
 

 
för de små 

 
Vi bjuder på tröst till de allra 

 minsta som aldrig fått gå på bio! 
 
 

Snuttefilm är fem filmberättelser i ett paket som 
vänder sig till barn från två år och uppåt. Anna-
Clara Tidholm och Gun Jacobson har tillsammans med 
animatören Malin Erkkonen skapat fem minuter långa 

animationer. 
Tre av filmerna baseras på Anna-Clara Tidholms 
småbarnsbilderböcker ”Alla får åka med”; ”Hela 

natten” och ”Apan fin”. 
Varje film är ett litet äventyr i sig med mycket 

känslor, mycket musik och stor dramatik på små barns 
nivå. Mellan filmerna dyker de små figurerna 

”Snuttarna” upp i mellanspel, som fungerar både som 
andhämtningspauser och presentationer av 

efterföljande film. 
 

Snuttefilm är film för de mindre barnen, i lugnt 
tempo och med berättelser som barnen kan känna igen 

sig i.  
 

För musiken står Jonas Jonasson, känd från gruppen 
”Bob Hund”. Berättare är Anders Alnemark. 

 
 

 
 
 
 



 
FILMERNA 
 
Hej då, lilla apa! 
Den lilla apan går på promenad i sina fina kläder. En väldigt 
stor och dum hund står i vägen! Men även en liten apa kan vara 
modig när det behövs och äventyret slutar lyckligt med varm 
mjölk och varm filt. 
 
Simons anka 
Simon har en anka. Men vad händer när snöret går av? Anka 
rullar ut i världen och förvandlas till både badanka och 
flyganka. Till slut får Simon tillbaka sin anka – och anka sin 
Simon. 
 
Hela natten 
Vad händer på natten när alla sover? En pojke blir väckt av en 
ugglas ho-ho och får uppleva allt som utspelar sig i nattens 
mörker.  När solen går upp är allting som vanligt igen – men 
vart tog egentligen natten vägen? 
 
Nelly packar 
Det är tråkigt hemma, tycker nalleflickan Nelly. Pappa bara 
jobbar, mamma bara gullar med lillebror. Lika bra att flytta 
hemifrån! Lika bra att packa väskan! Men ute i kvällens mörker 
ringer det på Nellys mobiltelefon. Mamma och pappa saknar 
Nelly - och snart känns det bra att vara hemma igen. 
 
Alla får åka med 
En flicka kör omkring i sin blå lastbil. Mitt ibland alla 
motorvägar står en trött tomte och hänger. Tomten  får åka med 
på den blå lastbilen, liksom den frusna hunden, den grubblande 
grisen, den lessna nallen och pojken som ramlat på gatan. Alla 
får åka med – hela vägen hem till flickans hus och ett riktigt 
matkalas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
REGISSÖRERNA 
Anna – Clara Tidholm  
Född i Stockholm 1946.  
Debuterade som poet 1966 och arbetade sedan med journalistik 
och skrivande. Övergick till bildskapande i slutet av 70-
talet.  
Tecknade barnprogram för TV och gav ut bilderböcker baserade 
på svenska folksagor. 
Illustrerat och medverkat i ett 60-tal barnböcker 
Några av de bilderböcker som hon har producerat tillsammans 
med Thomas Tidholm 
"Åke-boken" ( 1983)  
"Resan till Ugri-La-Brek" (1987)  
"Kaspers alla dagar" (1994) 
"Jolanta" (2002)  
"Resan till Ugri-La-Brek" belönades med tidningen Expressens 
Heffaklump 1987 och Deutsche Jugendliteraturpreis 1992.  
Thomas och Anna-Clara Tidholm erhöll Astrid Lindgren-priset 
1997 och flera av deras böcker har blivit nominerade till 
Augustpriset. 
 
Anna-Clara har också samarbetat med författare som Barbro 
Lindgren, Siv Widerberg och Ulf Nilsson. 
Bilderboken "Adjö Herr Muffin" ( text Ulf Nilsson bild Anna-
Clara Tidholm) fick Augustpriset 2002. 
Anna-Clara har utvecklat småbarnsbilderboken med böcker som 
"Knacka på!" ( 1992) och en serie "tvåordsböcker" med 
titlar som "Nalle Hej!", "Mera Mat", "Läsa bok" m fl. 
"Knacka På!" är översatt till 10 språk och finns också utgiven 
som CD-rom. 
Som tecknare har Anna-Clara även arbetat med faktaböcker för 
barn, tidningsteckning, utställningar och barnteveprogram. Hon 
skriver krönikor för radio, dagstidningar och tidskrifter och 
deltar i debatter om barnkultur. 
Bilderboken "Jims Vinter" utkom 1988 med text av Thomas 
Tidholm på Alfabeta Bokförlag och som film 2003.  
”Alla får åka med” 2005 Alfabeta 
”En liten stund” 2006   Alfabeta 
 Carl von Linné-plaketten 2003 tillsammans med Kristina 
Lindström för Flickornas historia.  
 
 



 
 
 
 
 
Gun Jacobson 
Född 1960  Stockholm 
Utbildning Beckman1983-85 
Filmografi 
 
Manus, regi, design, animation tillsammans med Lotta 
Geffenblad 
Resan 1985 
Konsten att överleva om man är daggmask 1986 
Vinjett Björnes magasin 1987 
Godmorgon Gerda Gök 1987 
Vinga på villovägar 1990 
Dammsugaren 1992 
 
Animation regi 
Sagan om pannkakan av Anna Höglund 1990 
Månansiktet av Anna Höglund och Nils Claesson 1993 
Lutning av Eva Lindström 1995 
Kameleonten av Nils Claesson 1995 
Först var det mörkt…av Anna Höglund och Gun Jacobson 2000 
Bollongexpeditionen av Anna Bengtsson och Gun jacobson 2003 
Jims vinter av Anna-Clara och Thomas Tidholm 2003 
 
Manus, regi, design, animation 
Fågel Grå 1996 
 
Illustrerar barnböcker,cd-romspel,design av leksaker till barn 
och hundar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
PRODUKTIONSUPPGIFTER 
Manus, bild och regi  Anna-Clara Tidholm och Gun 
Jacobson 
Producent   Lisbet Gabrielsson 
Animation och färgsättning  Malin Erkkonen  
Vinjetter    Gun Jacobson 
Ljud    Agnieszka Lewalski 
Musik    Jonas Jonasson 
Berättarröst   Anders Alnemark 
Barnröst    Iris Lewalski 
Lab   Nordisk Film Post Production 
Mixning   Europa Sound Production  
Tack till    Ture och Henry 
Produktion    Lisbet Gabrielsson Film AB 

med förhandsstöd från Svenska 
Filminstitutet, filmkonsulent Gila 
Bergqvist-Ulfung 
Nordisk Film och TV-fond Eva 
Færevaag, TV 4, YLE FST och Film 
Gävleborg filmkonsulent Karin 
Forsgren. 
© Lisbet Gabrielsson Film AB 2007 

 
Längd 
&   30 minuter, animation 
Format   35 mm, dv-cam, färg, Dolby digital 
Distribution   Folkets Bio 
   www.folketsbio.se  
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