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Lukas Schmidt delade ut popcorn.

TIBRO. Filmfestival på biografen

Det bjöds på både popcorn 
och dricka till besökarna som 
kom. När de hämtat sitt till-
tugg var det dags att slå sig 
till rätta i biosalongen.

Fast att alla grundskole-
elever bjudits in så var det 
långt ifrån fullsatt. De som 
kom kunde dock se fem 
stycken filmer som skapats 
av Tibros elever. Av dessa 
var tre gjorda av elever på 
Ransbergs skola och två av 
elever på Nyboskolan.

Den första filmen som vi-
sades var om jätten Rane i 
Ransberg som förskolebar-
nen där hade gjort. Berättel-

sen handlade om när Kyrkan 
i Ransberg byggdes. Jätten 
Rane hjälpte till på ett vill-
kor; att prästen skulle lista 
ut hans namn innan den var 
färdigbyggd. Prästen kom på 
namnet och jätten blev för-
stås rasande.

Dinosauriewestern
De andra filmerna var om 
en dinosaurie i vilda västern 
och spelfilmen Runt Örlen – 

Förr och nu. Den sistnämnda 
var en spelfilm som selades 
in för tre år sedan med hjälp 
av Skapande skola.

– Film är ett roligt ut-
tryckssätt som vi använder 
mer och mer. På Ransberg 
får nästan alla elever lära sig 
Imovie och vi har en egen 
green screen, sa Rose-Marie 
Edman, förskolelärare på 
Ransberg.

De två filmerna från Nybo-

skolan var en instruktions-
film i att göra tryck och en 
reklamfilm om Nyboskolan.

”Imponerad”
På plats fanns också filmska-
paren Axel Johansson och 
visade klipp från några av 
sina produktioner och gav 
tips om filmskapande.

– Film är ett fantastiskt 
sätt att beröra människor på. 
Jag är väldigt imponerad av 

framför allt Ransbergs elev-
er, därifrån finns mycket att 
hämta, sa han.

Filmfestivalen var det för-
sta i sitt slag och en fortsätt-
ning väntas då kommunen 
fått stöd av Svenska filmin-
stitutet för fortsatt arbete 
med film i skolorna och fler 
festivaler.

Tobias Larsson Franzén

Stina Edman och Linnea Löfgren var med i några av filmerna som visades och kom och tittade med Magnus Löfgren. 
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Fem filmer som elever 
på skolor i Tibro gjort 
visades på biograf Vin-
tergatan under lördagen. 
En filmfestival som var 
startskottet för fortsatt 
filmskapande i skolorna.

Rose-Marie Edman tycker film är ett roligt uttryckssätt.

Fem elevfilmer visades

 DAGENS LUNCH vardagar 11.30-14.00
inkl salladsbuffé, måltidsdryck, kaffe & kaka 95:-

Avhämtning 85:- 

Må:  Indiska köttfärsjärpar med currysås och ris 
 Fiskgratäng med hummersås och sparris och räkor

Ti:  Stekt fläsk med raggmunk och lingon. Mandeltorsk med  
 dillcrème. Pasta med kyckling i krämig ostsås

On:  Boeuf Borguignon med inlagd gurka och potatismos  
 Smörstekt kummelfilé med lime, basilika och aioli

To:  Ört- och parmesanpanerad kycklingfilé med tomatgräddsås  
 Halstrad kungsfisk med rostad potatis och räkröra

Fr:  Helstekt fläskfilé med rosépepparsås och potatisgratäng  
 Fiskgratäng med hummersås och sparris och räkor

Trevlig helg!

Brovägen 26, Tibro 0504-78 53 00
restaurang

 

 

Dagens lunch 90:-
inkl. bröd, smör, salladsbuffé, dricka, varmrätt och kaffe.

MÅN: Halstrad lax%lé med stenbitsrom 
 Pytt i panna med stekt ägg och rödbetor
TIS: Stekt (äsk med löksås eller bruna bönor 
 Kålpudding med gräddsås och lingon
ONS: Sprödstekt pangasius%lé med kall dillsås 
 Persiljejärpar med gräddsås och lingon
TOR: Gulaschsoppa. Äppelpaj  med vaniljsås 
 Skinkstek med gräddsås  
 och äppelmos 
FRE: Sesampanerad kyckling%lé med 
 currygräddsås och ris 
 Spaghetti bolognese 
 med riven ost

Välkomna önskar 
Givargis med personal!

Storg. 10, Tibro
0504-152 26

DAGENS LUNCH 
I TIBRO v.15

Mariestadsv 24, Tibro 

Tel. 0504-106 66

Lunchbuffe kl. 11-15 85:- Minipizzabuffé ingår varje lunch. Samt 
salladsbord. Kaffe, kakor, bröd, smör, dryck 33 cl ingår. Pasta varje dag.

Måndag Schnitzel med beasås och stektpotatis 
 Fiskgratäng med dill, räkor och kokt potatis
Tisdag Kycklinggryta med ris,
 Hemgjorda köttbullar med stuvade makaroner
Onsdag Fransk gryta boeuf bourguignon med kokt potatis
 Torskgratäng med kokt potatis
Torsdag Stekt fläsk med löksås lingonsylt och kokt potatis
 Pannkaka med sylt och grädde 
 Ärtsoppa
Fredag Filébuffe samt tillbehör
Lördag Grillmix samt tillbehör
 Kl. 12-16 115:- Varmt välkomna!

Bar & Grill

Pizzeria

 Lunchbuffe serveras vardagar 11.30-14.30 90:-
inkl. salladsbuffé, smör, bröd, dryck, kaffe/the och kaka.

MÅN: Köttbullar med brunsås och kokt potatis 
 Kokt torskfilé med äggsås och kokt potatis
TIS: Stekt fläsk med raggmunk och löksås 
 Kycklingfilégryta med råstekt potatis
ONS: Fläsknoisetter med champinjonsås och stekt potatis. 
 Fiskgratäng med kokt potatis
TOR: Picata Milanese (italiensk ostpanerad schnitzel) med tomatsås och ris 
 Moussaka med tzatziki 
FRE: Fläskfilé black & white, bearnaisesås/rödvinssås och råstekt potatis 
 Sprödbakad torskfilé med romsås och kokt potatis 
 Smörgåstårta 
 Vi har alltid vegetariskt alternativ mot beställning

Mariestadsv. 26
Tel: 0504-611 67


