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Yuku och fjällets blomma
Ett stämningsfullt och spännande musikaliskt äventyr 
för blivande sagoberättare!
Den lilla musen Yuku bor med sin familj i källaren på ett 
slott. En dag skadas hennes mormor, familjens stora 
sagoberättare, i ett slagsmål med en katt. Mormor 
säger att tiden snart är kommen då hon måste lämna 
dem för att följa den blinda mullvaden in i jordens 
tunnlar. Yuku har läst om en magisk evigt lysande 
blomma. Nu vill hon hitta blomman för att mormor ska 
få vandra vidare i ljus. I rollerna hörs Kodjo Akolor, Leif 
Andrée, Karin Bertling, Farzad Farzaneh, Clara Henry, 
Fredrik Lindström, Alexandra Reveman, Vanna Rosen-
berg, David Sundin. 65 minuter. Animerad familjefilm.

Muahra Mu gåatan gaavna
En rolig, färgsprakande och varm, ny långfilm 
om populära och älskade Mamma Mu och 
Kråkan. De är två väldigt olika vänner som 
utforskar och upplever livets stora mirakel 
tillsammans men när en stork plötsligt flyger 
in på bondgården rubbas de två vännernas 
gemenskap. 
76 minuter. Animerad familjefilm.

Tre filmer som handlar om medmänsk-
lighet, lyckan att bli bekräftad i en väns 
ögon och hopp, men också om ondska 
och allas möjlighet att välja bort den. 
- Historien om Bodri  (13 minuter)
- Smile  (6 minuter)
- Odd är ett ägg  (12 minuter)
31 minuter. Från 7 år.

En nästan alldeles sann historia 
om den lilla terriern Titina som 
erövrade Nordpolen. 
Världens mest kända upptäckts-
resande, norske Roald Amund-
sen ger sig iväg i ett luftskepp 
för att erövra Nordpolen. Med 
sig har han Umberto Nobile, 
som har byggt skeppet, som i sin 

tur inte åker 
någonstans 
utan sin 
älskade lilla 
hund Titina.
 80 minuter. 
Animerad 
familjefilm.

INFO &
BILJETTER

bioregina.se

PRÄSTGATAN 56, ÖSTERSUND.  
Knattefilm 40 kr, Familjefilm 60 kr. 
Kassan öppnar 30 minuter innan filmstart. Välkommen!

Folkets Bio Östersund  
i  samarbete  med

                                                                                                                      
Lördag  26/11

14.00  Muahra Mu gåatan gaavna 
(Mamma Mu hittar hem, på sydsamiska. 
Samiskt språkcentrum bjuder på biljetten.)

Söndag  27/11
14.30  Mamma Mu hittar hem
15.00  Höra ihop

Söndag  4/12,  11/12
14.30  Titina
15.00  Höra ihop

Lördag  17/12
14.30  Flykten över gränsen
15.00  Yuku och fjällets blomma

Söndag  18/12
14.30  Flykten över gränsen
15.00  Yuku och fjällets blomma

Söndag  8/1 2023
14.30  Flykten över gränsen
15.00  Yuku och fjällets blomma

Söndag  15/1,  22/1
14.30  Titina
15.00  Yuku och fjällets blomma
                                                                                                                      

Kultur och demokrati. Sammanhållning och värme, i mörker och kyla. 
Filmdistributör gör biofilm gratis för alla barn.

Tusentals barn lever i ekonomisk utsatthet i Sverige idag. Höjda matkostnader, rusande el- och 
drivmedelspriser, ökade räntekostnader och inflation slår hårt mot många hushåll den här hösten. 
Tusentals små axlar tyngs av ovisshet och maktlöshet inför en orolig framtid.

För att ge alla barn, oavsett ekonomiska förutsättningar, ökad möjlighet till kulturupplevelser och 
filmmagi under årets mörkaste månad bjuder filmdistributören Smorgasbord Pictuer House alla 
barn att se filmen YUKU OCH FJÄLLETS BLOMMA gratis på bio. 

– När dagarna är som kortast och kyligast söker vi ljus, värme och gemenskap. I år behövs kanske 
det ljuset, den värmen och den gemenskapen som mest, säger distributören. Kan vi genom det 
här initiativet skänka magi och stämning så har vi varit trogna filmen och kulturens kraft. Och för-
hoppningsvis skapat reflektion kring en ekonomisk ojämlikhet som vi alla måste arbeta emot. 

YUKU OCH FJÄLLETS BLOMMA har biopremiär den 16 december.

I rollerna hörs Kodjo Akolor, Leif Andrée, Karin Bertling, Farzad Farzaneh, Clara Henry, Fredrik Lindström, 
Alexandra Reveman, Vanna Rosenberg, David Sundin och Jan Åström. 

Kontakt, Smorgasbord Picture House:
press@smorgasbordpicturehouse.se
www.smorgasbordpicturehouse.se
0763903634

Mer information, intervju
www.smorgasbordpicturehouse.se/allabarn
Gratis för barn

Pressbilder, YUKU OCH FJÄLLETS BLOMMA:
Media

Uppmärksamma ekonomisk utsatthet och 
barnfattigdom:

Rädda Barnen
www.raddabarnen.se

UNRIC
www.unric.org
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Yuku och fjällets blomma utsågs härom veckan till Bästa Barnfilm på tongivande CineKid. ©Smorgasbord Picture House

2022

BÄSTA BARNFILM 2022 
på CineKid – världens 
största filmfestival för 
barn och unga. 

ALLA TALAR  
OCH SJUNGER  
PÅ SVENSKA!

GRATIS för alla barn 17-18 dec.

Andra världskriget, december 1942. 
Sarah och Daniel är judar och ska de-
porteras från Norge. De gömmer sig 
i källaren hos en familj där det finns 
två barn i samma ålder. När föräld-
rarna blir avslöjade blir de bortförda 
av polisen och kvar i huset finns bara 
barnen. Otto och Gerda förstår att 
de nu måste hjälpa sina nya vänner 
och genom snötunga skogar flyr 
de fyra barnen undan de tyska 
soldaterna med målet att komma till 
Sverige. Norskt tal, svensk textning,  
96 minuter. Från 11 år. 


