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Hvem vinder?  
– du bestemmer!
SVEND er Danmarks eneste filmfest, hvor 
publikum bestemmer, hvem der skal have 
de eftertragtede priser. Det eneste, du skal 
gøre, er at gå ind på go.tv2.dk eller kino.dk 
og stemme på din favorit blandt de nomine-
rede film og skuespillere. Ved at deltage kan 
du blive den heldige vinder af et eksklusivt 
ophold på Falsled Kro.

Den store prisfest på Torvet onsdag d. 30. 
august er filmugens højdepunkt. I år er af-
tenens værter skuespillerne Ditte og Louise, 
og det komiske makkerpar skal nok sørge 
for, at det bliver en forrygende, festlig aften! 
Alle er velkomne på Torvet, og det er gratis at 
deltage.

Velkommen til SVEND17
Som borgmester er jeg både stolt og glad 
over, at Svendborg er hjemsted for SVEND 
– Hele Danmarks Filmpris. Igen i år mødes 
filmproducenter og biografejere, skuespillere 
og instruktører i Svendborg for at fejre filmen 
sammen med alle os andre. 
SVEND filmdagene er ikke et lukket arrange-
ment for filmkendere. Vi er alle inviteret med, 
og programmet er så varieret, at der er noget 
for enhver smag. Børnefamilier, festaber og 
filmnørder. SVEND er for alle. Og når filmu-
gen er på sit højeste, mødes vi alle på Torvet 
til den store Prisfest onsdag aften.

Jeg byder jer alle et stort velkommen og rig-
tig god fornøjelse med SVEND17.

Lars Erik Hornemann 
Borgmester i Svendborg

SVEND  
Hele Danmarks Filmpris 
Hvert år i uge 35 lægger Svendborg kulisser 
til et storslået filmtræf med prisuddeling, 
hæderskavalkade, snigpremierer, on locati-
on filmvisninger, sail in bio, udstillinger og 
workshops. 

I år sker det 26. august til 2. september. Et 
af ugens højdepunkter er den store prisfest 
på Torvet 30. august, hvor den røde løber 
lægges ud, kameraerne ruller og landets 
kendte skuespillere og instruktører kommer 
til Svendborg for at være med i opløbet om 
SVEND statuetterne.

På de følgende sider finder du hele pro-
grammet for SVEND17. Du kan også holde 
dig opdateret på  svendfilmfest.dk eller følge 
SVEND Hele  Danmarks Filmpris på Facebook.

SVEND Sekretariat 
SvendborgEvent 
Havnepladsen 2 
5700 Svendborg 
kontakt@svendfilmfest.dk 
Tlf: 6223 6960

Vi tager forbehold for ændringer, aflysninger og trykfejl.

Erik Clausen udstilling på SAK
De fleste kender Erik Clausen som instruktør eller skuespiller, men 
faktisk har han også en langt liv som billedkunstner bag sig. I anled-
ning af Erik Clausen Hæderskavalkaden under SVEND17 har SAK 
arrangeret en særudstilling med mange af hans nyeste værker.  
Der er en klar sammenhæng mellem Clausens malerier og hans 
filmunivers. Hør meget mere om det til ferniseringen, hvor Erik 
Clausen selv kommer og holder åbningstalen. Det vil være muligt  
at købe Clausens værker på udstillingen. 

Sted: Galleri SAK, Vestergade 31, Svendborg. Tid: 12. august til 3. september.  
Billetter: 40 kr. for voksne, 30 kr. for studerende og pensionister,  
gratis for børn under 13 år og medlemmer af SAK

Afgiv din stemme på go.tv2.dk eller kino.dk inden 27. august

Årets hyldest: Erik Clausen
Hvert år hylder SVEND en personlighed indenfor dansk film, og i år er Erik 
 Clausen hædersgæsten. Vi hylder ham som filminstruktør og skuespiller, men 
viser også alle hans andre sider – som gøgler, billedkunstner og samfundsrev-
ser. Ugen igennem præsenterer vi en hel kavalkade af hans film. Nogle af dem 
lægger Erik Clausen selv op til, andre følges på vej af de mange kulturperson-
ligheder, der har et helt særligt forhold til Erik Clausen og hans film. Om det er 
klassekamp eller cirkus, billedkunst eller film, så har Clausen sig selv med i 
alt hvad han laver. Glæd dig til at møde ham under dette år SVEND. 

Program for hele Erik Clausen kavalkaden finder du få de følgende sider

Årets Hæderskavalkade og udstillingen med Erik Clausens værker på SAK  
er støttet økonomisk af Biografklub Danmark Fonden
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NYT UNDER SVEND17 

Hall of Fame
På 1.sal i Borgerforeningen er der ind-
rettet en Hall of Fame med effekter fra 
SVEND, billeder af prisvinderne fra alle 
årene og sjove ting og sager fra filmop-
tagelser på Sydfyn.

Slip for at lave aftensmad i hele SVEND ugen
En håndfuld af de dygtige, lokale restauratører er gået sammen 
om at beværte havens gæster med dejlig mad hele ugen. Så kig 
forbi, inden du går videre til SVEND arrangementer andre steder i 
byen. Eller bliv hængende i Krøyers Have, hvor vi har sammensat et 
spændende program for alle dagene. Vi ses!

SVEND Kulturnat 

fredag d. 1.  september
Der venter spændende og helt 
anderledes oplevelser, når 
byens kulturaktører, butikker 
virksomheder og foreninger 
inviterer indenfor.  
Se steder, der normalt ikke er adgang til. Deltag i åbningen af den nye John Mogensen 
stue på Børsen, tag på en guidet backstage tur i Borgerforeningen, vær med til at afgø-
re, hvad der skal være Svendborgs signaturdrink hos Vinspecialisten i Korsgade, tag til 
fernisering i Galleri UNDERWAERK på Frederiksø….og meget, meget mere.

Se, hvem der holder åbent på Kulturnatten s. 12-13 og på svendfilmfest.dk

Festivalplads i Krøyers Have
I år har vi som noget helt nyt skabt en hyg-
gelig SVEND Festivalplads. Et omdrejnings-
punkt gennem hele filmugen.  
Der er gratis adgang til pladsen, og ugen 
igennem vil der være Open Air film, talks 
fra scenen, gøgl og ildshow, madboder og 
musik. Børnene kan glæde sig til en hel dag 
med film og sjove aktiviteter på selve åb-
ningsdagen, og allerede samme aften indle-

der vi en hel uges hæderskavalkade i haven. 
De to gamle venner Erik Clausen og Leif 
Sylvester mødes på scenen og lægger op 
til den film, det hele begyndte med, nemlig 
Cirkus Casablanca. Dagen efter er det Bodil 
Jørgensen, der gæster haven for at præsen-
tere Clausens film ’Mennesker bliver spist’, 
og derfra går det slag i slag. Onsdag aften 
efter prisfesten viser vi årets vinderfilm i 

havens hyggelige rammer – i stedet for på 
Torvet. 

Se alt hvad der sker på SVEND 
 Festivalplads i dette program
Festivalpladsen er støttet økonomisk af 
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PROGRAM  LØRDAG D. 26. AUGUST 

C.C. Jensen præsenterer

Børnelørdag i Krøyers Have 
Vaiana Open Air
Det er efterhånden blevet en hyggelig tradi-
tion, når SVEND inviterer alle børn og deres 
forældre til en hyggelig lørdag i filmens tegn. 
Denne gang viser vi Disney filmen ’Vaiana’.

Filmen er nomineret til en SVEND statu-
ette for Årets mest populære udenlandske 
børnefilm og bejler desuden til en Oscar for 
Bedste animationsfilm og Bedste sang. Den 
handler om pigen Vaiana, som lever et trygt 
liv på en polynesisk ø i Stillehavet indtil øens 
planter og havets fisk begynder at forsvin-
de. Halvguden Maui har stjålet en magisk 
sten, der tilhører havgudinden, og nu drager 
Vaiana ud på havet for at overtale ham til at 
levere stenen tilbage. Det bliver starten på 
en eventyrlig rejse for at genskabe naturens 
balance. Filmen har dansk tale.

Til de første 100 børn er der en hawaii blom-
sterkrans, madposer fra Kvickly City og Is fra 
Skarø. Hele dagen igennem er der mulighed 

for at prøve sit surf talent af på en surf simu-
lator, få en vaskeægte Maui-tatoo og vinde 
fede filmpremier i en kokos-kast konkurren-
ce. De vilde kan ‘hoppe i havet’ på en Airtrack 
venligst udlånt af Svendborg Gymnastikfor-
ening, og de stille kan tage plads i Svendborg 
Biblioteks bod, hvor de kan læse bøger om 
Stillehavet, lave deres egen bevægelige fisk i 
papir og deltage i en filmquiz.

Børnenes vært gennem dagen er Jakob 
 Bjerregaard Engmann, Teaterchef Bag-
gårdTeatret. En sjov og hyggelig familiedag 
i Krøyers have, hvor forældrene også har 
mulighed for at købe mad og kaffe. 

Sted: SVEND Festivalplads i 
Krøyers Have 
Tid: Kl. 10.30-15.00 
Entré: Gratis

Svendborg Sound Festival
Åbningsdagen for SVEND filmdagene er 
samtidig den dag, Svendborg Sound Fes-
tival slutter tre dage med musik og fest, 
gøgl og ildshow, visuals og spoken word. 
Festivalens tre hovedscener er Harders, 
Maskinen og Underwaerk på Frederiksø. 
Derudover kan publikum glæde sig til 
akustisk musik, fortælleevents, akustisk 
musik, cirkusforestillinger og meget 
andet rundt omkring i byrummet. 

Se hele programmet på svendborgsound.dk

Festlig åbning af SVEND17
Borgmester Lars Erik Hornemann byder vel-
kommen og klipper snoren, så hundredvis af 
balloner stiger til vejrs fra Krøyers Have midt 
i Svendborg. Dermed tager vi officielt hul på 
en hel uges filmoplevelser under SVEND17.

Sidste år kørte borgmesteren af sted i Brum-
le bilen fra Cars filmene. I år kan han smyk-
ke sig med en Hawaii blomsterkrans eller en 
Maui-tatoo sammen med alle de børn, der 
lige efter SVEND åbningen samles i Krøyers 
Have for at se Disney filmen Vaiana. 

Sted: SVEND Festivalplads i Krøyers Have - Tid: Kl. 10.30
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LØRDAG D. 26. AUGUST 

Cirkus workshop
Cirkusrummet, der til dagligt holder til på Frederiksø 
i Svendborg, arbejder med akrobatik og jonglering, 
menneskepyramider, balancekunst, behændighed, 
styrke og præcision. 

Kom og vær med sammen med din familie og venner  
- eller få nogle helt nye legekammerater! 

Alle kan være med, fra 0 til 100 år. 
Det kræver ingen forudsætninger, 
men der er garanti for, at alle bli-
ver udfordret!

Sted: SVEND Festivalplads  
i Krøyers Have 
Tid: kl. 17-18  
Billetter: Gratis entré

Hyldest til Erik Clausen

Cirkus 
Casablanca
Præsenteres af Erik Clausen og Leif Sylvester

SVEND skyder dette års Hæderskavalkade i gang med visningen af 
’Cirkus Casablanca’, der i 1981 var begyndelsen på Erik Clausens kar-
rierer som filminstruktør. 

De gamle venner Erik Clausen og Leif Sylvester Petersen kommer 
begge forbi til en talk inden filmen, hvor du kan glæde dig til at høre 
om deres fælles interesse for cirkus, om vejen fra gøgl til film og om 
deres samarbejde i forbindelse med ’Cirkus Casablanca’.

Medvirkende i filmen: Erik Clausen, Leif Sylvester Petersen, Niels 
Skousen, m.fl.

Ildshow efter filmen
Med fare for eget helbred, og til stor fornøjelse for os alle sammen, 
vil nogle af Svendborgs bedste ildgøglere lege med brændende 

stave, kæder og fakler efter visningen af ’Cirkus 
Casablanca’.  
Det bliver en dejlig blanding af humor og artisteri 
på højt niveau.  
Kom glad, men kom ikke for tæt på!

Sted: SVEND Festivalplads  
i Krøyers Have
Tid: Efter filmen, ca. kl. 20.45 
Billetter: Gratis entré

Sted: SVEND Festivalplads i Krøyers Have  
Tid: Talk kl. 18.20, filmvisning kl. 19
Billetter: Gratis entré
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SØNDAG D. 27. AUGUST 

Forpremiere på Cars 3
Helt eksklusivt har vi fået lov til at vise den nye Cars film før den får 
premiere i resten af landet. Kom til en festlig forpremiere i Scala 
Svendborg, hvor BR har sponsoreret en overraskelse til børnene. 
I den nye film har legendariske Lynet McQueen har fået baghjul af 
en ny generation rasende hurtige racerbiler, og er blevet kørt ud på 
et sidespor i den sport, han elsker. For at komme på banen igen får 
han hjælp af den ivrige unge mekaniker Cruz Ramirez, der har sin 
helt egen opskrift på sejr, og opmuntring fra hans gamle mentor, den 
afdøde Doc Hudson. Det bliver en hård kamp for den gamle mester at 
bevise, at nr. 95 stadig kan være med forrest i feltet i Stempel Cup’en. 
Men en ting er sikkert: Intet bliver som før… 

Sted: Scala Svendborg 
Tid: Kl. 14 
Billetter: scala-svendborg.dk

Hyldest til Erik Clausen
Mennesker bliver spist
Præsenteres af Bodil Jørgensen

Skuespiller Bodil 
Jørgensen byder 
velkommen og 
præsenterer den 
anmelderroste 
Clausen-film 
’Mennesker bliver 
spist’ (2015), som 
hun spillede ho-
vedrollen i. 

Bodil Jørgensen har flere gange arbejdet sammen med Erik 
Clausen, senest i hans kommende film ’Aldrig mere i morgen’, 
som vi har premiere på under dette års SVEND.

Du kan glæde dig til at høre Bodil Jørgensen fortælle om anek-
doter fra filmoptagelserne og om, hvordan det er at spille side 
om side med Erik Clausen.

Medvirkende i filmen: Erik Clausen, Bodil Jørgensen,  
Nicolas Bro m.fl.

Sted: SVEND Festivalplads i Krøyers Have
Tid: 14.00 - Billetter: Gratis entré

SVEND 
Sail-In Movie
Tag venner og familie med om bord, 
når SVEND blænder op for en magisk 
 filmoplevelse på Svendborg Havn.

Læg til foran det kæmpemæssige lærred på havnekajen ved  Maritimt 
Centers pakhus eller se filmen fra strandbaren på Frederiksø. I uger-
ne op til SVEND har vi ladet publikum afgøre, hvilken film de ville se. 
Afgørelsen faldt på filmen ’Jacques en mand af havet’, et adventure-
drama om Jacques Cousteau´s liv. En helt ny film, der skildrer den 
farverige historie om den opdagelsesrejsende franske flådeofficer, 
oceanograf og eventyrer, der fascinerede os alle med sine fantastiske 
opdagelser. 

Film: JACQUES - en mand af havet
Sted: Honnørkajen 
Tid: Kl. 20 
Billetter: Gratis

Bliv klogere på esport 
og se film om det danske  
esporthold Astralis
Formand for Roskilde Esport Jens Chr. 
RIngdal fortæller om esportens vej til 
anerkendelse som sportsgren, og de til-
tag der er opstået for at nå målet. Der vil 

også komme bud på hvilke tendenser vi ser, og hvilke udfordrin-
ger eSporten står overfor. Hvad kan vi lære af udlandet, og hvad 
kan udlandet lære af  Danmark? Vi skal bl.a. høre om det 
 danske hold Astralis og deres vej til succes, og efter  
oplægget viser vi episoder fra dokumentar- 
programmet om Asrtralis ”To The Stars”.

Sted: Scala Svendborg - Tid: Kl. 20
Billetter: scala-svendborg.dk

Sail-In Movie er 
 støttet økonomisk af
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Hyldest til Erik Clausen
Villa Paranoia
Præsenteres af Erik Clausens datter, Louise Clausen

Louise Clausen er ikke kun dat-
ter af Erik Clausen, hun er også 
tæt kollega til ham. ’Villa Pa-
ranoia’ (2004) var den film, hvor 
samarbejdet mellem far og dat-
ter for første gang blev udnyttet 
til fulde. Louise var med fra den 
spæde start på manuskriptet og 
helt frem til hun kørte den første 

filmkopi ind til premierebiografen. 

Hør hende fortælle om, hvordan de som far og datter kan være 
sammen i en så følelsesladet proces, det er at lave film.  
Siden ’Villa Paranoia’ har de to arbejdet sammen på adskillige 
film, og på de to seneste er Louise Clausen krediteret for både 
manuskript, instruktørassistance og klipning. 

Medvirkende i filmen: Erik Clausen, Sonja Richter, Frits Helmuth m.fl.

Sted: SVEND Festivalplads i Krøyers Have
Tid: 18.30 - Billetter: Gratis entré

MANDAG D. 28. AUGUST 

Film i Børnebiblioteket
I børnebiblioteket vises der film fra Filmstriben mandag til tors-
dag kl. 16-17.

Filmstriben er bibliotekernes gratis filmtjeneste til dig. Eneste 
krav er, at du er oprettet som låner på biblioteket, så kan du 
streame film til din pc, tablet eller smartphone. Der er næsten 
3000 film at vælge imellem, og der kommer hele tiden flere til. 
Der er både klassikere og helt nye film, spillefilm og dokumen-
tarfilm – både for børn og voksne.

Sted: Svendborg Bibliotek - Tid: Kl. 16-17
Billetter: Gratis, mød bare op

On Location

Vin, tapas og film  
på Skårupøre Vingård
Skårupøre Vingård inviterer indenfor til en uforglemmelig filmaften 
under SVEND17. Vi begynder aftenen med en lille talk midt ude blandt 
vinstokkene. Værtsparret Bente og Carsten fortæller om vindyrknin-
gen på stedet, og imens nyder vi et glas bobler af egen produktion. 
Bagefter rykker vi ind i den hyggelige Vintønde, hvor der serveres 
lokale tapas og vin inden filmen.

Se eller gense ’Sideways’ - to venners roadtrip gennem Californiens 
vindistrikter, hvor de får rig lejlighed til at dyrke deres kærlighed til 
god vin og kvinder. En fin fortælling om passioner og mennesker - og 
om at åbne en god flaske vin og lade noget andet end den hektiske 
hverdag diktere tempoet.

Aftenens tapasanretning 
Tre oste fra Gundestrup Mejeri 

Røget dyrekølle 
Kyllingepostej, andechorizo og kyllingespegepølse med fennikel fra Allégården 

Rullepølse fra Høkildegård 
Citronmarinerede oliven 

Tomat/mandel/olivenpesto 
Ærtepesto 

Hertil serveres hjemmebagt brød og et glas vin 

Sted: Skårupøre Vingård - Tid: Kl. 18.30 - Pris: 350 kr. 
Billetter: Telefon 6223 6951 eller  
kontakt@svendfilmfest.dk senest d. 22. august

Vil du gerne ses på tv?
I sensommeren / efteråret 2017 har du mulighed for at medvirke 
i to TV serier, som begge foregår omkring år 1900. Begge pro-
duktioner er støttet af FilmFyn, og alle optagelser foregår på Fyn.

-  Nordisk Film indspiller miniserien  
’Lykke-Per’ - baseret på  Henrik 
 Pontoppidans litterære mesterværk.  
Bille August instruerer og  Esben Smed 
har hovedrollen som Lykke-Per.

-  Zentropa indspiller ‘Håbet’, som er en ny spændende TV serie 
for hele familien.

Anne Magnér står for castingen, og hun søger følgende: 
’Det bedre borgerskab’statister, samt ’jødisk udseende kvinder 
og mænd’ til gennemgående statistroller.  
’Mandlige havnearbejdere’, unge såvel som ældre, ’kvindelige og 
mandlige tjenere’ (som har erfaring med servering), ’stuepiger’, 
unge mænd og kvinder, samt børn i alderen 4-14 år.  
Kvinder: Naturlig hårfarve - gerne skulderlangt.  
Mænd: Naturlig hårfarve - gerne overskæg/skæg. 
Alle typer mennesker efterlyses - tykke, tynde, høje, lave - også 
gerne statister med ’et særligt udseende’ som skæve tænder, 
stritører, snurbart, overskæg, fipskæg o.s.v. 
Bare mød op, så bliver du fotograferet og filmet!

Sted: Borgerforeningen 
Tid: Kl. 15-19 
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TIRSDAG D. 29. AUGUST 
Gallapremiere med Erik Clausen

Se filmskaberens nye film 
’Aldrig mere i morgen’
Arrangementet finder sted i Scala Biografen 
i Svendborg med rød løber og forfriskninger 
i foyeren kl. 18.45. Erik Clausen præsenterer 
filmen inde i salen kl. 19.20, og kl. 20 begyn-
der filmen.

’Aldrig mere i morgen’ er udtaget til den 
kommende sæson i Biografklub Danmark.

Sted: Scala Svendborg 
Tid: 18.45 
Billetter: scala-svendborg.dk

Filmklubben Baggårdsbiffen 
45 års jubilæumsudstilling

Nyd et glas ved åbningsreceptionen på Svendborg 
Bibliotek og få hele historien om dengang Berg-
man, Bertolucci og Bunuel kom til Svendborg i 
de glade 70’ere. Gennem 45 år har filmklubben 
’Baggårdsbiffen’ vist mere end 800 såkaldt smalle 
film for et publikum, der i sin storhedstid var pro-
vinsens største med over 700 medlemmer. Udstil-
lingen, der løber fra 29.august til 23. september 
fortæller filmklubbens lange historie gennem pro-
grammer, plakater og presseklip fra alle årene.

Sted: Svendborg Bibliotek - Tid: Kl. 15

Sydfynske filmtalenter
Fyn har et enormt vækstlag af 
unge filmtalenter, og denne 
eftermiddag i Krøyers Have 
har du mulighed for at se årets 
vinderfilm fra både Svendborg 
Skolefilmfestival, Edit 24 og 
Lille Svend, der er Svendborg 
Gymnasiums filmkonkurrence. 
De unge filmfolk kommer selv 
og præsenterer filmene, og vi 
slutter af med at vise kortfil-

men ’Døren til solen’ af Julie Annlie Kjærgaard. Hun har vundet 
Svendborgs kulturtalentpris, og filmen er siden løbet med flere 
priser i både USA og England. 
Sted: SVEND Festivalplads i Krøyers Have
Tid: Kl. 16 - Billetter: Gratis adgang

I fars hænder
Dokumentarfilm af instruktør Sven Vinge

Filmskaber Sven Vinge præsenterer 
selv filmen, hvor han rejser tilbage i 
tiden for at konfrontere sin alkoholi-
serede far, keramikeren Niels Vinge.  
Undervejs erkender han, at han er gået 
i sin fars fodspor og uvidende har fort-

sat hans indre kamp og kunstneriske projekt. Sven Vinge arbejder 
med både fiktion og dokumentar, og hans film har været udvalgt 
og præmieret ved filmfestivaler verden over. 

Sted: SVEND Festivalplads i Krøyers Have
 Tid: kl. 17 - Billetter: Gratis adgang

SVEND On Location
Se ’Spotlight’ på Fyns Amts Avis

Chefredaktør Troels Mylenberg byder 
velkommen og præsenterer dramaet ’Spot-
light’, der fortæller den autentiske historie 
om en gruppe journalister, der falder over 
en ubehagelig sandhed om den katolske 
kirke. Snart er redaktionen dybt begravet i 
sagen, der afslører, at kirkens systematiske 
beskyttelse af de pædofile præster er langt 
mere omfattende, end nogen af dem havde 
forestillet sig. ’Spotlight’ vandt Oscars for 

Bedste film og Bedste originale manuskript.

Sted: Fyns Amts Avis, kælderen, Sct. Nicolai Gade 3 
Tid: Kl. 16.30 - Billetter: Gratis adgang, men begrænset antal 
billetter, der skal afhentes hos Fyns Amts Avis
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FILMSÆSON 2016/2017

14.2. Slangens favntag 
(El abrazo de la serpiente)                                 
Argentina, 2015, 125 min.
Instruktion: Ciro Guerra

I 1904 drager den tyske opdagelsesrejsende 
Theo ind i Amazonas’ jungle for at finde 
den hellige yakruna-plante, der måske kan 
helbrede hans dødelige sygdom. 36 år 
senere følger en amerikansk kollega, 
Evan, i Theos fodspor. Men junglen ligner ikke længere sig selv. 
Kolonialismens indtog har haft grumme konsekvenser for såvel 
naturen som den heksedoktor, som ledsager Theo og Evan 
på deres odysseer. Den colombianske manuskriptforfatter og 
instruktør Ciro Guerras episke, spiralsnoede eventyr Slangens 
favntag rejser gennem Sydamerikas geografi, historie og myter 
for at levere en af de mest vidunderlige film fra det kontinent 
i årevis. En fascinerende opdagelsesrejse ind i et univers af 
skønhed og chokerende fremmedhed – der både berører 
og skræmmer. En unik oplevelse, langt fra mainstream og 
blankpolerede eventyrfilm.

28.2. Mustang                                               
Tyrkiet, 2015, 97 min.
Instruktion: Deniz Gamze Ergüven

Fem tyrkiske søstre bor hos deres onkel 
og bedstemor. Da landsbyens skyggetante 
ser pigerne lege ’usømmeligt’ med nogle 
jævnaldrende drenge på stranden, får de 
husarrest. Men søstrene finder sig ikke i at 
blive kuet af samfundets snæversyn. De gør oprør ved at stikke 
af til en fodboldkamp med yndlingsholdet og laver også ballade 
omkring deres forestående arrangerede ægteskaber. En film 
om et kvindefjendsk samfund, grænsende til det hadske, kunne 
være fyldt med frustreret afsky og lede, men det er ikke den 
stemme, instruktøren vælger at bruge til at fortælle sin film. Hun 
vil meget hellere se det smukke i de fem piger og deres tætte 
forhold, der er deres lille lys i en ellers meget trist hverdag, hvor 
der ikke er en særlig god fremtid at se frem til.

14.3. 45 år (45 Years)
Storbritannien, 2015, 95 min.
Instruktion: Andrew Haigh

45 år« er en stærk psykologisk skildring 
af hvordan et solidt ægteskabs intime 
rum langsomt bliver kløvet af tvivlen, da 
bevidstheden om den afdøde kæreste 
kryber ned i ægtesengen og skaber 
rimfrost under dynen. På ærke-britisk manér forbliver de 
store følelser dog godt begravet. Det bliver hurtigt tydeligt, 
at vi har at gøre med to mennesker, der ikke er vant til at 
kommunikere om de store ting i livet. Sandsynligvis har de 
aldrig gjort det, men er bare faldet ind i deres respektive 
roller og blevet der i tryg forvisning om, at det var der, de 
hørte til. Man får lyst til at skrige; så tal dog med hinanden! 
Lyt til hinanden! Se hinanden! Vel vidende, at der findes 
hemmeligheder så dybe og potentielt altødelæggende, at 
der ikke findes ord.

28.3. Phoenix  
Tyskland, 2014, 98 min.                     
Instruktion: Christian Petzold

Tyskland, efteråret 1945. Den jødiske 
natklub-sangerinde Nelly Lenz har 
over-levet kz-lejren, om end hendes 
ansigt er skamferet af skudsår. Efter 
omfattende plastiske operationer rejser Nelly hjem til 
Berlin, hvor hun møder sin ægtemand, Johnny. Han 
genkender hende ikke umiddelbart, og Nelly vælger 
at skjule sin sande identitet for at opklare, om det var 
Johnny, der angav hende til nazisterne. I samspil med et 
plot, der har klare Hitchcock-referencer, kan man mene, at 
problematikken og helingen af det tyske samfund træder 
for meget i baggrunden, men som allegori på Tyskland, 
der skal forsøge at genfinde sig selv efter krigen, med 
et helt nyt ansigt og en helt ny historie, fungerer filmen 
fremragende

BAGGÅRDS BIFFEN

F E B R U A R M A R T S Velkommen til en 
ny sæson i Baggårdsbiffen 

Denne sæsons fjorten film foregår i Georgien, Rusland, 
Island; USA, Chile, Iran, Frankrig, Argentina, Columbia, 
Tyrkiet, England og Tyskland. Filmene haft dansk premiere 
i 2015 og 2016 og har på nær enkelte undtagelser, ikke 
været vist i Svendborg. 

Vi håber at se gamle og nye medlemmer til tanke-
vækkende, spændende, rystende og af og til morsomme 
filmoplevelser. Baggårdsbiffen har besluttet, at vi hvert år 
vil uddele en pose penge til et filmrelateret formål, meget 
gerne til hjælp til oprettelse af nye filmklubber. 
Ansøgning om støtte bedes sendt til formanden. 

Scancoden henviser til 
www.baggaardsbiffen.dk, så 
du kan have programmet på din 
smartphone. Yderligere oplysninger 
om filmene kan f.eks. findes på 
www.scope.dk og www.imdb.com

Praktiske oplysninger
Baggårdsbiffen er en forening, som har til formål at vise 
gode film. Det daglige arbejde varetages af en 8 mand 
stor bestyrelse. 

Vi viser film tirsdag aften kl. 19.30, i ulige uger 
fra den 13. september 2016 til den 28. marts 2017. 

Filmene vises hos AOF Vestergade 23, Svendborg 

For at se film i Baggårdsbiffen skal man være medlem.
Et medlemskab koster:   kr. 50.-
En billet koster:  kr. 30.-
Medlemskab inkl. billetter til alle 14 film       kr. 400.-
Medlemskab kan tegnes inden hver forestilling.

Før filmen, og i pausen, kan man købe te, kaffe, kage og 
diverse drikkevarer i Bifcaféen.

Henvendelser vedrørende Baggårdsbiffen bedes rettet 
til formanden: Jesper Ege tlf.: 2231 0906 / 6222 2915
jesperege@gmail.com

Generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling, 
tirsdag den 11. oktober straks efter at filmen er slut. 

Punkter ifølge dagsordenen.
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ONSDAG D. 30. AUGUST 

Danske kortfilm på Biblioteket
Tirsdag og onsdag viser Svendborg Bibliotek danske  
kortfilm i voksenbiblioteket.

Sted: Svendborg Bibliotek - Tid: Kl. 15-17 - Billetter: Gratis, mød bare op

En aften i selskab med Gud
Gallapremiere på den danske film ’Gud taler ud’

SVEND17 inviterer til en festlig premiere på 
det nye danske komediedrama ’Gud taler ud’, 
som resten af landet må vente med at se til i 
slutningen af september. 

Til premieren i Svendborg kommer instruk-
tør Henrik Ruben Genz, skuespiller Søren 
Malling, der har hovedrollen som selvbestal-
tet Gud i slåbrok og underbukser, samt den 
svenske sangerinde Lisa Nilsson, der spiller 
Guds kone. Det er første gang, vi oplever 
hende i en bærende rolle på det store lærred. 

Filmen følger en familie i et parcelhus i 
Risskov, hvor Uffe - psykolog og selvbestaltet 

Gud - regerer over sønnerne Jens, Thomas 
og Mikkel. På trods af morens brave kamp 
for at holde sammen på huset, begynder 
familiefreden snart at vakle og et oprør at 
ulme. 

Jens Blendstrups selvbiografiske roman 
ligger til grund for den danske film, der er 
instrueret af manden bag ’Frygtelig lykkelig’, 
Henrik Ruben Genz.

Filmen vises, når den store prisfest på Tor-
vet er slut. En skøn anledning til at fortsætte 
festlighederne i Scala Svendborg, hvor der er 
rød løber, bobler og sødt inden filmen.

Hyldest til Erik Clausen
Min fynske barndom

En hyggelig eftermiddag i Krøyers 
have, hvor vi viser filmatiseringen 
af den fynske komponist, Carl 
Nielsens liv. Inden filmen spiller 
Svendborg Musikskole musik af 
Carl Nielsen, og der kan købes 
fynsk brunsviger og kaffe.

Erik Clausen har både skrevet ma-
nuskript og instrueret filmen, der 
fortæller om Carl Nielsen udvikling 
fra dreng til komponist, om at stå 
på tærsklen til verdensberømmel-
se og om kærlighedssorger, der 
blev til musikalsk inspiration.

Medvirkende i filmen: Nikolaj Lie Kaas, Jesper Christensen, 
Frits Helmuth m.fl.

Sted: SVEND Festivalplads i Krøyers Have
Tid:  Kl. 13 Kaffebord og Carl Nielsen musik.  

Kl. 14 vises filmen
Entré: Gratis entré       

Seminar for filmelskere
Seminaret er primært rettet mod manuskriptstuderende, manu-
skriptforfattere, film- og TV branchefolk, men alle filminteresserede 
er velkomne.

Kl. 10-12.30: Fremvisning af filmen ’I fars hænder’. Instruktøren Sven 
Vinge fortæller om arbejdet med det autobiografiske materiale. Uan-
set om du arbejder inden for dokumentar eller fiktionsfilm handler 
det om at skabe fortællinger, som publikum kan spejle sig i. 

Kl. 12.30: Frokost 

Kl. 13-15: Den erfarne manuskriptunderviser og filmkonsulent Lars 
Detlefsen inddrager publikum i sin pep-talk om, hvilke dramaturgi-
ske ’skandaler’, der skal til, for at fremtidens drama og dens fortæl-
lere udvikler sig. En inspirerende og provokerende opsang til danske 
filmskabere.

Kl. 15-16: Mød de nyudsprungne manuskriptforfattere fra SDU’s ud-
dannelse Manuskriptudvikling. Drik et glas med dem og hør hvad de 
nye talenter brænder for.

Sted: Maritimt Centers Pakhus, Havnepladsen 2 - Tid: Kl. 10-16
Pris: 1.200 kr. inkl. forplejning. Studerende 400 kr. - Tilmelding: Hos SDU

Sted: Scala Svendborg 
Tid: Kl. 20.15 Rød løber, bobler og sødt  
Kl. 20.45 Præsentation af filmen - Kl. 21 Forestillingen begynder
Billetsalg: Scala-svendborg.dk
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Efter prisfesten vises den nykårede ’Årets bedste danske film’ Open Air på SVEND Festivalpladsen i Krøyers Have

Og de nominerede er...
ÅRETS BEDSTE DANSKE FILM
3 Ting  
Alle for 3 
Dan Dream  
Den bedste mand 
Dræberne fra Nibe 
Du forsvinder 
Fuglene over sundet 
Klassefesten 3: Dåben 
Swinger 
Underverden

ÅRETS BEDSTE KVINDELIGE SKUESPILLER
Birgitte Hjort Sørensen for 3 ting 
Danica Curcic for Fuglene over sundet 
Lene Maria Christensen for Den bedste mand 
Stine Fischer Christensen for Underverden 
Trine Dyrholm for Du forsvinder

ÅRETS BEDSTE MANDLIGE SKUESPILLER
Dar Salim for Underverden 
David Dencik for Fuglene over sundet 
Mikkel Boe Følsgaard for Den bedste mand 
Nikolaj Coster-Waldau for 3 ting 
Nikolaj Lie Kaas for Du forsvinder

ÅRETS DANSKE TV-DRAMASERIE 
Arvingerne 3 - DR1 
Badehotellet 4 - TV2 
Bedrag 2 - DR1 
Den Anden Verden - DR1 
Der kommer en dag - TV2 
Dicte 3 - TV2 
Ditte & Louise 2 -DR1 
Gidseltagningen - Kanal5 
Grethe - TV2 
Mercur - TV2 Charlie

Derudover er der priser til Årets bedste 
udenlandske film, Årets bedste danske børnefilm, 
Årets mest populære udenlandske børnefilm og 
Årets danske skuespiller i en TV drama serie.

Du kan være med til at stemme helt 
indtil d. 27. august på 
go.tv2.dk eller kino.dk

Prisfest på Torvet
Hele Danmark kårer årets mest populære 
film og skuespillere ved en storslået prisfest 
midt i Svendborg. Alle er velkomne, og det er 
muligt at følge de kendte helt tæt på, når de 
kommer ned ad den røde løber. I år sender 
TV2 live fra prisfesten, og i det hele taget mø-
der pressen talstærkt op denne aften. 
Kom og vær med til at fejre dine yndlings-
skuespillere og årets allerbedste film. Øl 
og vand kan købes på pladsen undervejs i 
 showet.

I år er værterne ved prisfesten skuespillerne 
Ditte og Louise, og forud for prisfesten har 
SVEND modtaget denne lille hilsen fra mak-
kerparret: ’Vi glæder os helt vildt til at være 
værter ved SVEND17. Vi lover at tage tøj på 
og skabe en hyggelig fest. Vi kunne ikke fore-
stille en smukkere ramme end Svendborg. 
Frankrig har Cannes.  Vi har Svendborg!’.

Sted: Torvet, Svendborg 
Tid: Kl. 17.30 - Gratis entré

ONSDAG D. 30. AUGUST 

Til de første  
250 gæster serverer  

vi et glas gratis 
Somersby Secco

KOM OG VÆ
R

 M
ED TIL AT ÅBNE 

FE
ST

EN
 ✪
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TORSDAG D. 31. AUGUST

Hyldest til Erik Clausen
De frigjorte
Præsenteres af Kirsten Jakobsen,  
forfatter til biografien ’Clausen’
Erik Clausen har engang sagt: ”Mange ved, 

hvem Clausen er, men hvem er Erik? Jeg ved det sgu dårligt nok 
selv.” Vi kommer en del tættere på et svar, når Kirsten Jacobsen, 
forfatteren bag biografien ”Clausen”, fortæller om den Erik, der 
skabte aftenens Clausen classic-film ’De frigjorte’ (1993).

Medvirkende i filmen: Erik Clausen, Anne Marie Helger, Helle 
Ryslinge m.fl.

Sted: SVEND Festivalplads i Krøyers Have
Tid: 18.30 - Billetter: Gratis entré

Giant Steps Koncert: Ginman/Blachman/Dahl 
De tre herrer Lennart Ginman, Thomas Blachman og Carsten 
Dahl har om nogle været med til at definere dansk jazz de sid-
ste par årtier. Trioen formår i en sjælden grad at kombinere det 
smukke og det flabede, det lyriske og det swingende, det gene-
røse og det stramt disponerede. Sammen finder  
de ind til en ganske særlig energi og klang. 

Oplev dem på spillestedet Arne B  
under SVEND17.

Sted: Arne B, Vestergade 10
Tid: Kl. 20 - Pladsbestilling: 62 22 47 83

En OFF dag i Krøyers Have
Odense Internationale Film Festival – OFF – hylder kortfilmen hvert 
år i uge 35. I den anledning viser SVEND17 nogle af de film, der dyster 
om store præmier og prestige i Odense. Udover de eftertragtede pri-
ser under OFF, er der også Oscar shortlisting på højkant til vinderne. 

104 kortfilm fra 34 lan-
de kom gennem nåle-
øjet til OFF og deltager 
i årets konkurrence. 
Vær klar på at opleve 
det søde, sjove, sørge-
lige, sensuelle, og det 
som er så OFF, at det 
er svært at beskrive!

Sted: SVEND 
 Festival plads  
Tid: 10-16
Billetter: Gratis adgang

Fyn er film - især i uge 35
God fornøjelse med SVEND17

kærlig hilsen OFF

Mød to af Danmarks nye modige filmskabere
Forpremiere på Brødrene Avaz’ drama ’Mens vi lever’
Denne aften præsenterer to af dansk films 
mest lovende nye talenter, instruktør Meh-
di Avaz og manuskriptforfatter Milad Avaz, 
for første gang filmen ’Mens vi lever’ for et 
publikum.

’Mens vi lever’ er inspireret af en autentisk 
ulykke, der fandt sted i Nordsjælland for 16 
år siden, hvor den debuterende instruktør 
Mehdi Avaz voksede op. Filmen handler om 
Anne og Kristian, der er nyforelskede og klar 

til at starte deres liv sammen. En dag banker 
det på døren, og udenfor står Tommy. Kri-
stian har ikke set Tommy i årevis og pludse-
lig konfronteres han med en fortid, som han 
har gjort alt for at glemme. ’Mens vi lever’ 
følger fire mennesker, hvis skæbner flettes 
ind i hinanden efter den fatale ulykke.

Manuskriptet har Mehdi Avaz skrevet sam-
men med sin bror Milad Avaz. De to brødre 
har produceret filmen helt uden om det etab-

lerede system og har ved hjælp af bemær-
kelsesværdigt gåpåmod selv skaffet kapital 
til filmen. Efter forestillingen fortæller de to 
brødre om arbejdet med filmen.

Rollelisten byder bl.a. på navne som Nicolas 
Bro, Charlotte Munck og Henrik Prip overfor 
de unge skuespillere Sebestian Jessen, Julie 
Christiansen, Julie Brochorst Andersen og 
Nikolaj Groth. 

Sted: Scala Svendborg 
Tid: Kl. 17.30 Rød løber og forplejning i biografens foyer -  
Kl. 18 Filmen begynder - Kl. 19.45 Hør de to brødre fortælle om filmen 
Billetter: Scala-svendborg.dk

Rejsen til Mercur
Hvem drømmer sig ikke af og til op til stjernerne? Tag med på B 
TOURS første rejse og oplev skuespiller Jon Lange fortælle om 
sin rolle som den homoseksuelle rigmandssøn og radiopioner, 
Jan Irsinger, i TV2 Charlies dramaserie Mercur. 

Se seriens ’location’, Kogtved Søfartsskole, og hør om FilmFyns 
nyeste tiltag ved Direktør for FilmFyn Bo Damgaard.  
Der er mulighed for at tilkøbe en madkurv.

Sted: Kogtved Søfartsskole, Kogtvedvænget 11,  
5700 Svendborg - Tid: Kl. 19.00 - Billetsalg: BaggårdTeatret
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SVEND
Kulturnat Butikkerne holder Open 

by Night og der venter 
spændende og helt an-
derledes oplevelser i 
hele byen. Her finder 
du en oversigt over det 
meste – og resten finder 
du på svendfilmfest.dk 

FREDAG D. 1. SEPTEMBER

Hyldest til Erik Clausen
Ledsaget udgang
Præsenteres af skuespiller Jesper Asholt
Jesper Asholt har altid været stor fan af Erik Clausens film, så 
da han blev ringet op af “et ikon i dansk film, som Erik Clausen, 
var det en stor ting”. Opkaldet drej ede sig som en hovedrolle i 
aftenens film ’Ledsaget Udgang’ fra 2007, hvor Asholt endte med 
at spille side om side med Clausen. 

Om sit arbejde med Erik Clausen siger Jesper Asholt, at ”det 
var som at få et ridderslag af forkæmper nr.1 for den lille mands 
kamp mod de store. Eriks tilgang til at lave film er på flere må-
der anderledes end de fleste andre instruktørers. Hans valg af 
skuespillere og statister er ret ukonventionelle og overraskende, 
og det gør indspilningen af nogle scener helt unikke.” 

Glæd jer til at møde Jesper Asholt forud for aftenens filmvis-
ning, hvor han bl.a. vil fortælle om sine minder fra festscene- 
indspilninger med Erik Clausens mor. 
 
Medvirkende i filmen: Erik Clausen, Jesper Asholt, Ditte Gråbøl, 
Elith Nulle Nykjær m.fl. 

Sted: SVEND Festivalplads i Krøyers Have 
Tid: 18.30 - Billetter: Gratis entré

10:00 
12:30
14:30

▲

M/S Helge I anledning af Kulturnatten er det gratis 
at sejle med MS Helge. Skibet fyldes op 
i Svendborg, så forvent ikke at få plads 
langs broerne på turen.

10:00-15:00 
17:00-22:00

▲

Skulpturium Skulpturium på Frederiksø åbner 
dørene og inviterer ind i bronzestøberen 
Sven Peder Hansens verden. 

10:00-13:00 
19:00-22:00

▲

Bagergade Åbent hus i Odd Fellow bygningen. 
Søsterloge nr. 17 Sinceritas viser den 
smukke logebygning frem og fortæller 
om hvad logelivet og fællesskabet 
betyder for dem. 

16:00-19:00

▲

FolkforFolk Sydfyns Folkemusikforening Folk For 
Folk præsenterer sit Efterårsprogram 
2017 for fuld musik rundt i byens gader. 

16:00-17:00

▲

Svendborg 
Bibliotek

Der vises gode film fra filmstriben.dk i 
børnebiblioteket. Kom forbi og kig med 
så længe du vil. 

16:00-23:00

▲

Galleri 
 UNDERWAERK

Fernisering på udstillingen med Lasse 
Snorgaard. Galleriet giver et glas vin og 
en blomst. 

17:00-19:15

▲

Svendborg 
Bibliotek

’Kend din Kulturkanon’ med Mai-Britt 
Schultz og Nils Valdersdorf. Gode 
historier om alle kulturperlerne i 
Svendborgs imponerende kulturkanon. 

18:00-22:00

▲

Kultutten Besøg et anderledes kulturhus på 
Frederiksø, skabt af Svendborgs 
frivillige ildsjæle. 

18:00-22:00

▲

Kunsthal Besøg udstillingen SOFT MACHINE med 
værker af Ahmad Siyar Qasimi, Kaare 
Golles og Morten Modin 

18:00-22:00

▲

Musikskolen Svendborg Musikskole slår dørene op. 
Kom og se skolen, lyt til musikken og 
hør om de mange tilbud der findes i 
Musikskolen. 

18:00-22:00

▲

SG Hallen Open Gym. Mød instruktører og 
udvalgsmedlemmer fra SG, og få svar 
på spørgsmål om stort og småt om den 
kommende sæson.
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Hyldest til Erik Clausen

Midt om natten
Præsenteres af Peter Ingemann
Når mørket falder på, blænder vi op for ’Midt om natten’ som 
festlig afslutning på SVEND Kulturnatten. Filmen, der er instru-
eret af Erik Balling, blev en af 80’ernes mest omtalte danske 
film. Den bød ikke kun på spænding og venstrefløjs aktivisme, 
men også på Erik Clausen i rollen som Arnold, der blev udsat for 
en hel del prøvelser. 

Filmen præsenteres af Peter Ingemann, som nok er bedst kendt 
som musiker i bl.a. Skousen & Ingemann og Røde Mor. Inge-
mann er dog også gammel ven med Erik Clausen og har gen-
nem de sidste 20 år produceret hans film. 

Glæd dig til at høre Peter Ingemann fortælle om sit arbejde som 
producent, og hvordan rockmusikken blev oversat til filmlærre-
det.

Medvirkende i filmen: Erik Clausen, Kim Larsen,  
Birgitte Raaberg m.fl.

Sted: SVEND Festivalplads i  
Krøyers Have
Tid: 21.00 
Billetter: Gratis entré

FREDAG D. 1. SEPTEMBER
18:30-20:30

▲

Byrådssalen Se Byrådssalen og få en snak med 
kandidaterne til det kommende 
Kommunevalg. Alle partier og lister vil 
være til stede.

19:00

▲

Borgerforeningen Guidet backstage tur med leder 
Claus Bjerregaard. Hør historien 
om Borgerforeningen og se steder, 
publikum normalt aldrig ser.

19:00

▲

Føtex Swing og Rock’n Roll i varehuset. 
Foreningen Kom og Dans Svendborg 
laver opvisning og alle har mulighed for 
at prøve selv. 

19:00  
20:00

▲

Gerritsplads Små stumfilmsscenarier udspilles som 
levende stumfilm med Povl Balslev 
på klaver som underlægningsmusik. 
Mød bl.a. en Charlie Chaplin og en Asta 
Nielsen karakter.

19:00
20:00
21:00

▲

Hotel Svendborg Åbent hus, hvor du kan møde ledelsen 
og få en unik rundvisning på det 9000 
m2 store hotel. Få bl.a. et smugkig på 
den nye brudesuite med kyssevæg.

19:00-21:00

▲

Vinspecialisten Kom og smag på tre forskellige 
cocktails og give din stemme til den, 
du mener skal være Svendborgs 
signaturdrink. 

19:00-22:00

▲

Frederiksø Vær med til at male et fællesmaleri 
"SVEND" 1 x 3 meter. Bliver billedet 
godt nok, vil det efterfølgende blive 
tilbudt ophængt et sted i byen.

19-21

▲

Frederiksø Kan du finde Batman, Preben Uhyret og 
Børge Bæ? Skattejagt på Frederiksø. 
Start i udstillingscontaineren på kajen.

19:00-21:00

▲

Frederiksø Udstilling om Svendborg Havns fremtid 
og fortid. Her kan du både blive klogere 
på udviklingen af havnen og dens 
maritime kulturarv. 

20:00

▲

Vor Frue Kirke Oplev sidste års Ben Webster-prisvinder 
Heine Hansen i sammenspil med 
bassisten Thomas Fonnesbæk og 
trommeslageren Alex Riel. 

20:00
▲

Gerritsgade Gør dig klar til intens og energisk 
underholdning, når Oure Dans rykker 
ind i gågaden med et imponerende pop-
up show.

20:00

▲

Borgerforeningen Festlig musikalsk børneunderholdning 
med de to musikere og Star Wars fans, 
Master Jonas og DJ R2D2, der henter 
inspiration direkte fra en fjern galakse.

20:00

▲

Børsen Launy Lindahl løfter sløret for planerne 
med John Mogensen Stuen, der 
forventes at stå helt færdig d. 1. oktober 
– men denne aften er der mulighed for 
et smugkig.

20:00

▲

Kammerateriet Basic Bigband giver en kort gratis 
koncert på Kammerateriet. Den 
talentfulde sangerinde Emilie 
Blendstrup er i front.

20:00-23:00

▲

Liv I Min By Omlægningen af Munkestræde er 
afsluttet. Se en film om arkitektur og 
særlige steder i strædet.

22:00-23:30

▲

Svendborg 
Bibliotek

Behagelig og velafstemt improviseret 
instrumentalmusik, iscenesat med 
stemningsfuld lysopsætning.

22:00-03:00

▲

Kammerateriet DJ Harski Hubbi er tilbage! 
Kammerateriet inviterer til den 
vildeste 80’er-fest med 80’er cocktails, 
neonfarver og pang! 
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Animationsworkshop 
med Nana Torp fra DR Ultra Krea Kampen
At lave animationsfilm er det lidt ligesom at 
være gud. Du skaber dine helt egne figurer 
og får dem til at gå levende rundt i en verden, 
som du har skabt. Sammen med kunstner og 
filmskaber Nana Torp får børnene på denne 
workshop mulighed for at opfinde deres egne 

figurer og verdner – og lave deres helt egen 
2D stopmotion film. 

Børnene vil lære om filmiske virkemidler, om 
visuel historiefortælling, lyd og fortællemo-
deller. Målgruppen er børn fra 9 til 12 år.

 

 

SVEND On Location

Sving dig i trætoppene og se 
’The Legend of Tarzan’ i Gorilla Park
Tag hele familien med, når vi viser film i den store tipi i Gorilla 
Park. I bestemmer selv, om I vil starte dagen med en tur i klat-
reparken kl. 11. Der er sjov og udfordringer for alle aldersgrup-
per på otte forskellige baner. 

Hvis I ikke skal klatre og hellere bare vil lave bål og se film, så 
mød op kl. 14, hvor vi tænder bålet og serverer grillpølser med 
brød. Til sidst laver vi popcorn over bålet, som vi tager med op i 
tipien ca. kl. 14.45. 

Husk at medbringe tæpper og pude, for når vi blænder op for 
The legend of Tarzan fra 2016, skal den ses liggende i den hyg-
gelige tipi!

Sted: Gorilla Park, Svendborg 
Tid: Klatring kl. 11, bålhygge og film kl. 14
Pris: Bålhygge, film, pølse og popcorn 70 kr. for voksne, 50 
kr. for børn. Drikkevarer kan købes på stedet. Med klatring: 
300 kr. for voksne og 250 kr. for børn (8 år og opefter)

Billetter: Telefon 6223 6951 eller  
kontakt@svendfilmfest.dk senest 31. august.

SVEND On Location for børn 

Forpremiere på  
‘Venner fra Fremtiden’
Forsorgsmuseet i Svendborg lagde locations til optagelserne af 
TV serien ‘Venner fra Fremtiden’, der vises til efteråret på  
DR Ultra. Under SVEND17 har vi derfor fået mulighed for at 
invitere til en helt særlig forpremiere. Vi viser et afsnit fra serien 
lige dér, hvor det blev optaget.

‘Venner fra Fremtiden’, der er skabt i samarbejde med FilmFyn, 
er tiltænkt de lidt større børn og handler om to børn fra femte 
klasse der sendes i en tidsmaskine tilbage i Danmarkshistorien 
med en mission. De skal hjælpe et menneske fra en anden tid 
uden mobiltelefoner og tablets. Hvert afsnit tager udgangspunkt 
i en historisk periode, hvor børnene lærer personer fra den 
pågældende tid at kende og hjælper dem med at løse historiske 
dilemmaer. 

Til forpremieren holder museumsinspektør Jeppe Wichmann 
Rasmussen et lille oplæg og viser rundt i de aktuelle locations 
på museet. 

Sted: Danmarks Forsorgsmuseum, Svendborg
Tid: Kl. 11-12, 12-13 og 13-14
Entré: Gratis

Sted: Svendborg Bibliotek - Tid: Kl. 10-13 - Medbring gerne egen tablet. 
Entré: Gratis. Billetter fås her: www.svendborgbibliotek.dk efter først-til-mølle
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SVEND On Location 

Genoplev de glade dage med 
Radio Mercur
En stor del af optagelserne til den danske dramaserie om Radio 
Mercur foregik på den lokale coaster Caroline S. Helt eksklusivt er 
det lykkedes os at vise tre afsnit fra serien i selve lastrummet på 
Caroline S under dette års SVEND. 

Serien er en fortælling om de glade dage, hvor nogle få radiopi-
rater brød DRs monopol og fra rum sø sendte pop og rock ud til 
folket. 

Vi sejler coasteren til Lundeborg og inviterer til asfaltbal på kajen, 
hvor alle de velkendte hits fra dramaseriens lydside bliver spillet. 
Fem af de klassiske biler, der var med i TV serien kommer også 
kørende til Lundeborg i dagens anledning. 

Program
Kl. 14  Tag plads i lastrummet på coasteren Caroline S og se 

TV serien Mercur on location
Kl. 15  LUMUKU-band spiller på havnen i Lundeborg
Kl. 17-18 Danseundervisning
Kl. 18-19.30  Restauratørerne på  Lundeborg havn serverer danske 

retter fra dengang
Kl. 20-22 Asfaltbal på kajen 

Sted: Lundeborg Havn  
Tid: Kl. 14-22  
Entré: Gratis

SVEND17 for skoler og børnehaver
SVEND er en fantastisk mulighed for at dykke ned i filmens forun-
derlige verden for skoler og børnehaver i Svendborg Kommune. 
Programmet byder på spændende filmvisninger og filmfaglige 
workshops i manuskriptskrivning, stop motion, scenografiske vir-
kemidler, locations og lyssætning. 

De yngste elever får blandt andet mulighed for at skabe små natur 
dokumentarfilm på work shoppen ‘Når en bille går til filmen’ på 
Svendborg Naturskole. For de ældste elever viser Forsorgsmuseet 
de dokumentarfilm, der blev til i projektet ”Skjulte Danmarkshisto-
rier”. Et ambitiøst og nyskabende museumsprojekt, der gennem 
12 dokumentarfilm giver indsigt i forskelle og ligheder på livet for 
socialt udsatte i nutid og fortid. 

Alt i alt en spændende filmuge med filmoplevelser og skabende 
filmaktiviteter for små og store. Det hele er gratis, men tilmelding 
er nødvendig.

Se hele programmet på svendfilmfest.dk



 

SVENDBORG
TURISTFORENING

Stor tak til...

SVEND Hele Danmarks Filmpris kunne ikke lade sig gøre  
uden velvillig støtte og opbakning!


