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Dryga 6000 besökare under Filmfestival på Dal 

Äntligen kunde Filmfestival på Dal genomföras igen och dryga 6000 besökare kom till de 7 biograferna. 

2020 hade pandemin precis börjat och besöken på festivalen sjönk dramatiskt. 2021 och 2022 ställdes 

filmfestivalen in pga pandemin. Men i år var det dags igen. Festivalen invigdes festligt på Svea Bio i Dals Ed 

med invigningsfilmen The Whale. Alla biografer var representerade och festligheterna fortsatte hela 

kvällen. 

Lördagen den 11/3 startade filmfestivalen på övriga biografer.  

-Redan efter helgen kunde vi se att festivalen hade fått en stark inledning. Något som höll i sig hela 

veckan. Totala antalet besökare var lite lägre i år än 2019 vilket beror på något färre filmer. Pandemin 

visar sig i antalet valbara filmer. Däremot var besök per filmtitel lika starkt som 2019, säger föreningens 

ordförande Mikael Blom. 

Under festivalen fanns filmer för alla. -Vi har försökt att hitta filmer som ska passa alla åldrar i olika 

genres. Filmerna som biograferna har valt speglar även vilka filmer som publiken vill se på varje ort. Vi har 

också visat filmer för skolelever på dagtid, fortsätter Mikael.  

Under festivalen har dryga 60 titlar visats fördelat på 92 föreställningar. Till detta kommer 

skolföreställningar. Under festivalen har följande filmer dragit mest publik: 

1. En dag kommer allt det här bli ditt 
2. Andra akten 
3. Triangle of sadness 
4. The whale 
5. Asterix & Obelix i Drakens rike 

 

-Vi tackar publik och medlemmar, alla kommuner i Dalsland, Västra Götalandsregionen och alla deltagande 

biografer med personal och alla andra som stöttar filmfestivalen på olika sätt. Glöm inte att besöka 

biografernas ordinarie filmer fram till nästa festival som blir i mars 2024. Då blir det 30-års jubileum, avslutar 

Mikael 
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