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”Stockholm har extremt många 
outforskade rum” 

Melissa Lindgren är programansvarig för Tempo 
dokumentärfestival och har jobbat med popup-visningar 
under många år. 

”Att utforska det offentliga rummet och udda platser med 
film och projektioner är en dröm för en filmcurator. Det 
är roligt, innovativt och utmanande. Dessutom möjliggör 
det ofta för filmen att nå en ny publik; speciellt när man 
använder sig av det offentliga rummet.  

Svårigheterna med att jobba på det här sättet idag är att 
det kräver extremt mycket planering och arbete för ett 
lyckat event och att hitta en finansiering för det arbetet 
är väldigt utmanande. Mina förhoppningar inför 
framtiden är att det kommer finnas mer bidrag som även 
stödjer de personella resurser som krävs för att anordna 
popup-visningar och inte bara de tekniska bitarna.  
Stockholm har extremt många outforskade rum och jag 
tror att ett sådant typ av stöd skulle bidra både till att 
göra Stockholm till en mer levande stad samt introducera 
en kulturintresserad publik till nya delar av Stockholm”.



Här är Melissas handfasta tips: 

1. Ha lokal förankring 
Att komma in som utomstående aktör utan lokal 
förankring kan både uppfattas som arrogant och kommer 
definitivt inte gynna dig i den lokala marknadsföringen. 

2. Var beredd på att lägga ner mycket arbete 
Namnet popup-visning är en gnutta missvisande vad 
gäller tiden av arbete som läggs ner på varje visning. Om 
en visning ska bli lyckad krävs flera veckors förberedande 
arbete, teknisk planering, marknadsföring och 
platsetablering.   

3. El 
Att ansöka om tillstånd kan vara lite klurigt men går 
oftast att få igenom. Detsamma gäller tillstånd för att 
använda kommunens el. Jag skulle dock rekommendera 
att om möjligt använda el från närliggande lokaler eller 
restauranger. Kommunen har väldigt oflexibla arbetstider 
och det kan därför vara svårt att få dem att komma och 
öppna elskåp på kvällar och helger. En vanlig projektor 
och ljudsystem drar dessutom inte speciellt mycket el 
och är därför ingen extra kostnad för den du ”lånar” el av. 
    
4. Ha alltid en backup-plan vid dåligt väder 
Let’s face it. Vi bor i Sverige. Förlita dig aldrig på vädret.  

Läs mer på: 
www.tempofestival.se 
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