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Folkets Bio presenterar
Förfilm:

Astons presenter 
av Uzi Geffenblad 

och Lotta Geffenblad



Ett knattefilmspaket för hela familjen. Längd: 34 min. Barntillåten

Shoooms otroliga resa 
Av Julien Bisaro
Lilla ugglan Shooom kommer till världen precis som en storm välter trädet hon 
bor i, tillsammans med sina uggleföräldrar och sitt ofödda syskon, som fortfa-
rande är ett ägg. I stormen kommer den lilla ugglefamiljen ifrån varandra och 
Shoom står plötsligt ensam med sitt okläckta syskon. Hon måste hitta sina för-
äldrar! Nu börjar en spännande resa genom den vildvuxna tropiska skogen där 
både snälla och farliga djur bor. Men ingenting kan stoppa Shooom. Hon är fast 
besluten att hitta en förälder även om det råkar vara är en alligator!

Förfilm:

Astons presenter
Av Lotta Geffenblad &Uzi Geffenblad
Aston är hemma från dagis eftersom han är förkyld. I väntan på att bli  frisk 
och på sin egen födelsedag, slår han in paket av allt som kommer i  hans väg, 
och lite till. Aston får flera födelsedagspresenter till exempel en cykel, men 
det är för dåligt väder för att vara ute och testa cykeln. Men en planka, kan 
vara rolig och användbar, framförallt när man  äntligen kommer ut för att flyga 
drake.

 

www.folketsbio.se

Shoooms
otroliga resa

Förfilm: Astons presenter

Grafisk form: Frédéric Arhanchiague





På väg ut ur sitt skal skymtar Shooom en ekorre i ögonvrån. Kan det vara mamma? 
Väl ute ur ägget, i världen, syns inga föräldrar någonstans. Det enda hon ser är 
ägget med hennes ofödda syskon. Nu måste hon både ta hand om ägget och hitta 
föräldrarna. Kanske lite mycket för en liten varelse som Shooom? Inte alls för den 
tappra och envisa Shooom. Med bestämda steg och med alla sinnen på helspänn, 
synar hon sin omgivning på jakt efter en mamma eller pappa eller vilken vuxen som 
helst…

Inuti ägget väntar lillebror på att 
få komma ut i världen. Till dess 
måste han hitta andra sätt att 
kommunicera med sin syster. Och 
han har sina knep. Utan att själv 
kunna se vart han går, rullar han  
fram med sin syster och ibland 
går det lite överstyr. 

 

Karaktärerna

Shooom

Lillebror



Walter och Rosie heter barnen som hittar lillebror uggla. De gömmer sin skatt för farfar, Victor. Men 
även små ugglor är vilda djur och måste återföras till naturen, förklarar farfar.

Människorna





Historien om en liten uggla och hennes okläckta syskon skulle från början bli 
ett VR-projekt. Det blev inte VR men historien dröjde sig kvar och blev istället 
en liten animerad film för de yngsta som utspelas i Louisiana.

– Vi ville ha en rik och varierad flora och fauna, säger regissören Julien Bisaro. 
Det är också en region med många orkaner och stormar, eftersom stormen 
spelar en viktig roll i berättelsen.

Att skildra en dramatisk storm utan att skrämmas var en utmaning. En flicka  
skrattar när hon blir nedstänkt av en våg. En liten pojke svävar ut från sin 
mammas famn. Det var bilder som på ett snällare sätt kunde göra stormens 
styrka begriplig även för små barn.

Julien Bisaro arbetar i digital 2 D teknik i en slags semi-realistisk stil och i 
färger som ligger åt akvarellhållet.

– Jag ville ha något som visuellt kunde vara lekfullt, som till exempel den lilla 
staden som ser ut som en värld i miniatyr eller som leksaker utspridda i ett 
barnrum.

Filmen utstrålar både en känsla av värme och kärlek.

– Det finns redan i själva manuset, menar Julien Bisaro. Jag vill att karaktärerna 
ska vara älskansvärda och ugglornas runda kroppar bidrar till det. I animatio-
nen syns det i hur de rör sig, hur de ser på varandra och hur de uttrycker sig.

Det börjar med en anteckningsbok som fylls på med berättelsen, karaktärerna 
och bildspråket. 

– Jag skippar att göra ett storybord, utan  hoppar rakt in i animationen.

Där jobbar jag med animeringsprogramvaran Flash Animate. Här definieras  
rytmen för sekvenserna och utifrån det sätts rytmen för helheten. 

Kommentarer av 
regissören Julien Bisaro





Biografi Julien Bisaro
Julien Bisaro tog sina första steg som animatör på film-
skolan Beaus-Arts i Èpinal och senare på Poudrierskolan 
i Valence. Han har nu gjort de mesta inom animerad film 
allt från storyboard, bakgrundsbilder, layout till manus 
och regi. Debutfilmen Bang, Bang! där han skrev manus 
tillsammans med Claire Paoletti, nominerades till en 
César 2015 och har visats på över 90 festivaler runt om 
i världen.







Kommentarer av Claire Paoletti,  
filmens manusförfattare  
och producent

Filmens manusförfattare och producent Claire Paoletti inspirerades av Wall-E 
i filmen med samma namn. Han är, precis som Shooom, helt ensam i början av 
filmen, och kommunikationen med publiken måste ske utan ord. 

– Det är som en stumfilm, säger hon, som utvecklas till en roadmovie om att 
upptäcka världen.

På sin resa genom Louisianas djurvärld möter Shooom och lillebror både män-
niskor och djur. En del djur är farliga, människor kan vara ledsna, och syskon 
har en alldeles särskild relation.

– Det finns en pedagogisk aspekt i filmen, säger Claire Paoletti. Vi vill visa att 
det finns så många olika sätt att vara i vår värld, och för att överleva måste vi 
lära oss att samexistera.
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