalgte dagscentre i og omkring Svendborg. Se svendfilmfest.dk for 
hvor og hvornår.
 
HVORNÅR Se svendfilmdage.dk  /  HVOR På dagcentre i Svendborg  / ENTRÉ Gratis

Præsenteres i samarbejde med Cinemateket

Goodfellas
Gangstermiljøet i 1950’ernes New York er råt og brutalt. Med et autentisk og intenst indblik i 
Henry Hills liv er man som publikum på én gang tryllebundet og frastødt af det voldsomme 
miljø. Mafioso-livsstilen er både flamboyant, brutal og kaotisk, og resultatet af den visuelle 
formidling, formidable lydside og fantastiske skuespil af bl.a. Robert de Niro og Joe Persci, er 
intet mindre end en ægte filmklassiker.  

HVORNÅR Mandag d. 29. august kl. 20:00 – 22:30 
HVOR Krøyers Have  /  ENTRÉ Gratis

Foto: A. Film Production

Foto: Isaac Musoke

Dagens omfattende program finder du på 
www.SVENDfilmfest.dk

Vi byder bla. på filmvisninger
11:30-12:00: Børnefilm: Disneys Flyvemaskiner

15:30-17:00: Film for alle: Airplane!
20:30-22:50: Surprise film

I samarbejde med Svendborg Flyveklub, Fyns UL-Flyveklub, Starling Air og 
SvendborgEvent, præsenterer SVEND Filmdage årets mest spektakulære  
arrangement FLY IN BIO
Arrangementet er støttet af SBS og Svendborg Kommunes Kulturpulje

Elvira Madigan Airport på Tåsinge er klar 
til take off Søndag den 28. August 
Nu inviteres store som små film- og flyglade folk til højtflyvende 
oplevelser.

Flyentusiaster fra hele landet er inviteret til at gå på vingerne og 
fylde himlen over Sydfyn, for at lande på Elvira Madigan Airport. 
Her vil der dagen igennem være underholdning.

Oplev flyene tæt på, deltag i flyver-kagebagekonkurrencen, byg 
en drage i dragebygger-workshoppen, få en flyver-tatovering, 
hør om flyvevåbnet, få piloternes flyanekdoter og se en fed film 
eller to.

Tank op eller tag noget med hjem fra øl- og madboderne.

Når solen går ned over Sydfyn, sætter vi punktum for den per-
fekte søndag med et brag af en film. Hvilken? Det er en over-
raskelse og bliver annonceret på SVENDs SoMe kanaler ugen 
op til den 28. Glæd jer!

præsenterer:

SVEND
FILMDAGEPræsenteres af:
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Præsenteres i samarbejde med Fyns Amts Avis & Fyens Stiftstidende 

TALK /  Om Resten af livet - med instruktør    
Frelle Petersen
Kom med til en samtale med den aktuelle og Bodil-prisvindende filminstruktør, Frelle Petersen, der tager udgangs-
punkt i hans seneste film, ‘Resten af livet’, og hans unikke evne til at portrættere en lokal egn på en autentisk og ved-
kommende måde. Her vil tanker om, hvordan usagt kommunikation sagtens kan være dannet og klog og 
hvorfor nogle vælger at blive boende på deres hjemstavn hele livet bl.a. blive vendt. 

Etteren i hjemstavnstrilogien - filmen ‘Onkel’ - vakte megen opsigt og anerkendelse hos både publikum og anmeldere, 
da flere skuespillere i filmen var amatører og lokale, der alle talte med sønderjysk dialekt gennem hele filmen. 

Nu er instruktør Frelle Petersen, som selv er fra Sønderjylland, aktuel med anden film i trilogien, der også udspiller sig i 
det sønderjyske. Den omfavner både den særegne natur, dialekt og humor i Sønderjylland, og handler om et voksent 
pars stilfærdige liv, der pludselig ændres, da en ubærlig tragedie rammer familien. 

Kulturredaktør på Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende Klaus Knakkergaard vil være moderator på samtalen. 

HVORNÅR Fredag d. 26. august 2022 kl. 16:00 - 17:15  /  HVOR Pakhuset  /  
ENTRÉ Gratis, men billet skal hentes svendfilmfest.dk

SCENE

Se flere talks under ”Årets hædersgæst” på side 4-5

Præsenteres i samarbejder med Kultur Konsulatet 

Quiz i filmmusik med Henrik Aagaard                                                                   
Lyd og billede kan ikke adskilles i en film. Musik er med til at binde scener 
sammen, skabe kontinuitet, spænding og stemninger og med til at 
understrege emotionelle tilstande. 

Kom til quiz i alskens filmmusik med musikjournalist Henrik Aagaard, 
vært på P6 BEAT, og bliv udfordret i din viden om musik på film.

HVORNÅR Tirsdag d. 30. august kl. 19:00 
HVOR Kulturkonsulatet / Spillestedet Harders 
ENTRÉ Gratis

MERE END FILM

SAK præsenterer / Udstilling med Luc Perez’ skitser til 
animationsfilmen

”Vi, de druknede”
Kortfilmen ”Vi, de druknede” er Luc Perez’ fortolkning af et centralt 
kapitel i Carsten Jensens bestsellerroman ‘Vi, de druknede’, som er 
fortællingen om Kaptajn Albert Madsens apokalyptiske drømme. 
Nu kan du opleve Perez’ skitser til animationsfilmen, som udstilles 
på SAK. Filmen ”Vi, de druknede” vil også blive vist i sin helhed på 
udstillingen.

HVORNÅR Se sakkunstbygning.dk
HVOR SAK Kunstbygning 
ENTRÉ Alm entrépris

Danmarks Forsorgsmuseum præsenterer 

Syv fattige børn
Med deres aktuelle udstilling ”Syv fattige børn”, får besøgende 
indblik i en virkelig søskendefloks opvækst under usle forhold 
i København. Børnene kommer til verden fra 1860 til 1878, og 
vokser op i hovedstaden i et slumkvarter, som i dag er revet 
ned. Livet igennem kommer de på kant med samfundet. I 
udstillingen følger man de syv søskende gennem hele deres 
liv fra barndom til voksenliv og, for nogen, alderdom.

HVORNÅR Se svendborgmuseum.dk
HVOR Danmarks Forsorgsmuseum 
ENTRÉ Alm entrépris

BaggårdTeatret præsenterer Audio Walk

Sundets Stilhed
Kom på en smuk og meditativ vandreforestilling 
langs Svendborgsund med årets hædersgæst, Lars 
Mikkelsen, som fortæller. Forestillingen handler 
om Sydfyn som tilflugtssted og om at skabe sin 
egen historie, skridt for skridt. Sundets Stilhed 
er en dramatiseret lydfortælling, som er skabt af 
BaggårdTeatret i Svendborg. Som publikum går du 
den seks km lange rute, mens skiftende omgivelser 
udgør kulissen.

SÅDAN GØR DU Download app’en BaggaardTeatret
HVORNÅR Gå turen når du vil 
HVOR Start ved Maritimt Center, Havnepladsen 2  
ENTRÉ 89 kr. 

Foto: Rolf Konow og Ole Caspersen Foto: Rolf Konow 

Foto: Morten B. Melhede

Foto: Jonas Legarth

Foto: BaggårdTeatret
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Præsenteres i samarbejde med Den Danske Filmskole

Seminar / Familien Danmark – 
hvordan ser den ud i dansk film og TV?
Fiktionen afspejler virkeligheden, eller gør den? Familien er 
hoved-temaet på dette års SVEND Filmdage, og på dette 
seminar sætter vi fokus på, hvordan forskellige grupper af 
danskere er repræsenteret, når vi ser en familie i danske film 
og serier. Er familierne lige så brogede og forskelligartede
som i virkeligheden. Eller er der en tendens til, at hvis et
familiemedlem tilhører en minoritet, bliver det temaet for 

hele filmen og tydeligt italesat? Kan alle danskere genkende sig 
selv, når de sætter sig i biografsædet eller foran TV-skærmen?
 
HVORNÅR Onsdag d. 31. august 2022 kl. 13:00 – 15:00 / 
HVOR Borgerforeningen Svendborg Teater, Black Box / 
ENTRÉ Brancheseminar, entré 125,- (Køb billet via Billetto.dk)

Præsenteres i samarbejde med Syddansk Universitet

Pitch-arrangement / Mød morgen-
dagens manuskriptforfattere

Traditionen tro kommer de netop nyuddannede manuskriptudviklere fra 
Manuskriptudvikling, Syddansk Universitet, forbi SVEND Filmdage og giver 
smagsprøver på deres nyskrevne manuskripter til film og serier. De pitcher 
historierne for et panel af producere og producenter og får feedback. 

Der bliver også kåret en ”bedste pitch”, 

HVORNÅR Tirsdag d. 30. august kl. 10:00 – 16:00 / HVOR Kultur Konsulatet 
Spillestedet Harders / ENTRÈ Gratis - men billet skal hentes på 

svendfilmdage.dk

Netværksarrangement for 
SDU-studerende og branchefolk 

SDU inviterer SDU-studerende fra Manuskriptudvikling og filmbranchefolk fra 
hele landet til netværksarrangement i Kultur Konsulatet på Spillestedet Harders. 
De netop nyuddannede manuskriptudviklere er på vej ud i branchen og får her 
mulighed for at prikke folk fra branchen på skulderen.

HVORNÅR Tirsdag d. 30. august kl. 16:00 – 18:00 
HVOR Kulturkonsulatet / Spillestedet Harders
ENTRÈ Arrangementet er kun for inviterede        

FAFID sommertræf 
Hvert år under SVEND Filmdage samles de danske biografer og distributører til det

traditionsrige ”sommerfilmstræf”. Med næsten 450 deltagere er branchen igen i år
bredt repræsenteret. I år får deltagerne bl.a. fornøjelsen af at se den længe ventede
‘Hvor flodkrebsene vender’, Anders W. Berthelsens instruktørdebut ‘Lykkelige
Omstændigheder’, Paprika Steens ‘Fædre og Mødre’, og et nyt dansk ungdomsdrama
‘SMUK’. Træffet er arrangeret af distributørernes brancheforening, FAFID. Biograffolk fra 

hele landet samt Grønland og Færøerne vil dukke op.  

HVORNÅR Uge 35 
HVOR Svendborg 
ENTRÈ Arrangementet er kun for inviterede

BRANCHE FYN ER FILM

FYN ER FILM
Den fynske filmbranche har en lang historie og
tradition, og en stor intern sammenhængskraft,

der gør det muligt at skabe en unik synergieffekt.
Det kommer også publikum til gode, når både
SVEND Filmdage og Odense Internationale

Filmfestival, OFF, hen over uge 34 og 35 
sprudler af film og inviterer fynske borgere 
og besøgende med til fejring af film i alle 

afskygninger.

EVENTBILLET
EVENTBILLET Kom tur/retur til SVEND 
Filmdage fra hele Fyn for kun 75,- kr. FynBus 
tilbyder i samarbejde med DSB og Arriva 

billig transport til SVEND Filmdage. 

Pak tasken og glæd dig til en dag i Svendborg 
fyldt med filmarrangementer fra morgen til 

aften. Læs mere på fynbus.dk/eventbillet

TALKS PÅ OFF / Vejen ind i film-branchen  
– Find the money honey

Hvad skal der til for at komme frem til den helt afgørende debutfilm og hvor svært er 
det at få lov til at lave film nr. 2? Hvad gør man, hvis man ikke har taget den mere lige vej 
ind i filmbranchen og måske er uddannet på en alternativ filmskole eller baggrund? Og 

hvordan opnår man den første helt afgørende støtte fra Det Danske Filminstitut? 

Alt dette og mere kan du få indsigt i i de to talks. 

OFF TALK  / VEJEN TIL DEBUT
Instruktør Christian Tafdrup / DFIs New Danish Screen støtteordning
Med støtte fra New Danish Screen har Christian Tafdrup de seneste år debuteret med

stor succes i det lange format med spillefilmene ‘Forældre’ og ‘En Frygtelig Kvinde’. Med
udgangspunkt i Tafdrups to spillefilmforløb under ordningen møder vi instruktør Christian
Tafdrup og kunstnerisk leder, Mette Damgaard-Sørensen, i samtale om vejen til debut. Du får
indblik i de metoder, som New Danish Screen anvender, og hvordan man får støtte til at prøve
kunstneriske greb af, samt hvad der skal til for at opnå støtte fra ordningen.

HVORNÅR Lørdag d. 3. september 2022 kl. 12:00-12:45 / HVOR Teater Momentum, Odense
 

OFF TALK  / FRA DEBUT TIL FILM NR. 2
Instruktør Puk Grasten / DFIs konsulentordning for spillefilm
DFIs konsulentordning er som regel næste skridt op ad trappestigen for instruktører, der

har lavet mere end én film. Mød spillefilmskonsulent Kalle Bjerkø i samtale med instruktør Puk
Grasten, der lige nu arbejder på sin anden spillefilm ‘Den der lever stille’, der er optaget
på Fyn. Sammen vil de vise “work in progress”-klip fra filmen og kaste lys over, hvordan man udvikler 
og finansierer sine næste film, når man først har lavet sin afgørende debut.

HVORNÅR Lørdag d. 3. september 2022 kl. 13:00-13:45 / HVOR Teater Momentum, Odense

OFF-Roaderen besøger 
SVEND Filmdage
Odense International Film Festivals rullende biograf, OFF-
Roaderen, ruller ind på Centrumpladsen i Svendborg lørdag 
under SVEND Filmdage, og er klar til at vise kortfilm til 
alle. OFFroaderen er en ombygget campingvogn, som er 
forvandlet til en top tjekket rullende biograf med plads til 12 
gæster i de røde, bløde sæder.

I vognens mørke vil der blive vist sjove, skøre og fantastiske 
kortfilm, der pirrer til hele det følelsesmæssige spektrum, og 
tager publikum med på en uforglemmelig rejse.

HVORNÅR Lørdag d. 27. august kl. 10:00-16:00
HVOR Centrumpladsen i Svendborg / ENTRÉ Gratis
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Foto: Manuel Alberto Claro

Foto: Andreas Bastiansen

Foto: Andreas Bastiansen

Foto: David Binzer, SDU.
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Præsenteres i samarbejde med Naturama

‘Verdens farligste dyr’ med 
Sebastian Klein 

Naturama inviterer til et spændende foredrag med Sebastian 
Klein, der fortæller om Verdens farligste dyr og hans egne 
oplevelser med farlige dyr i forbindelse med TV-optagelser.

Foredraget lægger vægt på både stor underholdningsværdi og et 
fagligt indhold, og Sebastian vil både underholde samtidig med 
at eleverne vil blive klogere på farlige dyr, og få indsigt i hvordan 
det foregår bag kameraet, når TV-optagelser med dyr skal i kassen. 

Efter foredraget bliver der vist film i Krøyers Have, hvor eleverne 
også kan spise medbragte frokostmadpakker.

HVEM 1.-3. klasser  
HVORNÅR Tirsdag d. 30. august kl. 09:00 – 10:00  
HVOR Naturama

Præsenteres i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole

Workshop / Stylist på et filmset
Udover at kende sit sminkør- og frisørfag kræver dét at indgå på et
filmhold også en viden og forståelse af at arbejde på et set. Man skal 
kunne forstå generelle begreber i filmbranchen for at kunne sminke og 

sætte hår, der rammer en karakter, et miljø eller tidsperiode.
 
Frisørelever fra Syddansk Erhvervsskoles nye stylist-valgfag målrettet 
filmbranchen vil undervise og vejlede i, hvordan dét at style til film er 

anderledes ift. almindeligt frisør- og sminkørarbejde.
 
Frisøreleverne fra SDE var stylister på Bille Augusts film KYSSET med blandt 

andre Lars Mikkelsen, der blev optaget på Fyn i efteråret 2021. Filmen kommer 
i biograferne senere på året.

HVEM Udskoling, efterskoler og ungdomsuddannelser  
HVORNÅR Mandag d. 29. august kl. 08:30-10:00, 10:00-11:30, 12:00-13:30 og 
13:30-15:00  
HVOR Borgerforeningen Svendborg Teater

SVEND Film.lab præsenterer

Workshop / Lær at lave lyd på film
Lær hvor vigtig lydsiden er for en film. Lyd er et vigtigt redskab til at forstærke, hvad 
der sker i handlingen af en film, og har en afgørende betydning for filmens stemning.

Med udgangspunkt i en nyere dansk film får eleverne til opgave at lægge lyd og 
soundtrack til. De skal arbejde med ”hårde” og ”bløde” hits og vil i praksis finde ud 
af, hvad lydsiden har af betydning for film. Underviserne på workshoppen, Claus,
Mathias og Rasmus har alle stor erfaring med at skabe soundtracks til film- og
medieproduktioner.

HVEM 4.-6.-klasser 
HVORNÅR Fredag d. 26. august kl. 09:00 – 14:00  
HVOR Borgerforeningen Svendborg Teater

Film.lab er støttet af: FILM.LAB

Præsenteres i samarbejde med Buster Filmfestival

Film & frokost i Krøyers Have
I forlængelse af arrangementet ’Verdens farligste dyr’ inviteres alle 
deltagende klasser, og alle andre som har lyst, til se filmen ’Birta’ i 
Krøyers Have - en klog feel-good film med masser af spænding
for de 9-12-årige. Tag madpakkerne med, og nyd dem i de grønne 
omgivelser, mens der vises film på storskærm.

HVEM Åbent for alle - filmen henvender sig til indskoling- 
og mellemtrinselever
HVORNÅR Tirsdag d. 30. august kl.10:30 
HVOR Krøyers Have / ENTRÈ Gratis

Præsenteres i samarbejde med RettighedsAlliancen 
og Lommefilm 

Workshop / Os der elsker film
Gode film afhænger af at skuespillere og producenter kan leve 
af deres arbejde. Og det kræver igen, at vi allesammen bruger 
lovlige tjenester, når vi ser film og serier.  RettighedsAlliancen 
og Lommefilm inviterer tre skoleklasser til “Os der elsker 
film”-workshop. Her bliver de klædt på med mere viden om 
lovlige og ulovlige filmtjenester. Som del af workshoppen 
skal eleverne konkurrere om at lave den bedste video til 
kampagnen.  Der er biografbilletter til vinderholdet.

Se mere om kampagnen her (www.osderelskerfilm.dk).

HVEM 6-9 klasser
HVOR Borgerforeningen Svendborg Teater 
HVORNÅR Tirsdag den 30. august kl. 9.15-10.45, 
11.00-12.30, 13.00-14.30
TILMELDING Tilmeld din klasse ved at sende en mail 
til kontakt@svendfilmfest.dk med info om klassetrin, 
antal elever samt navn på skole. Der er begrænset antal 
pladser, som tildeles efter ”først til mølle”-princippet.
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i samarbejde med:

Dagens program:
10:00-14:00: Aktiviteter med Svendborg Bibliotek & Naturama

10:00-11:00: Ramasjang Redder – Sådan bygger du et pindsvinehus

11:00-12:30: Film: Dyrene i Hakkebakkeskoven 

12:30-13:30: Ramasjang Redder – Sådan bliver din have pindsvinelækker

13:30-14:00: Ramasjang Redder – Det stikker helt af for Ramasjang og Pindsvinene 

Den 27. august i 
Krøyers Have

Børnelørdag 
Præsenterer:

C.C. JENSEN

Præsenteres af:

C.C. JENSEN

Dagen er i dyrenes tegn, når byens børnefamilier 
inviteres til Børnelørdag i Krøyers Have. 

Årets hædersgæst, Lars Mikkelsen, lægger stemme 
til den snu ræv, som kan opleves, når vi viser Dyrene 
i Hakkebakkeskoven. 

DR Ramasjang Redder, Svendborg Bibliotek og Nat-
urama står for et væld af aktivitet før og efter filmen. 

Kom og byg et pindsvinehus, gå på finde-jagt, få en 
fed tatovering, prøv kræfter med stop motion-film 

og bliv klogere på den lille syvsover, hasselmusen.

Der er gratis goodiebags til børnene.

Vi glæder os til at se små som store til en hyggelig  
dag i Krøyers Have!

Entré er gratis.

Højtlæsning på Svendborg 
Børnebibliotek 

Kom og hør bogen 
bag filmen
Tag børnene med til hyggelig højtlæsning på 
Svendborg Børnebibliotek, hvor bibliotekarerne 
vælger historier ud fra de film, der vises til 
arrangementerne “Film for de mindste” 
i Krøyers Have.

Rigtig mange af de mindre børns filmfavoritter 
er faktisk filmatiseringer af bøger til børn. Kom 
forbi til hyggelig højtlæsning af de skønne 
fortællinger: ”Ih! Siger den lille Bamse”, ”Cirkeline”, 
”Hr. Wilders stjerne” og ”Verdens uartigste dreng”.

Højtlæsningsarrangementet fungerer som en 
parallel til filmvisningerne i Krøyers Have, men 
alle er velkomne. Hør dem alle eller et udpluk. 

Det er gratis, og man møder bare op.

HVORNÅR Fredag den 26. august 
kl. 16:00 – 17:00 
HVOR Svendborg Børnebibliotek 
ENTRÉ Gratis 
HVEM 3-6 år

Præsenteres i samarbejde med Dabuf

Film 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 i den yngste kategori, 
der har lyst til at se film under åben himmel!

SVEND Filmdage inviterer igen i år til ’Film for de mindste’ i Krøyers Have.
Filmenes indhold og varighed er afstemt, så de passer til børn i alderen 3-5 
år, men alle er naturligvis velkomne – både som institution og som familie.

Når filmene er slut, er I meget velkomne til at blive og nyde jeres 
madpakker i haven.

HVORNÅR Mandag d. 29. august kl. 10
HVOR Krøyers Have 
ENTRÉ Gratis

Find filmfigurer på Svendborg 
Bibliotek
Børnebiblioteket fejrer SVEND Filmdage med en findejagt på Svendborg 
Børnebibliotek. 

Find alle filmfigurerne, og vær med i lodtrækningen om en fantastisk 
præmie. Det er gratis, og man møder bare op.

HVORNÅR Fredag d. 26. august – onsdag d. 31. august. Søndag lukket  
HVOR Børnebiblioteket Svendborg Bibliotek 
ENTRÉ Gratis

FOR BØRN
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PROGRAMOVERSIGT
Der tages forbehold for programændringer. 
Se det digitale program på www.svendfilmfest.dk for løbende opdateringer. 

Præsenteres i samarbejde med 
RettighedsAlliancen og Lommefilm
Workshop / Os der elsker film
HVORNÅR Kl. 9.15-10.45, 11.00-12.30  
eller 13.00-14.30
HVOR Borgerforeningen Svendborg Teater
ENTRÈ Gratis, men kræver tilmelding. 
Skriv til kontakt@svendfilmfest.dk

Præsenteres i samarbejde med 
Svendborg Demensby
ErindringsBio / Film og snak for 
demensramte og pårørende
HVOR På dagcentre i Svendborg
HVRNÅR Se svendfilmfest.dk
ENTRÉ Gratis

TALK  / Kagefabrikken
HVORNÅR kl. 16:00
HVOR Borgerforeningen Svendborg 
Teater, Teatersalen 
ENTRÉ Er åbent for alle

Gallapremiere
Kagefabrikken
HVOR Scala Svendborg
HVORNÅR kl. 18:30
ENTRÉ Gallapremieren er kun for 
inviterede

Præsenteres i samarbejde med SDU: 
Pitch-arrangement Mød morgendagens 
manuskriptforfattere
HVOR Kulturkonsulatet / Spillestedet 
Harders 
HVORNÅR Kl. 10:00 – 16:00
ENTRÉ Gratis, men billet skal hentes 
svendfilmfest.dk

Præsenteres i samarbejde med SDU: 
Netværksarrangement for SDU-
studerende og branchefolk
HVOR Kulturkonsulatet / Spillestedet 
Harders
HVORNÅR Kl. 16:00 – 18:00
ENTRÉ Arrangementet er kun for 
inviterede

Præsenteres i samarbejde med 
Fyns Amts Avis 
TALK / Anbragt m. Lars Mikkelsen, 
Sarah Smed & Malou Reymann
HVOR Borgerforeningen Svendborg 
Teater 
HVORNÅR Kl. 16:00 – 17:30
ENTRÉ Gratis, men billet skal hentes 
svendfilmfest.dk

OFF-kortfilm
The Fly
HVORNÅR Kl. 18:45
HVOR Krøyers Have
ENTRÉ Gratis

Open Air
Alle for en
HVOR Krøyers Have 
HVORNÅR Kl. 19:15 intro ved 
Rasmus Heide, kl. 19:45 filmstart
ENTRÉ Gratis

Præsenteres i samarbejde med
Kultur Konsulatet
Musikquiz med Henrik Aagaard
HVOR Kulturkonsulatet, Spillestedet 
Harders 
HVORNÅR Kl. 19:00 
ENTRÉ Gratis

ONSDAG
31. august

Præsenteres i samarbejde med
Den Danske Filmskole Seminar / 
Familien Danmark – Hvordan ser den 
ud i dansk film og TV?
HVORNÅR Kl. 13:00 – 15.00
HVOR Borgerforeningen Svendborg 
Teater, Black Box
ENTRÉ 125 kr. Billet købes på Billetto.dk

TALK / Mikkelsen og Engmann 
En samtale om film, tv og teater 
gennem 30 år
HVOR Borgerforeningen Svendborg 
Teater, Teatersalen
HVORNÅR Kl. 15:30 - 16:45
ENTRÉ Gratis, men billet skal hentes 
svendfilmfest.dk

Forpremiere 
SMUK
HVORNÅR Kl. 18.15
HVOR Scala Svendborg
ENTRE Billetter købes på scala-
svendborg.dk

Prisfesten
SVEND 
Hele Danmarks Filmpris uddeles
HVOR Krøyers Have 
HVORNÅR Kl. 19:00 – 21:00
ENTRÉ Gratis

Open air
Vinderfilmen
HVOR Krøyers Have 
HVORNÅR Kl. 21:30 – 23:00
ENTRÉ Gratis

Torsdag 
1. september

Forpremiere 
Elsker dig for tiden  
HVOR Scala
HVORNÅR kl. 15.45
ENTRÉ Billetter købes på www.scala-
svendborg.dk

Dagligt 

Find filmfigurer på 
Svendborg Bibliotek
HVOR Svendborg Børnebibliotek
HVORNÅR Kl. 8:00-17:00. Biblioteket er 
lukket søndag. 
ENTRÉ Gratis

Forsorgsmuseet præsenterer: 
Syv fattige børn
HVOR Forsorgsmuseet
HVORNÅR Kl. 10:00-16:00
ENTRÉ Alm. entrépris

Sundets Stilhed
HVOR Svendborg
HVORNÅR Gå turen når du vil
ENTRÉ 89 kr.

SAK præsenterer udstilling med
Luc Perez’ skitser til animationsfilmen
Vi de druknede
HVOR SAK Kunstbygning
HVORNÅR Kl. 11:00-16:00
ENTRÉ Alm. entrépris
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FREDAG
26. august

SVEND Film.lab
Lær at lave lyd på film
HVEM 4.-6.-klasser
HVOR Borgerforeningen Svendborg Teater 
HVORNÅR Kl. 9:00-14:00
ENTRÉ Gratis, men kræver tilmelding. 
Skriv til kontakt@svendfilmfest.dk 
 
TALK / Om Resten af livet - 
med instruktør Frelle Petersen
HVOR Maritimt Center Danmarks 
Pakhus, Havnepladsen 2
HVORNÅR Kl. 16:00-17:15 
ENTRÉ Gratis, men billet skal hentes på 
svendfilmfest.dk 

Højtlæsning på Svendborg Bibliotek 
Hør bogen bag filmen
HVOR Svendborg Bibliotek
HVORNÅR Kl. 16:00-17:00
ENTRÉ Gratis

Præsenteres i samarbejde med DaBUF
Ternet Ninja 2
Hvornår Kl. 18:00
Hvor Krøyers Have
ENTRÉ Gratis

LØRDAG
27. august

Børnelørdag i samarbejde med DR 
Ramasjang Redder, Svendborg Bibliotek 
og Naturama
HVOR Krøyers Have
HVORNÅR Kl. 10:00-14:00
ENTRÉ Gratis

OFF-Roaderen besøger 
SVEND Filmdage
HVOR Centrumpladsen i Svendborg
HVORNÅR Kl. 10:00-16:00
ENTRÉ Gratis

OFF-kortfilm
3x3
HVORNÅR Kl. 19:30 – 20:00
HVOR Krøyers Have
ENTRÉ Gratis

Open Air
Klovn the Final
HVORNÅR Kl. 20:00 – 22:00
HVOR Krøyers Have
ENTRÉ Gratis

SØNDAG
28. august

Fly In
HVOR Elvira Madigan Lufthavn
HVORNÅR Kl. 11:00-22:50 
ENTRÉ Gratis

Præsenteres i samarbejde med FilmFyn 
Dokumentarens dag
HVOR Black Box i Borgerforeningen 
Svendborg Teater 
HVORNÅR Kl. 10:00-18:00 
ENTRÈ Gratis, men billet skal hentes 
svendfilmfest.dk

Premiere
Klimakrigeren & talk 
HVOR Biograf Scala Svendborg 
HVORNÅR Kl. 18:00
ENTRÉ Gratis, men billet skal hentes 
svendfilmfest.dk

Præsenteres i samarbejde med 
Fyns Amts Avis Talk / Tro 
med skuespiller Lars Mikkelsen 
og præst Thomas Neergaard
HVOR Skt. Jørgens Kirke
HVORNÅR kl. 19:00 – 20:30 
ENTRÉ Gratis, men billet skal hentes 
svendfilmfest.dk

MANDAG
29. august

Film for de mindste
HVOR Krøyers Have 
HVORNÅR Kl. 10:00-12:00
ENTRÉ Gratis

FAFID Sommertræf
HVOR  Svendborg
ENTRÉ Arrangementet er kun for 
inviterede

Præsenteres i samarbejde med 
Syddansk Erhvervsskole 
Workshop / Stylist på et filmset
HVEM Udskoling, efterskoleelever og 
ungdomsuddannelser
HVOR Borgerforeningen Svendborg Teater
HVORNÅR Se svendfilmfest.dk
ENTRÉ Gratis, men kræver tilmelding. 
Skriv til kontakt@svendfilmfest.dk 

Præsenteres i samarbejde med Fyns 
Amts Avis, Fyens Stiftstidende 
& Naturama Bag om Vilde vidunderlige 
Danmark – samtale om skoven 
og arbejdet bag serien med Lars 
Mikkelsen og Henrik Zachariassen
HVOR Naturama 
HVORNÅR Kl. 19:00 
ENTRÉ Gratis, men billet skal hentes på 
svendfilmfest.dk

Forpremiere
Hvor foldkrebsene synger
HVORNÅR Kl. 18.30
HVOR Scala Svendborg
ENTRE Billetter købes på scala-
svendborg.dk

OFF kortfilm
Bacchus
HVORNÅR Kl. 17:30 – 18:00
HVOR Krøyers Have
ENTRÉ Gratis

Open air
Retfærdighedens ryttere
HVORNÅR Kl. 18:00 – 20:00
HVOR Krøyers Have
ENTRÉ Gratis

Præsenteres i samarbejde 
med Cinemateket 
Goodfellas
HVORNÅR Kl. 20:00 – 22:30
HVOR Krøyers Have
ENTRÉ Gratis

TIRSDAG
30. august

Præsenteres i samarbejde med 
Naturama
Bag om ‘Verdens farligste dyr’ 
med Sebastian Klein 
HVEM 1.-3.-klasser
HVOR Naturama 
HVORNÅR Kl.  09:00 - 10:00
ENTRÉ Gratis, men kræver tilmelding. 
Skriv til kontakt@svendfilmfest.dk

Præsenteres i samarbejde med 
Buster filmfestival
Film & frokost 
HVEM Åbent for alle - filmen henvender 
sig til indskoling- og mellemtrinselever
HVOR Krøyers Have 
HVORNÅR Kl. 10:30
ENTRÉ Gratis



Tak til alle, der gør SVEND22 mulig!

Stiftere

Stor tak til alle årets frivillige! 
Uden jer – ingen filmfest.

Sponsorer og samarbejdspartnere

Arrangementspartnere


