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Start en filmklub
Denne folder har til formål at oplyse om, hvordan
man bedst muligt kan komme fra idé til handling
ved opstart af en filmklub for børn og unge.

Filmklubopstartens fire F’er
Ved opstart af en filmklub er de fire F’er et godt
udgangspunkt: Frivillige, Forevisningssted, Filmtyper og Finansiering.
• Frivillige – en filmklub skal have en (mindre) bestyrelse. Findes der nogen i den umiddelbare
omgangskreds, der kunne have interesse i at være med til at starte en filmklub? Familie, venner,
kollegaer m.m.. Gerne nogen med børn i målgruppen og med interesse for film og måske endda formidling heraf. Tilsammen skal I danne en
bestyrelse, der skal danne grundlag for filmklubbens virke. En gang om året afholdes en generalforsamling, hvor medlemmernes meninger kan
komme til udtryk.
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Hvad er en filmklub
En filmklub er stedet, hvor du i trygge rammer kan
skabe positive filmoplevelser for børn i dit lokale
område. Den er stedet, hvor børnene hygger sig,
ler, gyser, røres og bliver begejstrede sammen med
kammeraterne i mødet med andre kulturer, andre
måder at se tilværelsen på. Filmklubben er også
stedet, hvor børnene gennem filmens verden genkender deres egen hverdag, deres egne problemer
og får forståelse for deres eget samfund. Filmklubben er stedet, hvor man får gode oplevelser, og har
det sjovt i samvær med andre børn.
For langt de fleste filmklubbers vedkommende går
en sæson fra efteråret hen over vinteren til foråret,
hvor børnene får mulighed for at opleve forskellige
filmtyper.
Forsidebillede: Erik Mogensen.

efter alder/klassetrin for at målrette filmene
bedst muligt. I starten kan man med stor fordel
koncentrere sig om én aldersgruppe og senere
hen udvide til flere.
• Finansiering – filmklubben skal kunne finansiere sig selv, således, at de frivillige i bestyrelsen
ikke har ekstra udgifter af filmklubarbejdet.
Filmklubbens medlemmer betaler naturligvis for
deres medlemskab (typisk mellem 80 og 150
kr.), hvilket skal dække filmleje, forevisningssted
og kontingent til DaBUF. Aktuelle priser for
udlejning af film findes på www.dabuf.dk. Derudover kan man søge kommunen om tilskud
samt søge lokale virksomheder om sponsorater.

• Forevisningssted – en biograf, hvor film kan vises
på det store lærred, er altid at foretrække. Hvis en
sådan mulighed ikke findes, kan DVD film vises i
forsamlingshuse, skoler, bibliotekssale og lignende, blot rummet kan blive tilstrækkelig mørklagt,
og det rette fremvisningsudstyr kan fremskaffes.
• Filmtype – i løbet af en sæson vises ca. fem film,
som tilsammen appellerer til et bredt publikum.
De forskellige typer film kunne eksempelvis være:
en komedie, en spændingsfilm, en klassiker, en
ukendt film og naturligvis et ”trækplaster”. På Danske Børne- og Ungdomsfilmklubbers (DaBUFs)
hjemmeside www.dabuf.dk findes informationer
om film, typer, aldersgrupper, filmrelaterede
arrangementer m.m.
Det er en fordel at dele medlemmerne ind i hold
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Kom godt i gang – filmklubårets gang
Forår/forsommer: Planlægningen af den nye
sæson begynder. Hvilke film skal vises på hvilke
datoer? Datoerne skal naturligvis drøftes med
forevisningsstedet. Generelt er det bedst at undgå
weekender i forbindelse med ferier (bl.a. efterårsog vinterferie). Forberedelse af generalforsamling,
som skal afholdes inden 1. maj. Afholdelse af
generalforsamling (se forslag til vedtægter på
www.dabuf.dk). Evt. deltagelse i DaBUFs landsseminar og generelforsamling i april måned.
Fra DaBUF modtager I et katalog, hvori de forskellige film, der vil være til rådighed for klubberne i
den kommende sæson, er omtalt. Herfra vælges
de film, I mener, vil være egnede til netop jeres
medlemmer.
Når I har udvalgt film til sæsonens program,
bestilles de hos DaBUF. Derefter udarbejdes og
trykkes programmer og evt. medlemskort.
Eftersommer/efterår: Uddeling af de trykte programmer på skoler eller andre steder, hvor børnene og deres forældre færdes.
Tegning af medlemskaber og udlevering af medlemskort samt opstart på forevisninger af film. Evt.
deltagelse i DaBUFs filmgennemsyn, hvor det er
muligt at møde ligesindede og få ny inspiration til
film til brug i filmklubben.
Efterår/vinter/forår: Forevisninger af film og
evt. andre arrangementer.
Husk at søge tilskud hos kommunen, indenfor de
tidsfrister, der gælder i jeres kommune.

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber
(DaBUF)
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber (DaBUF),
der er stiftet i 1952, er en uafhængig organisation
for ca. 75 lokale børnefilmklubber med 55.000
medlemmer og ca. 450 frivillige bestyrelsesmedlemmer fordelt over hele Danmark.
Foreningens formål er ifølge
dens vedtægter:
Med film som virkemiddel at:
• udvikle børns og unges livsduelighed i samfundet
og forståelse af tilværelsen lokalt og globalt
• arbejde for børn og unges adgang og kendskab til
kvalitativ filmkunst før og nu
• lade oplevelse og viden inspirere til socialt og produktivt samvær om film og andre billedmedier
• skabe indsigt og forståelse for kulturaktiviteter i
det danske samfund
• varetage medlemsklubbernes interesser overfor
offentlige myndigheder, brancheorganisationer
m.v.
For yderligere information:
Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information om opstart af og/eller det daglige arbejde i
en filmklub, hjælper vores sekretariat gerne.

Start en filmklub
- giv børn en god filmoplevelse

Sekretariatet:
Tlf. 33 21 41 76
sekr@dabuf.dk – www.dabuf.dk
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