
 
 

 
 
 
Malmö 2017-12-11 
 
Postkodstiftelsen stödjer BUFF filmfestivals projekt för 
barn på sjukhus 
 
Den digitala plattformen Buffilusk ger barn som är inlagda på sjukhus möjlighet att se kvalitetsfilm från 
barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF. Nu går Postkodstiftelsen in med stöd för att utveckla projektet. 
 
Buffilusk drivs av BUFF, och började som ett pilotprojekt under festivalen i mars i år, då barn som vårdades på 
sjukhusen i Helsingborg, Lund, Malmö och Kristianstad fick ta del av festivalens filmutbud. Tack vare stödet 
från Postkodstiftelsen kommer nu ännu fler barn att kunna ”besöka” BUFF via den digitala plattformen och se 
dryga 40 filmer.  
Med start under festivalen i mars 2018 kommer tjänsten att utökas med bland annat videohälsningar från 
regissörer och skådespelare som besöker festivalen, pedagogiska filmhandledningar och interaktiva element som 
uppmuntrar till kreativitet. 
 
– Att gå på bio är en självklarhet för många, men för barn och unga som vistas på sjukhus är det en omöjlighet. 
Vi är glada över att kunna stödja projektet Buffilusk, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska 
Postkodstiftelsen. 
 
Buffilusk stöds också av Region Skåne, vilket knyter projektet närmare de skånska sjukhusens verksamhet bland 
annat via sjukhusbiblioteken och Barn och ungdomspsykiatrin. 
Via ett samarbete med EU:s program Creative Europe genomför ytterligare två länder liknande projekt.  
 
– BUFF har sedan 15 år samarbetat med barnsjukhusen i Lund och Malmö där det har visats film under 
festivalveckan. I linje med BUFF:s satsning på att fler barn och unga ska få tillgång till filmutbudet bygger 
BUFF nu plattfomen Buffilusk, där barn på sjukhus i hela Sverige kan få tillgång till festivalens filmer året runt. 
Deltagande i kulturaktiviteter kan vara en viktig friskfaktor, men är också en mänsklig rättighet, säger Lina 
Linde, projektledare för Buffilusk. 
 
Pressbilder finns att ladda ner här:  http://buff.se/?portfolio=bilder-pressmeddelande-08-12-2017/ 
 
Kontaktpersoner: 
 
Lina Linde, projektledare Buffilusk 
lina@buff.se, 070-2784601 
 
Julia Jarl, festivalchef  
julia@buff.se, 0734-343025 
 
Om BUFF: 
 
BUFF Filmfestival visar filmer som annars aldrig skulle visas i Sverige och i Malmö. I festivalens biomörker får 
publiken möta olika kulturer, höra främmande språk och följa med på oändliga äventyr. På BUFF står filmer för 
barn och unga i fokus. BUFF är efter 30 år en etablerad företeelse i Malmö, Sverige och inom 
filmfestivalvärlden. 1992 mottog BUFF en Guldbagge för arbetet med att sprida bra film till barn och ungdom. 


