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Filmen måste ha svensk distribution. Distributören, ditt bolag ska skriva på ett distributionsavtal 

med SFI, Anna Sardelis 08 6651100 (vx) 

 

Filmen ska registreras hos Filmägarnas kontrollbyrå, Peter Laghammar/Jenny Lupin 08 441 55 

70/71 (vx). Begär inloggningsuppgifter för att kunna registrera filmen på Bioguidens nationella 

filmregister senast tio dagar före premiären. 

 

Filmaren står för extern marknadsföring, affischer, pressutskick, inbjudningar. Vår ambition är att 

regissör och andra bakom filmen ska delta vid premiären. Vi vill gärna att det finns ett program 

med samtal efter filmen under den tid den visas. 

 

Hagabion står för pressvisning och löpande annonsering under visningstiden. Filmen ska inte heller 

ha visats på Tv eller förhandsvisats i Göteborg med undantag för GIFF. 

 

Biljettintäkter efter avdragen SFI-avgift delas 50/50 mellan biografen och 

filmaren/produktionsbolaget. 

 

Filmen med affischer skickas, senast fyra veckor, innan visning till: 

Folkets Bio 

Hagabion 

Box 7176 

402 33 Göteborg 

 

Teknisk information 
från Davey Hammarsten, maskinist på Hagabion 

 

Viktigt att filmkopiorna finns minst en vecka i förväg. DVD och Bluray kopior måste en extra 

backupp. 

 

Det är bäst om originalfiler finns och filmen körs från en kopia på hårddisk. Det digitala formatet 

som filmen har måste testköras en vecka innan så att filmaren hinner kopiera om den vid problem.  

Vanliga format som JPEG 2 eller MKV rekommenderas, som körs på mediaspelare. DCP finns. På 

begäran kan körbara digitala format skickas till filmaren.  

 

Förutom dessa digitala format har vi bara 35mm och 16mm. Digibeta och HDDVspelare måste 

hyras i förväg och kostnaderna tas med i beräkningen. 

 

Filmaren bör helst själv kontrollera resultatet så att filmen körs med rätt format och ljudnivå. 

Anvisningar bör finnas om format och ljud i annat fall. Alla filmer måste ha en returadress så att 

filmerna kan skickas tillbaka, om inte filmaren själv hämtar dem. Hör av er med bekräftelse och om 

det finns några frågor. 

 

Kontakt 
Hagabions programgrupp fbprog@lists.hagabion.se 

Teknikansvarig davey@hagabion.se  

Biografföreståndare nancy@hagabion.se 
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