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Barnfilmbyn Mariannelund, en besöksupplevelse och en blivande nod för svensk barnfilm 

Vill ni veta vad som händer i Barnfilmbyn nu och 2017 och vad det kan ge lokalt, regionalt och 
nationellt på sikt? 

Mitt i det ljuvliga Småland, mellan skog och sjö, i Astrid Lindgrens kärleksfullt återgivna hembygd 
öppnar 2017 ett helt nytt resmål i Sverige för alla filmintresserade, barn som vuxna.  
 
Barnfilmbyn Mariannelund innehåller tre delar; den beskrivande, den lärande och den 
självupplevande delen. 
I den beskrivande delen i utställningen får du veta hur det gick till att skapa världsberömd film på 
Astrid Lindgrens oförglömliga berättelser som Pippi Långstrump, Ronja Rövardotter och Emil i 
Lönneberga.  
I den lärande delen får du själv pröva på att göra film; skriva manus, filma, lägga ljud och redigera.  
I den självupplevande delen besöker du några utvalda inspelningsplatser runt om i bygden och se 
med egna ögon hur miljöer och kultur återskapats i filmer som Emil i Lönneberga och Alla vi barn i 
Bullerbyn. 
 
Utställningen byggs både analogt och interaktivt. Med olika tekniska hjälpmedel som green screen, 
augmented reality för att nämna några, kliver du in skapandets värld. Ute på inspelningsplatserna 
kan du med en QR kod och din egen smartphone uppleva hur filminspelningen gick till och vilka 
miljöer som använts i de olika filmerna. 

Måndagen den 9 maj kl 13.00 kommer vi att ha en kick-off på biografen i Mariannelund där vi, för 
branschfolk, kommer att lätta på förlåten och visa hur den framtida Barnfilmbyn kan komma att se 
ut. På kvällen kl 18.00 är det Öppet Hus på biografen för lokalbefolkning och andra intresserade. 

- Tobias Nielsén, kulturekonom pratar om vad Barnfilmbyn och annan kulturell verksamhet 
kan generera tillbaka till samhället. 

- Kristina Börjesson, chef för filmstöd på Svenska Filminstitutet berättar om målsättningen 
att stärka svensk barnfilm.  

- Anna Rydell, utvecklare Film i Jönköpings län informerar om filmpedagogisk verksamhet. 

- Ingmarie Halling, utställningsproducent för Barnfilmbyn och tillika museichef på ABBA The 
Museum låter oss ta del av sina tankar om Barnfilmbyns framtida utställning. 

För mer information: 
Robert Glader, projektledare Barnfilmbyn  
070-820 97 45 
robert.glader@emilkraften.se  
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