


FILMBILJETT� 20 KR
�
FESTIVALPASS� 60 KR
Festivalpasset i form av ett armband ger tillgång till alla filmerna under BUFF-Småland.
�

OBS! ENDAST KONTANTER I KASSANPR
ISE

R
BILJETTER & INFO

BILJETTKASSANS ÖPPETTIDER

Biljettkassan öppnar alltid 30 min innan dagens första föreställning och stänger 
när den sista filmen gått igång. Plats på skolbiovisningarna kan endast köpas i mån 
av plats och släpps innan visningarna. Det samma gäller för festivalpasset.

PALLADIUM 

Storgatan 12
352 31 Växjö

PALLADIUM



BARN- OCH UNGDOMS FILMFESTIVALEN  

BUFF KOMMER  
TILL SMÅLAND! 
Med sina 30 år på nacken vet BUFF hur en filmfestival 
ska se ut. Nu har det blivit Växjös och Palladiums tur att 
få besök av BUFFs runtresande festival ”BUFF i hela 
Sverige”. Under tre dagar tar BUFF-Småland med sig 
filmupplevelser från hela världen till Palladium. 

Programmet är fullspäckat med filmer från världens alla 
hörn till ett pris som passar även den yngsta plånboken; 
20kr/biobiljett. Skolbio tillhandahåller vi gratis till de skolor 
som vill gå på dagtidsvisningarna 15-16/10. Under BUFF-
Småland visas film som kompletterar rådande filmutbud 

i förhoppning om att bredda barn- och ungdomars bild 
av vad film är – både vad gäller konstnärligt uttryck och 
innehåll.

Festivalen avslutas med att juryn korar BUFF-Smålands 
stora vinnare och publiken får såklart även göra sin röst 
hörd när de utser publikens favorit. 

Festivalen håller till hos Folkets bio Växjö på Palladium, 
Storgatan 12 i Växjö.



ONSDAG 14/10 • 16.00 
FREDAG 16/10 • 11.00 (SKOLBIO) 
LÖRDAG 17/10 • 13.00  

LIVET ENLIGT NINO
HET LEVEN VOLGENS NINO  |  NEDERLÄNDERNA 2014  |   

REGI: SIMONE VAN DUSSELDORP  |  80 MIN.  |  

HOLLÄNDSKT TAL  |  SVENSK TEXT  |  REK. FÖR ÅK 2–4 

När åttaårige Ninos mamma plötsligt dör rasar vardagen 
samman för hans familj. Pappan är oförmögen att ta hand 
om sina barn och Nino och hans storebror får klara sig 
själva, vilket innebär att de gör lite som de vill. Nino har en 
kanin som han pratar med. När det talas om fosterhem och 
installeras övervakningskameror i hemmet tar sig pappan 
samman. En ovanlig blandning av dråpliga situationer och 
djupaste allvar.  

 Förfilm: Foul 
 

ONSDAG 14/10 • 18.00  
TORSDAG 15/10 • 11.00 (SKOLBIO) 

LEGENDEN OM LONGWOOD 
THE LEGEND OF LONGWOOD  |  NEDERLÄNDERNA, IRLAND, 

TYSKLAND 2014  |  REGI: LISA MULCAHY  |  99 MIN.  |   

ENGELSKT TAL  |  SVENSK TEXT  |  REK. FÖR ÅK 4–6 

Hästtjejen Mickey Miller flyttar motvilligt från livliga New 
York till Irland där hennes familj ärvt ett hus. Till en början 
är tillvaron mycket lugn – tills hon får ta del av legenden 
kring riddaren Black Knight som vill hämnas en oförrätt. 
Det faller nu på Mickeys lott att hitta de som försvunnit på 
ett oförklarligt sätt och häva deras förbannelse. Hon dras 
tillsammans med sin nya irländske vän in ett spännande 
äventyr.  

 Förfilm: Åka utför 
 

FILMER

INVIGNINGS- 
FILM



ONSDAG 14/10–FREDAG 16/10 • 20.00  

FLOCKEN
SVERIGE 2015  |  REGI: BEATA GÅRDELER  |  109 MIN  |   

SVENSKT TAL  |  SVENSK TEXT  |  15 ÅRS-GRÄNS

Ett litet svenskt samhälle som på ytan ser ut att vara en 
idyll. Men när Jennifer anklagar en skolkamrat för våldtäkt 
ändras allt. Ryktet sprider sig snabbt och allt fler i den lilla 
byn blir övertygade om att hon ljuger. Det blir början på en 
hetsjakt där ett helt samhälle vänder sig emot Jennifer och 
hennes familj.

Vinnare av Kristallbjörnen på Berlin Filmfestival 2015 
och kritikerrosad!

TORSDAG 15/10 • 09.00 (SKOLBIO)  
LÖRDAG 17/10 • 11.00 

CYKELMYGGAN OCH MINIBAGGEN
CYKELMYGGEN OG MINIBILLEN  |  DANMARK 2014  |  REGI: JANNIK HASTRUP, FLEMMING QUIST MØLLER  |  75 MIN.  |   

SVENSKT TAL  |  REK. FÖR  FÖRSKOLA–ÅK 1

Mini uppträder på loppcirkusen men blir utfryst av Miranda. 
Mini börjar då hänga med rövargänget som planerar att 
stjäla honung från bikupan. Mini tas till fånga under kuppen. 

Miranda ångrar sig och tillsammans med Mini försöker de 
använda sin list för att ställa allt till rätta. Mysigt äventyr 
baserat på Flemming Quist Møllers bilderbok från 1967. 

  Förfilm: Zebra  



TORSDAG 15/10 • 13.00 (SKOLBIO) 
LÖRDAG 17/10 • 20.00  

ABOUT A GIRL
CHARLEEN MACHT SCHLUSS   |  TYSKLAND 2014  |   

REGI: MARK MONHEIM  |  104 MIN.  |  TYSKT TAL  |  

ENGELSK TEXT  |  REK. FÖR ÅK 7–GYMNASIET 

15-åriga Charleen är Kurt Cobains största fan. Hon fattar 
inte varför det ska vara så sjukt svårt att växa upp. En dag 
bestämmer hon sig för att ta livet av sig – men som tur är 
misslyckas hon. Det blir en vändpunkt i hennes liv. Äntligen 
upptäcker hon hur kul livet kan vara och dessutom blir hon 
kär! En film om att bli vuxen, som på ett fint sätt blandar 
humor och allvar. 

 Förfilm: Children of the River 
 

TORSDAG 15/10 • 18.00 
FREDAG 16/10 • 13.00 (SKOLBIO)  

MATEO
COLOMBIA, FRANKRIKE 2014  |  REGI: MARIA GAMBOA  |  86 MIN.  |  

SPANSKT TAL  |  ENGELSK TEXT  |  REK. FÖR ÅK 8–GYMNASIET 

Mateo är en tonårskille som hamnat snett och arbetar 
för sin kriminella morbror. En dag möter han Ana. För 
att komma nära henne går han med i hennes teaterklass. 
Mateo får i uppdrag att spionera på läraren, som sägs ha 
dåligt inflytande på ungdomarna, men ju mer Mateo blir en 
del av den nya gemenskapen desto svårare blir det att sköta 
sitt uppdrag. Mateo ställs inför ett livsavgörande vägval. 

 Förfilm: The Girl and the Dogs 
 

FREDAG 16/10 • 09.00 (SKOLBIO) 
LÖRDAG 17/10 • 18.00  

SHANA – VARGENS MUSIK 
SHANA – THE WOLF’S MUSIC  |  SCHWEIZ, KANADA 2014  |   

REGI: NINO JACUSSO  |  95 MIN.  |  ENGELSKT TAL  |   

SVENSK TEXT  |  REK. FÖR ÅK 5–7 

Shana är en tolvårig indianflicka. Hennes mamma är död 
och hon och hennes pappa lever med sorgen på olika sätt. 
Shana tar upp sitt fiolspelande igen och börjar, precis som 
sin mamma, spela för vargarna i skogen. Shanas nya lärare 
lägger märke till hennes talang och hennes agerande spelar 
en avgörande roll för den fortsatta utvecklingen. En film om 
att bli vuxen med inslag av mycket mystik och fantasi.  

 Förfilm: Varannan vecka 
 



KORTFILMER
ONSDAG 14/10 • 16.00  

FOUL
NORGE 2014  |  REGI: RUNE DENSTAD LANGLO  |  

6 MIN.  |  UTAN TAL  |  REK. FÖR ÅK 1–2 

En flicka och hennes boll krigar sig igenom en vardag av 
mobbning, kyla och snö. I denna oändliga snövärld hoppar 
hon från tak, faller genom is och övervinner allt. 

 Visas som förfilm till Livet enligt Nino 
 

ONSDAG 14/10 • 18.00  
TORSDAG 15/10 • 11.00 (SKOLBIO) 

ÅKA UTFÖR
SVERIGE 2014  |  REGI: JONATAN ETZLER  |  

14 MIN.  |  SVENSKT TAL  |  REK. FÖR ÅK 3–4 

Elin försöker passa in på den nya skolan medan klasskam-
raterna förbereder sig inför klassresan till fjällen där de ska 
åka skidor. Snart förstår hon att barnen är indelade efter 
fattiga och rika och hon vet inte riktigt var hon tillhör. 

 Visas som förfilm till Legenden om Longwood 
 

TORSDAG 15/10 • 09.00 (SKOLBIO)  
LÖRDAG 17/10 • 11.00 

ZEBRA
TYSKLAND 2013  |  REGI: JULIA OCKER  |  3 MIN.  |  UTAN TAL

Å nej, zebrans ränder ballar ur då hen springer in i ett träd. 
Vågräta ränder blir till lodräta ränder blir till krusiduller, 
prickar, fläckar, stjärnor, hjärtan. Zebran försöker få 
ränderna på rätt plats igen. Väldigt kul, tycker kompisarna.  

 Visas som förfilm till Cykelmyggan och minibaggen 
 



TORSDAG 15/10 • 18.00 
FREDAG 16/10 • 13.00 (SKOLBIO)  

THE GIRL AND THE DOGS
DANMARK, FINLAND, FRANKRIKE 2014  |  

REGI: GUILLAUME MAINGUET, SELMA VILHUNEN  |   

12 MIN.  |  DANSKT TAL  |  ENGELSK TEXT  |  REK. FÖR ÅK 7–9 

Med vodka i ryggsäcken och snapchat i mobilen ger sig tre 
flickor in i gränslandet mellan barn och vuxen. På stranden 
väcker två döda hundar liv i en gammal grönländsk saga som 
en av dem hört. För en stund blir viktigt oviktigt, obalans 
blir balans. 

 Visas som förfilm till Mateo 
 

TORSDAG 15/10 • 13.00 (SKOLBIO) 
LÖRDAG 17/10 • 20.00  

CHILDREN OF 
THE RIVER
OS MENINOS DO RIO  |  SPANIEN, 

PORTUGAL 2014  |  REGI: JAVIER MACIPE  |  14 MIN.  |  

PORTUGISISKT TAL  |  ENGELSK TEXT  |  REK. FÖR ÅK 7–8 

Det självklara nöjet för tonåringarna som bor i området runt 
Dom Luis I-bron i Porto är att hoppa från den ner i floden. 
Leo har aldrig g jort det, men han är trött på att uppfattas 
som en tönt och det finns en viss tjej han vill imponera på. 

 Visas som förfilm till About a Girl 
 

FREDAG 16/10 • 09.00 (SKOLBIO) 
LÖRDAG 17/10 • 18.00  

VARANNAN VECKA
SVERIGE 2014  |  REGI: ANETTE SIDOR  |  13 MIN.  |  

SVENSKT TAL  |  REK. FÖR ÅK 6–7 

Cleo fyller år och ska fira med sin pappa, styvmamma 
och lillasyster. Men det är inte alltid så lätt att ha en 
styvmamma, eller att vara styvmamma, vilket vi får uppleva 
denna annorlunda födelsedag. 

 Visas som förfilm till Shana – Vargens musik 
 



TORSDAG 14/10 • 16.00

INVIGNING
Reaktor Sydost och Filmriket bjuder på mingel innan 
invigning av festivalen. Gå på röda mattan, mingla med lite 
bubbel och tilltugg innan festivalen invigs av barnfilms-
ambasadör Susanne Osten. Öppningsfilmen startar 16.00 
och är Livet enligt Nino. Fri entré.

     

PUBLIKENS 
BUFF-FAVORIT
Ta chansen att rösta på den film du tyckte var bäst under 
festivalen. Röstsedel finns i kassan. Publikens BUFF-favorit 
presenteras under avslutningen.

     

INTERVJUER MED 
BUFF-BESÖKARNA
Filmrikets ungdommar kommer cirkulera på BUFF för att 
intervjua besökarna om filmerna de sett och om årets tema. 

LÖRDAG 17/10 • DIREKT EFTER VISNINGEN AV  
THE LEGEND OF LONGWOOD 15.00

BUFF-SMÅLANDS AVSLUTNING 
OCH PRISUTDELNING

BUFF-Småland avslutas med att festivalens vinnare ska 
koras av festivaljuryn.  

Under prisutdelningen kommer även publikens favorit 
presenteras. 

ÖVRIGT PROGRAM



ONSDAG 14/10 • 8.30–15.30

REAKTOR SYDOST HÅLLER  
FORT BILDNINGS DAG FÖR FILM PEDAGOGER

FILMEN SOM 
UTTRYCK 
I SKOLAN
EN DAG FÖR DIG SOM ÄR LÄRARE, SKOLLEDARE,  

KULTUROMBUD, KULTURSEKRETERARE ELLER BIBLIOTEKARIE 

Varmt välkommen till en inspirerande fortbildningsdag om 
filmens roll i skolan. 

Kom och lyssna på Suzanne Osten, Se, samtala och 
skapa – Vi målar en bild av filmpedagogikens möjligheter, 
Linnéuniversitet presenterar aktuell pedagogisk forskning 
och inlärningsmetoder kring film och litteratur. Träffa 
Filmriket, ett filmprojekt med och för unga och en 
resurs för skolan, Lärare och filmpedagoger delar med 
sig av sina erfarenheter av samarbeten kring film i skolan. 
Fortbildningsdagen är avgiftsfri. 

Anmälan på www.reaktorsydost.se/pedagog

FREDAG & LÖRDAG 16–17/10 RUNT OM I SMÅLAND

FILMRIKET VISAR FILM
I HULTSFRED, KALMAR, NORRHULT OCH HOVMANTORP

Filmriket visar barn- och ungdomsfilm från BUFF på Rio 
Bio i Hultsfred, Kalmar Teater, Folkets Hus i Norrhult och 
Hovmantorp, både fredag och lördag 16–17 oktober.

Ungdomar från Filmriket kommer att arrangera samtliga 
visningar.

Filmriket är ett Arvsfondsprojekt som består av filmklubbar 
för unga mellan 12–19 år. 

Vi ser, pratar och gör egna filmer!
Instagram: Filmriket YouTube: I filmriket

Foto: Karin Alfredsson

 



SCHEMA
ONSDAG 14/10

8.30–15.30
SKOLBIODAG – REAKTOR SYDOST

16.00
INVIGNING • LIVET ENLIGT NINO
Mingel och rödamattan. Barnfilmsambassadör  
Susanne Osten invigen med filmen Livet enligt Nino.
Fri entré

18.00
LEGENDEN OM LONGWOOD

20.00
FLOCKEN

 
TORSDAG 15/10

09.00 • SKOLBIO (Förskola–Åk 1)
CYKELMYGGAN OCH MINIBAGGEN

11.00 • SKOLBIO (Åk 4–6)
LEGENDEN OM LONGWOOD

13.00 • SKOLBIO (Åk 7–9)
ABOUT A GIRL

18.00
MATEO

20.00
FLOCKEN

FREDAG 16/10

09.00 • SKOLBIO (Åk 5–7)
SHANA – VARGENS MUSIK

11.00 • SKOLBIO (Åk 2–4)
LIVET ENLIGT NINO

13.00 • SKOLBIO (Gymnasievisning)
MATEO

18.00
ABOUT A GIRL

20.00
FLOCKEN

 
LÖRDAG 17/10

11.00
CYKELMYGGAN OCH MINIBAGGEN

13.00
LIVET ENLIGT NINO

15.00
AVSLUTNING OCH PRISUTDELNING 
LEGENDEN OM LONGWOOD

18.00
SHANA – VARGENS MUSIK

20.00
ABOUT A GIRL



BUFF-Småland arrangeras av Folkets Bio Växjö och BUFF Filmfestival med stöd av Svenska Postkodlotteriet.
Samarbetspartners är Region Kronoberg, Växjö Kommun, Reaktor Sydost och Filmriket.


