Helmets filmutmaning 2019
1.

Filmen baserar sig på en klassisk roman

2.

I filmen söker man efter en försvunnen människa eller ett försvunnet föremål

3.

En film av en sort du i allmänhet inte tittar på

4.

Regissörens enda film

5.

Filmen har varit kandidat för Jussipriset

6.

En dokumentärfilm

7.

Filmen utspelar sig på en plats där du har varit

8.

En film det hör till allmänbildningen att se enligt dig

9.

En film som någon som fyllt 50 år rekommenderat

10.

En bok av en rasifierad regissör

11.

Filmen behandlar kvinnans ställning i samhället

12.

Filmen har med Danmark att göra

13.

En inhemsk barn- eller ungdomsfilm

14.

Filmens manusförfattare har ett släktnamn som börjar på samma bokstav som ditt

15.

I filmen behandlas någonting som är tabu

16.

I filmen rör vi oss på gränsen mellan verkligt och overkligt

17.

I filmen förekommer tvillingar

18.

En film av en asiatisk regissör

19.

Du gillar inte filmens namn på svenska eller finska

20.

Filmen berättar om en kultur som du inte kände från tidigare

21.

En film regisserad av en känd skådespelare

22.

En svartvit film

23.

En film du tagit ur hyllan utan att titta

24.

I filmen finns en hund

25.

I filmen är någon ensam

26.

En episodfilm av flera regissörer

27.

En indiefilm, gjord som en oberoende produktion

28.

En film som är förbjuden någonstans i världen

29.

En kortfilm

30.

En film som bibliotekets personal rekommenderat

31.

En stumfilm

32.

En Hollywoodfilm från 50-talet

33.

En superhjältefilm

34.

En film som räcker över tre timmar

35.

En film från franska nya vågen (la nouvelle vague)

36.

På filmens affisch eller på förpackningens pärm finns över fem personer

37.

En film som vunnit en Oscar för bästa film

38.

En film vars IMDb-betyg är mindre än 5

39.

En skräckfilm som fått beröm av kritiker

40.

En film som fått pris på Filmfestivalen i Cannes

41.

I filmen granskas övernaturliga fenomen

42.

En film som utspelar sig i en fantasyvärld

43.

En film som publicerats år 2019

44.

En film med din favoritskådespelare

45.

En spanskspråkig film

46.

En komedi från 1980-talet

47.

En film som någon som inte fyllt 18 år rekommenderat

48.

En film där regissören också spelar huvudrollen

49.

En film som är två eller flera länders samproduktion

50.

En julfilm

