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(Næsten) Som i de gode gamle dage 
Når man ser på sidste års årsberetning, er det svært at genkende den grumme tone, den var holdt i. Man 
kunne foranlediges til at tro, at der allerede på daværende tidspunkt var udbrudt krig i Europa - hvilket der 
jo ulykkeligvis er nu. På afstand ser problemerne dengang små, ubetydelige og en smule lattervækkende 
ud. Heldigvis skal jeg kun forholde mig til børnefilmklubbernes tilstand - ikke til verdenssituationen som 
sådan; selvom mange af jer ude i klubberne er i fuld gang med at vedstå jeres ansvar. Vi kan ikke stoppe 
krige og konflikter, men når folk kommer til vores dør, byder vi dem velkomne og vi åbner vores filmklubber 
for dem. Mange af jer er omvandrende beviser på denne påstand. 
 
Årets fokus: Åbn Fællesskabet 
Bestyrelsen og sekretariatet har i samråd besluttet, at det kommende foreningssår, ud over markeringen af 
foreningens 70-års jubilæum, skal have ’Åbn Fællesskabet’ som fokus. I punktform betyder det, at vi skal 
fastholde de filmklubber, frivillige og medlemmer, vi allerede har, men også have ekstra fokus på, at åbne 
fællesskabet op for: 
 

• De filmklubber, der endnu ikke er medlem af filmklubfællesskabet. Måske fordi det gamle 
fællesskab virker indforstået eller lukket for nogle.  
  

• De potentielle frivillige som måske synes, det er svært at komme ind i den lokale filmklubs 
mangeårige og familiære bestyrelse. 
 

• De medlemmer, vi ikke normalt ser i filmklubberne. De grupper af børn og unge der kan fylde 
biografsalene, og som måske har brug for et fællesskab mere end flertallet, men hvor indmeldelsen 
i fællesskabet ikke kommer helt så nemt.  

 

Vores økonomi lider stadig under det manglende tilskud fra 2019 samt den store medlemsnedgang grundet 
pandemien, men vi er ved at komme os - og i fuld gang med at ruste os mod et tilsvarende slag. Dette 
forhindrer dog ikke, at udvalgene og bestyrelsen fortsætter det fremragende arbejde. 
Der bliver vist film, afholdt møder og i det hele tager sikret, at DaBUF fortsat trives og udvikler sig. 
 
Ungeindsats 
Ungdomsudvalget er som et selvstændigt udvalg nedlagt. I stedet har vi ansat Maria Have som 
ungekonsulent og projektleder, som sammen med en gruppe unge tilser, at der arrangeres tiltag og events 
for unge rundt om i landet. Vores vurdering er, at det er en god måde at knytte de unge mennesker tættere 
til foreningen. 
En del af os har oplevet Filmmagernes Verdensmål - en workshop med fokus på at lære at lave stop-motion 
alt imens man overvejer at imødekomme FNs Verdensmål. 
Filmværket giver de unge en overbygning til forståelsen af filmen - dens virkemidler, dens rolle og de rum 
den åbner som kunstart. 
I resten af 2022 byder Filmværket igen unge ind til udsyn, indblik og forståelse. Der vil også til efteråret 
2022 arrangeres en ’ny version’ af det tidligere ungdomsseminar.  Udover tilskud fra diverse fonde, har vi 
økonomisk sikret indsatsen ved, at DFI har givet tilskud til ungekonsulentens løn.  
 
 
 



 
Film skal ses i fællesskab 
Vores slogan holder stadig, og Filmudvalget holder sammen med sekretariatet et konstant vågent øje med, 
hvad der rører sig af nye interessante produktioner - enten de rammer biograferne eller ikke. Filmkataloget 
og Filmgennemsyn er velkendte serviceydelser. Og som noget nyt vil Filmudvalget forsøge at skabe 
opmærksomhed med en ny pris, I medlemmer skal være med til at udpege vinderen af. 
 
En årlig energiudladning 
Aktivitetsudvalget har som sit fremmest formål at arrangere årets landsseminar. En kraftanstrengelse, som 
hvert år uvægerligt kaster respekt af sig fra alle os, der deltager. 
 
Udsyn til verden 
Internationalt udvalg sikrer, at vi har en plads i verden, og at verden har en plads hos os. Velkendt er 
deltagelsen i Giffoni filmfestival i juli og Berlinalen i februar. I det internationale forbund af filmklubber har 
vi gode kontakter og interesserede venner. I år fylder IFFS 75 år, hvilket formentlig bliver fejret i Barcelona 
sidst på året. Internationalt udvalg hjælper også til med at holde linjen varm til YAA (Young Audience 
Award): En enkelt dag hvor unge mennesker over hele Europa ser tre film på én dag og udpeger en 
vinderfilm. Som noget nyt arbejder udvalget på at gentage Nordisk Filmcamp på Møn i juli. 
 
Et glædeligt gensyn 
I en verden, hvor der er rift om vores opmærksomhed, har Kommunikationsudvalget formået at finde nogle 
nicher, der lukker lidt lys ind. Forhåbentlig er der nu tale om en tradition for at tælle ned i julemåneden 
med innovative tiltag, der sætter vores filmbrug i perspektiv. 
Udvalget har også stillet os i udsigt, at de vil finde gode historier om DaBUF frem fra glemslen. Og så kan vi 
håbe på, at de vil gøre hjemmesiden endnu mere vedkommende. 
 
Et lille lys i mørket 
Pråsens redaktion arbejder på at bringe stort og småt fra de lokale klubber og den store verden ind i vores 
alles digitale postkasser 10 gange om året - og i den fysiske én gang. En reportage fra Filmgennemsyn og et 
interview med et akademimedlem med en fortid i børnefilmklubberne - og alt derimellem - er Pråsens 
gebet. Intet er for småt til at få en omtale i Pråsens spalter. 
 
Børnebiffen 
Efter et historisk godt år for Børnebiffen i 2019 og et ubegribeligt fald fra tinderne i året efter er visningerne 
for de mindste ved at komme godt med igen. Ditte Mejlhede og vores egen Janne Flatau arbejder 
utrætteligt på at udbrede den gode ide til hele landet. 
 
Diverse samarbejder 
De seneste år er der stablet et samarbejde på benene mellem DaBUF, SVEND Filmfest og Svendborg 
Skolebio med Open Air visninger af Børnebiffens filmpakker i Krøyers Have og en skolevisning. Samarbejdet 
fortsætter i 2022.  
Vi forventer desuden at genoptage samarbejdet med BUSTER Film festival i 2022, på flere områder. Bl.a. 
omkring BUSTERs nye version af festivalen ’Film i skoven’, der forhåbentlig vil realiseres til september i 
Århus.  
 
 
Kim Bruun  


