
Utlysningens ramar 
Anmälan och beslut: Anmälan kan göras på svenska eller engelska. Smart Kreativ 
Stad gör ett urval baserat på konstnärlig höjd, kreativitet och tillgänglighet. Vi 
förbehåller oss rätten att avslå projekt som anses olämpliga, eller bryter mot 
Filmregionens publicistiska regler. 

Din filmvisning får inte innehålla eller innebära: 

•! Material som innebär intrång i immateriella rättigheter, såsom varumärke 
eller upphovsrätt 

•! Hets mot folkgrupp eller annat rasistiskt budskap 
•! Kränkande uppgifter om andra personer eller grupper av personer, vare sig nu 

levande eller döda 
•! Uppmaning till våld eller annan brottslig handling 
•! Utpekande av andra personer som brottsliga eller annan kränkning, hot eller 

förtal 
•! Våldsskildringar 
•! Barnpornografi 
•! Annan brottslig verksamhet 

Vem kan söka? Du som har f-skatt och ett bolag registrerat i Stockholms län kan 
ansöka. Förutom formuläret, vill vi gärna att du registrerar dig  i Filmregionens 
Kreatörspool – då får du information och kommande utlysningar. 

Projektstöd: Vi erbjuder visningsutrustning, stöd i tillståndsförfarandet samt 
projektfinansiering om 5 000-25 000 kronor + moms beroende på antal 
filmvisningar och komplexiteten i ditt projekt. I övrigt tillhandahåller vi om möjligt 
följande resurser: 

•! Ett antal popupbio-planscher för lokal marknadsföring  
•! Digital poster (där du själv kan fylla i detaljer runt din visning) för hemsidor, 

email och sociala medier 
•! Handledning kring tillstånd och hur du fyller i blanketter 
•! Tips på hur man skapar en lyckad visning 

Utrustning: Som kreatör/arrangör kan du låna 

•! projektor och ljudanläggning eller 
•! vår kompletta popupbio-paviljong inklusive visningsutrustning. Paviljongen 

rymmer ca 10-15 personer under tak för visning dagtid eller kvällstid, och 
lämpar sig för upp till 50 personer i publiken vid backprojection (bänkar ingår 
inte för visning till 50-personer). 

 



Viktigt att veta! 

Nedan listas en hel del regler och lagar att förhålla sig till som arrangör av en 
popupbio.  

Gratis visningar: Vi vill göra Stockholm roligare och tillgängligare för alla! Vi vill 
därför att de popubio-visningar som Smart Kreativ Stad finansierar ska vara gratis. 
Du får gärna låta personer boka platsbiljett utan kostnad. Och du får gärna sälja 
fika, popcorn och godis eller arrangera annan kringverksamhet. Du söker själv de 
tillstånd som ev. krävs för sådan kringverksamhet. 

Dokumentation: Vi vill att du dokumenterar din visning med foton som vi får 
använda i vår projektdokumentation och publicera i rapporter och i digitala kanaler. 
Du måste ha en plansch som vi tillhandahåller på plats vid visning. 

Utvärdering: Detta är ett pilotprojekt så vi behöver din hjälp att utvärdera 
visningarna! Efter visningen får du återrapportera besöksantal och annan 
information via ett enkelt formulär. Du förväntas också att delta i en eftermiddags 
workshop den 1 september 13.00-16.00 där alla arrangörer delar med sig av sina 
erfarenheter. 

Transport och montering: Du ansvarar själv för att hämta upp och montera 
biopaviljongen eller visningsutrustningen på angiven plats. Det finns enkla steg-för-
steg instruktioner och ta cirka 2 timmar att montera. 

 

Viktiga lagar att känna till 

Visningstillstånd:  Som arrangör måste du själv ombesörja visningsrätten 
för den eller de filmer du vill visa. För att underlätta har vi förhandlat en 
fast kostnad för popup-licens från NonStop Entertainment (vi för dialog 
med flera distributionsbolag så fler bolag kommer att tillkomma). 

 
Priser filmer: 
upp till 20 besökande: 500 kr 
upp till 50 besökande: 900 kr 
upp till 100 besökande: 1500 kr 
över 100 besökande: begär offert 

Så här går det till att boka film från NonStop: 

1.! Välj en film från filmlistan sist i dokumentet 
2.! skriv ett par rader om  

•! var du vill visa filmen 
•! vilka datum det gäller 
•! hur många som kommer se filmen (uppskattning) 



•! till vilken adress bluray och faktura ska skickas  

maila till johannes.glaumann@nonstopentertainment.com och invänta bekräftelse. 

Givetvis får du skapa en popupbio med andra filmer än de vi redan förhandlat fram 
med distributionsbolagen, men var beredd på att andra distributionsbolag inte har 
någon popupbio-licens och att du själv måste komma överens med bolaget om vad 
som gäller för din visning, marknadsföring och redovisning. Vår 
visningsutrustning kan läsa Bluray, DVD, USB och SD-kort. Filmer på DCP kan inte 
visas. Vi försöker hjälpa dig i processen i den mån vi har möjlighet. 

Åldersgräns: Filmer som visas vid filmfestivaler eller liknande 
evenemang där barn under 15 år har tillträde ska granskas av Statens 
medieråd. Myndigheten kan medge befrielse från granskningsavgiften 
för film som endast ska visas vid en filmfestival eller ett annat 
konstnärligt eller ideellt evenemang. Enkla filmer som är skapade av 

barn eller unga amatörer har ett särskilt undantag. Sådana filmer behöver inte 
granskas av Statens medieråd, utan kan fritt visas på filmfestivaler eller andra 
konstnärliga eller ideella evenemang som huvudsakligen riktar sig till barn och unga.  
Här kan du läsa mer om dessa regler. 

 

Andra saker att tänka på 

Om ditt projekt beviljas stöd hjälper vid dig med en lathund kring hur du går tillväga 
för att söka tillstånd, tex: 

Polistillstånd för evenemang på offentlig plats.  
Tillstånd från Länsstyrelsen som kan krävas för evenemang på vatten.  
Tillfällig elanslutning för ditt evenemang.  
Musiklicens  (för att underlätta har Filmregionen redan tecknat licens och betalar 
avgiften – 56 öre per besökare – för alla visningar.) 

$

Filmer från NonStop Entertainment tillgängliga med 
popupbiolicens$

$$

12 O'clock Boys 
2 Days in New York 
20 000 Days on Earth 
A Girl Walks Home Alone at Night 
A Texas Love Story 
Ai Weiwei: Never Sorry  

All We Have Is Now 
Alphabet 
At Any Price 
Babadook, The 
Barneys många liv 
Battle of the Sexes, The 



Beasts of the Southern Wild 
Before Midnight 
Bethlehem 
Bill Cunningham New York 
Black Coal, Thin Ice 
Blodsband 
Bluebird 
Bobby Fischer Against the World  
Broken 
Ceasar måste dö 
Conan O'Brien can't stop  
Cosmopolis 
Cove, The 
Cutie and the Boxer  
Dear White People 
Dirty War  
Double, The 
Duke of Burdundy, The 
El Bulli 
Faro 
Fish Tank 
Foxfire 
Frank 
Future, The 
Förbjuden kärlek  
Förtrollad i Paris  
Gomorra 
Greatest Movie Ever Sold, The 
Gudar och Människor 
Guest, The 
Hateship Loveship 
I ondskans tjänst 
I'm Still Here 
Imposter 
Inequality for All 
Innan Frosten 
It follows 
Jag är Ingrid 
Jiro Dreams of Sushi 
Joe 
Kill list 
Last stop Fruitvale station 
Let Me In 
Leviatan 
London River  
Magic Mike 

Marias väg 
Me and You and Everyone We Know 
Mommy 
Moon 
Mästerskapet 
Only Lovers Left Alive  
Outrage 
Page One: A Year Inside the New York Times 
Pieta 
Prince Avalanche  
Promised Land  
Quiet Roar, The 
Red Obsession  
Requiem for a Dream 
Route Irish 
Searching for Sugar Man 
Selfish Giant, The 
Shame  
Sightseers  
Snön på Kilimanjaro 
Spirit of 45, The  
Stone Roses: Made of stone 
Submarine 
Summit, The 
Take this Waltz 
Terraferma 
Thirst 
Tracks 
Trip to Italy, The 
Trip, The 
Tyrannosaur 
Under Körsbärsträden 
Unga Sophie Bell 
Unknown  Known, The 
We and the I, The 
Wild Style 
Vinterdvala 
Winter's Bone 
Wrestler, The 
Your Sister's Sister 
Yves Saint Laurent: Den stora kärleken  
Ömheten 

 


