
Sveriges 
Filmförbund  

för alla

Sfilm



Film skall göras av alla
Film skall handla om alla
Film skall ses av alla

Sfilm har funnits sedan 1940-talet och vi vänder oss till alla som är intresserade 
av att skapa eller se film. Genom filmvisningar, nätverkande och stödjande insat-
ser skapar vi möjligheter för filmare oavsett nivå och erfarenhet. Vi är en brygga 
mellan nybörjare, etablerade och publik. Vi är en drivande kraft både nationellt 
och internationellt som värnar filmen som konstform, främjar filmens roll i 
samhället och sprider svensk film i världen. Vi har medlemmar över hela Sverige. 
Medlem i Sfilm kan både privatpersoner, föreningar och filmskolor vara.

Festivaler, kompetens och nätverk 
Årligen arrangerar Sfilm Sveriges äldsta filmfestival, Sveriges Kortfilmfestival, samt 
SM i minutfilm. Vi delar ut filmstipendier och bjuder in filmskapare till att hålla 
workshops. Vi besöker skolor och deltar i det filmpolitiska samtalet. I våra arbets-
grupper kan våra medlemmar verka för jämlikhet, bedöma stipendieansökningar 
eller på andra sätt få mer erfarenhet och bredare kontaktnät.  Vi representerar 
Sverige i UNICA och skickar varje år svenska filmer till ”VM i kortfilm”. Vi är 
medlemmar i Ax, Föreningen Norden samt Kulturens.

Sveriges Filmförbund är ett riksförbund inom  
det ideella kulturområdet. Vår värdegrund 
är mångfald, jämställdhet och breddad 
representation.

Bli medlem!

Välkommen att bli medlem i Sfilm, 
då ingår bland annat:

•  Ett rikt nätverk med kontakt- 
 ytor via medlemsbrev, webbsida
 och möten
•  Möjlighet att söka våra film- 
 stipendier
•  Delta i våra filmvisningar 
 och workshops
• Möjlighet att engagera dig i
 någon av våra arbetsgrupper
•  Gratis anmälan till Sveriges
 Kortfilmfestival och våra
 andra filmfestivaler
•  Hjälp att driva din film-
 produktion framåt
•  Kompetensutveckling

Tillsammans folkbildar vi!

Sfilm har ett nära samarbete med 
Kulturens bildningsverksamhet. 
Tillsammans anordnar vi kurser, 
workshops och andra folkbildande 
utvecklingsinsatser för filmskapare. 

Kulturens är studieförbundet för 
kulturutövare. Kulturens arbetar 
för en mångfald av konst- och  
kulturverksamheter över hela 
Sverige.

www.sfilm.se

www.kulturens.se

Vårt motto är att:

https://sfilm.se
https://www.kulturens.se


I Sfilm har jag fått erfaren-
heter av att vara projekt- 
ledare och genom detta  
lärt känna många som jag 
samarbetar med än i dag!

Sfilm

Klaudia Rychlik, 
medlem sedan 2016


