Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber
(DaBUF)
Videncenter for landets filmklubber
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber
(DaBUF) er en landsorganisation, der arbejder med
formidling af film til børn og unge.
Organisationen er stiftet i 1952 og består på nuværende tidspunkt af 70 filmklubber med ca. 55.000
medlemmer. Størsteparten af klubberne er tilknyttet
en biograf.

Årlige udgivelser

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

• Danske Børne- og Ungdomsfilmklubbers 35mm
Nyhedskatalog

DaBUF udlejer også gode børne- og ungdomsfilm
på DVD til

• Fælleskatalog udgivet sammen med Sammenslutningen af Danske Filmklubber (SDF)

•
•
•
•
•

• Pråsen (DaBUFs nyhedsbrev) - udkommer fire
gange årligt.
• Førskolekatalog

DVD-klubber med tilhørsforhold til skoler, biblioteker, institutioner og boligforeninger er det nyeste tiltag fra DaBUF.
Der findes klubber i hele Danmark, på Grønland og
i Luxembourg.
DaBUF samarbejder med alle filmrelaterede institutioner, og fokuserer på uddannelse og aktiviteter,
der kan hjælpe og inspirere filmklubber rundt om i
landet til at kvalificere filmtilbuddene.

filmklubber
skoler
biblioteker
institutioner
boligforeninger

Arrangementer
•
•
•
•
•
•

Kurser
Ekskursioner
Seminarer
Filmgennemsyn
Årlig generalforsamling
PRÅS-prisen, Danmarks fornemste børnefilmpris,
uddeles en gang årligt til en person eller organisation, som har gjort en særlig indsats for børne- og
ungdomsfilm.

Se vor hjemmeside: www.dabuf.dk
under LejFilmNu
og kontakt DaBUFs sekretariat:
Telefon +45 33 21 41 76
e-mail: sekr@dabuf.dk

DaBUF bidrager til, at børnefilmområdet i Danmark
fortsat udvikles og kommer på den politiske dagsorden.
DaBUF anser filmmediet for særdeles anvendeligt
til behandling af tabubelagte emner og andre livskvalificerende temaer.
Tina Just Hahn
Landsformand
formand@dabuf.dk

Forsidebillede: Chihiro og heksene / Camera Film

Drengen i den stribede pyjamas, Walt Disney Studios

En som Hodder / Nordisk Film

For yderligere information

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber
Overordnede formål
Ved hjælp af filmmediet at opdrage til
•
•
•
•

demokrati
sameksistens
tolerance
respekt

og derved give børn og unge mulighed for at
forstå sig selv, andre, det samfund de lever i og
resten af verden.

Kontakt
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber
(DaBUF)
Sekretariat
Tlf. 33 21 41 76
e-mail: sekr@dabuf.dk
www.dabuf.dk

Målsætning
Give alle børn mulighed for at møde, opleve og
forstå filmens verden og dens virkemidler ved at
præsentere et mangefacetteret udbud af
•
•
•
•

film fra mange lande
film i forskellige formsprog
film for alle aldersgrupper
film med forskellige temaer

Opfyldelse af mål
• Ved at oprette børne- og ungdomsfilmklubber
over hele landet
• Ved at servicere, pleje og kvalificere filmklubberne og deres filmvalg

DANSKE
BØRNE- OG
UNGDOMSFILMKLUBBER
Pigen og ræven / Camera Film

