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Välkomna till Ruta till Ruta 2012. 
Det här är andra året Norrköping föräras med en animations- och seriefestival. I 
år går Ruta till Ruta under temat ”Novembermörker” och  fokuserar mycket kring 
skapande och process. Kreativitet föds inte enbart i solljus inte heller endast i 
mörker. November är en inte allas vår favoritmånad, och visst kan den kännas lite 
mörk och tung ibland. Det är då det kan kännas trevligt att mysa in sig framför en 
spännande film eller hitta till en kreativ gemenskap, kanske testa på en ny hobby. 

Under Ruta till Ruta tämjer vi Novembermörkret och gör det till vårt eget, har kan 
du testa på att animera på vår animationsworkshop den 10 november på Cnema. 
Du kan även se ett flertal av Tim Burtons vackra och inspirerande filmer. Inspireras 
även av föreläsning och workshop av författaren och illustratören Jonna Björnstjer-
na, som verkligen kan det här med ämnet skräck i sina texter och illustrationer. Var 
med och beskåda en äkta seriekaraoke, där illustratörer tecknar till musik, en inte 
allt för enkel utmaning, som kan frambringa ett och annat skratt. 
Besök även Paint it Black – Comic Expo, som är seriefestivalens egen utställning 
skapad av 10  unga Norrköpingtecknare, som har tolkat festivalens tema ”Novem-
bermörker” på sitt egna vis. Se hur de skapar en flera meter lång serie live på plats i 
Lilla kammaren/ Teater Bråddgatan 34. 

För dig som vill vara aktiv och skapa något på festivalen finns det ett flertal work-
shops att kolla in här i programmet, det finns något för alla kort och gott. För att 
delta i dessa workshops skickar namn och mailadress till info@rutatillruta.se 
eller slå en pling till: 0730-4844991 så du blir garanterad en plats. 

Vi ses i Novembermörkret!
:)  Jenny, Marica, Jakob, Anna

 

Ruta till Ruta 2012

Kungsgatan

D
rottninggatan

Lilla 
kammaren

Foajén

Bråddgatan

Slottsgatan

Norra promenaden

    MOTAL  SRTÖM                             M
O

TA LA         STRÖM

Norrköpings järnvägsstation

CN
EM

A

Stadsmuséet

Skvallertorget

Västgötaga tan

skolgatan

etcetra

G
am

la rådstugug.

Norrtull

Campus

Arbetets m
useum

    



Hitta rätt på festivalen
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Festivalen utspelas på följande platser: 
1. Arbetets museum 
2. Norrköpings stadsmuseum 
3.  Cnema 
4. Lilla kammaren och foajén på Teater Bråddgatan 34 
5.  etcetera

1. 5.

4.

2.

3.



Fredagen den 9 november
Arbetets museum

...............................................................................
 

 16.00 EWK-priset delas ut.

I år går priset till illustratören Magnus Bard som tecknar för bland andra Dagens Ny-
heter och Kommunalarbetaren. Vid prisutdelningen medverkar förutom Magnus Bard 
även EWK:s dotter Margareta van den Bosch och EWK-sällskapets ordförande Lars 
Stridbeck. I samband med prisutdelningen visas en mindre utställning med Magnus 
Bards bilder.

Cnema
...............................................................................

 Skolbio med animationstema på Cnema
       10.00 Sagokartan
       13.00 Lånaren Ariety 94 min

       18:40 - 20:40     Dark Shadows   
       Huvudrollen
Visas med animerad förfi lm från animationstävlingen “I Tim Burtons anda”.

Tim Burton och Johnny Depp återförenas i DARK 
SHADOWS där vi får följa historien om en 200 år gammal 
vampyr och dennes dysfunktionella ättlingar. Barnabas 
Collins (Depp) lever livet som bekymmerslös, rik playboy 
tills den dag han krossar den unga häxan Angelique 
Bouchards (Eva Green) hjärta.



Fredagen den 9 november
Norrköpings Stadsmuseum

...............................................................................

 11.00 -17.00   ANIMATION

KSM - utbildningen vid Campus Norrköping, visar animerade fi lmer i KSM-labbet på 
Stadsmuseet. Fyra små mästerverk, som uttrycker stämningar och känslor från vår 
samtid.Humor och allvar sammanvävt i en tänkvärd blandning, gjorda av studenter 
vid utbildningen.

Teater Bråddgatan 34 (Lilla kammaren & foajén)
.........................................................................................................

        Passa på att införskaffa årets festivalfanzine 

        PROMENADSERIE (hela helgen)
Passa på och upplev ett nytt sätt att promenera och få med dig en serie att läsa på 
vägen mellan de olika festivalplatserna. Till detta behöver du en smartphone - om 
du saknar en egen  ta med en kompis som har en - och promenera mellan de olika 
festivalplatserna längs Kungsgatan, där fi nner du affi scher med en QR-kod som leder 
till en ruta i en serie. Som en skattjakt/tipspromenad och en trevlig transportsträcka.

14.00 - 17.30  Förvisning av serieutställningen 
              PAINT IT BLACK - COMIC EXPO  
Lilla kammaren, Teater Bråddgatan 34.
För första gången tillsammans ställer 10 unga Norrköpingstecknare ut, där de tolkar 
festivalens tema “Novembermörker”, utställningen behandlar serierskapande, text-
och bildkombination. Under helgen skapas bland annat en fl era meter lång serie 
framför våra ögon. 

etcetera, Skolgatan 10
...............................................................................

       11-.30- 14.30 Tecknarlunch på etcetera, Skolgatan 10
Under festivalen anordnas en tecknarlunch på etcetera. Här kan du slå dig ner äta 
en god sopplunch, titta runt i designbutiken och lämna ett illustrativt avtryck, en seri-
estrip eller ett budskap och passa på att lämna en idé eller förslag till arrangörerna i 
festivalens idélåda. 



Lördagen den 10 november
Cnema

...............................................................................

 13.00 - 17.00 Animationsworkshop i Tim Burtons anda 
Plats: Cnemas animationsverkstad. Anmälan för att delta skickas till 
info@rutatillruta.se. Antal platser 15 st. Först till kvarn! Ålder från 13 år.

       16:45-18:10     Corpse Bride         
       Birollen
Visas med animerad förfi lm från animationstävlingen “I Tim Burtons anda”.

       18:30- 20:30    Beetlejuice & Prisutdelning
      i animationstävlingen I Tim Burton anda. 
       Birollen
Visning av vinnarens animerade bidrag. Juryn delar ut pris och motivering 
till vinnarna.

Norrköpings Stadsmuseum 
...............................................................................

  12.00- 17.00    ANIMATION

KSM - utbildningen vid Campus Norrköping, visar animerade fi lmer i KSM-labbet på 
Stadsmuseet. Fyra små mästerverk, som uttrycker stämningar och känslor från vår 
samtid.Humor och allvar sammanvävt i en tänkvärd blandning, gjorda av studenter 
vid utbildningen. 

Norrköpings Stadsmuseum

Prisutdelning i animationstävlingen “I Tim 
Burtons anda” kombinerat med Tim Burtons  
klassiker Beetlejuice. 
Barbara och Adam dör i en bilolycka på väg hem. 
Men de fortsätter att bo kvar i sitt vackra hus men 
en dag är huset sålt och en ny familj fl yttar in, 
familjen Deetz. De är vana att handskas med över-
naturliga ting och Barbara och Adam är alldeles 
för harmlösa som spöken för att kunna skrämma 
bort dem. De måste till slut tillkalla experthjälp 
från spöket Betelgeuse.



Lördagen den 10 november
Teater Bråddgatan 34 (Lilla kammaren & foajén)
.........................................................................................................

       13.00 Fanzinebord, fi ka och pyssel i foajén. 
Passa på att införskaffa årets festivalfanzine. Kom och skapa din egen serie, 
läs serier och ta en fi ka.

14.00 - & framåt Vernissage av serieutställningen 
        PAINT IT BLACK - COMIC EXPO  
Lilla kammaren, Teater Bråddgatan 34. 
För första gången tillsammans ställer 10 unga Norrköpingstecknare ut, där de tolkar 
festivalens tema “Novembermörker”, utställningen behandlar serierskapande, text-
och bildkombination. Under helgen skapas bland annat en fl era meter lång serie 
framför våra ögon.

       16.00-18.00  Workshop i serietecknande
        “Du behöver inte kunna rita för att teckna serier”
Serieskaparen Johan Karlsson håller i en kreativ och inspirationsrik workshop för dig 
som gillar serier och skulle vilja gör din egen, eller kanske för dig som fastnar i ditt 
tecknade och behöver tips. Kort och gott workshopen “Du behöver inte kunna rita 
för att teckna serier” är för dig.

       20.30 - 21.30  Seriekaraoke + Ung NTs prisutdelning 
Kom och beskåda seriekaraoke, illustratörer och tecknare illustrerar till 
musik, allt projeceras på en vägg. Prisutdelning av UngNTs seriestripstäv-
ling. 

etcetera, Skolgatan 10
...............................................................................

       11-.30- 14.30 Tecknarlunch på etcetera, Skolgatan 10
Under festivalen anordnas en tecknarlunch på etcetera. Här kan du slå dig ner äta 
en god sopplunch, titta runt i designbutiken och lämna ett illustrativt avtryck, en seri-
estrip eller ett budskap och passa på att lämna en idé eller förslag till arrangörerna i 
festivalens idélåda. 



Söndagen den 11 november
Arbetets museum

...............................................................................

       12.00 -13.00  Föreläsning med Jonna Björnstjerna
Jonna Björnstjerna är illustratör och för-
fattare och bor i London, men är uppvuxen 
i Norrköping. Senast har vi kunnat beskåda 
Jonnas illustrationer på affi scherna och 
framsidan till programmet för Kulturnatten i 
Norrköping.
Jonna är utbildad på Serieskolan i Malmö 
och på Central Saint Martins College of Art 
i London. Hon illustrerar bland annat för 
Norrköpings Tidningar och är även känd 
för sina böcker, Sagan om den underbara 
familjen Kanin. Jonna Björnstjerna föreläser 
utifrån sitt författarskap och arbetet som 
illustratör.

       14.00- 16.00  Workshop med Jonna Björnstjerna
Workshopen är gratis. Rekomenderas från 13 år och uppåt. För att delta 
lämna din anmälan till: info@rutatillruta.se eller ring 0730484991

Norrköpngs Stadsmuseum
...............................................................................

       12.00- 17.00    ANIMATION

KSM - utbildningen vid Campus Norrköping, visar animerade fi lmer i KSM-labbet på 
Stadsmuseet. Fyra små mästerverk, som uttrycker stämningar och känslor från vår 
samtid. Humor och allvar sammanvävt i en tänkvärd blandning, gjorda av studenter 

vid utbildningen



Söndagen den 11 november
Cnema

...............................................................................

        14:30-16:30       Alice i Underlandet    
 Birollen
Visas med animerad förfi lm från animationstävlingen “I Tim Burtons anda”.

        16:45-18:40      Edward Scissorhands     
Birollen
Visas med animerad förfi lm från animationstävlingen “I Tim Burtons anda”.

I ett stort svart slott på ett högt berg bor en 
gammal uppfi nnare som har lyckats bygga en 
man, Edward Scissorhands. Men han hinner 
aldrig ge Edward ett par riktiga händer förrän 
han dör av ålderdom. Istället får Edward be-
hålla de saxar som ersatt händerna i väntan på 
ett par riktiga. Där lever Edward nu helt ensam 
i det gamla slottet. Men en dag beger sig Peg 
Boggs upp till slottet för att sälja kosmetika, 
och där får hon syn på Edward. Hon tar då 
hem honom till sitt hus i Pastellstaden. Där har 
han det bra, han klipper buskar, hår på män-
niskor och hundar och gör isskulpturer. Men 
en dag så har Pegs dotters pojkvän lurat med 
honom på ett rån hos sina föräldrar. 



Söndagen den 11 november
Teater Bråddgatan 34 (Lilla kammaren & foajén)
.........................................................................................................

        Passa på att införskaffa årets festivalfanzine 

        PROMENADSERIE (hela helgen)
Passa på och upplev ett nytt sätt att promenera och få med dig en serie att läsa på 
vägen mellan de olika festivalplatserna. Till detta behöver du en smartphone - om 
du saknar en egen  ta med en kompis som har en - och promenera mellan de olika 
festivalplatserna längs Kungsgatan, där fi nner du affi scher med en QR-kod som leder 
till en ruta i en serie. Som en skattjakt/tipspromenad och en trevlig transportsträcka.

       12.00-14.00 Foajén: Rita din egen superhjälte 
Workshop med Lina Eriksson från Konst för barn. Ålder 8-12 år. Läs mer om 
Konst för barn på: konstforbarn.wordpress.com

      12.00 Fanzinebord, fi ka och pyssel i foajén 
Kom och skapa din egen serie, läs serier och ta en fi ka med oss.

       12.00 -19.00 Utställningen
       PAINT IT BLACK - COMIC EXPO  
Lilla kammaren, Teater Bråddgatan 34.
För första gången tillsammans ställer 10 unga Norrköpingstecknare ut, där de tolkar 
festivalens tema “Novembermörker”, utställningen behandlar serierskapande, text-
och bildkombination. Under helgen skapas bland annat en fl era meter lång serie 
framför våra ögon. 

       16.00 - 18.30 Skissteknik med Fia Matsson 
En enkel introduktion om hur du på enkelt sätt kan förbätta din skiss- och 
tecknarteknik.

      19.00 Avslutning i foajén ingång från Bråddgatan 34. 
Bildspel visas och vi tackar för årets festival. 



Missa inte att köpa Festivalfanzinet!

I vårt festivalfanzine medverkar en lång rad 
spännande serieskapare och kreativa personer, 
vissa etablerade, andra helt nya, och alla har 
de något viktigt/spännande/roligt/klurigt/fas-
cinerande (eller ja, välj valfritt positivt laddat 
adjektiv och sätt in) att säga.

Animationsworkshop på Cnema. 
Lördagen den 10.de November mellan KL: 13- 17 hålls en 
workshop på Cnema kring animaerad fi lm och skapande. 
Ni får skapa en kort animerad fi lm med dialog och fi lmljud. 
Genom processen hinner vi jobba med ett kortare fi lm-
manus, stop-motion animation, redigering och ljudläggning. 
Har ni USB minne eller annat lagringsmedia får ni med er 
fi l-merna när ni är klara.
Workshopen är gratis och riktar sig främst till personer mel-
lan 13-25, (ps: man får vara äldre, eller låstas att man är 25 ;)
Max antal platser: 15
Först till kvarn gäller, om du vill vara med skicka då namn, 
mail och telefonuppgift er till följande mail: 
info@rutatillruta.se, anmälan är bindande, så får du 
förhinder hör av dig.

Beetlejuice och prisutdelning
10/11 kl 18.30 Cnema

En oslagbar kombo att fi ra lördagkvällen med, kom 
och se det fi na vinnarbidraget och fi ra vinnarna i vår 
nationella animationstävling I Tim Burons anda.

Skissteknik med Fia Mattson 
11/11 kl 16.00 foajén (Bråddgatan 34)

Fia är frilansande illustratör och tecknare och håller oft a 
kurser i skissteknik och illustrationsteknik på Gredelin kon-
stnärshandel. Under festivalen kan man komma och lära sig  
och få alla möjliga bra tips och råd av Fia, som även är med 
och ställer ut i  utställningen Paint it black.



Kontaktuppgifter:
info@rutatillruta.se
Tel: 0730484991
www.rutatillruta.se
www.facebook.com/rutatillruta

Biljettpriser för filmerna som visas på Cnema

Student med studentlegitimation    60:-
Student med kårlegitimation  50:-
Ordinarie    85:-
Senior     70:-

Om du vill boka skolbion som visas på Cnema under festivalen för 
din klass, ring 011-152457 eller maila till skolbio@norrkoping.se

Ruta 
till 
Ruta
Norrköpings Animations & Seriefestival

9-11 

November 

2012

Festivalen utspelas på flera platser i  centrala Norrköping, med ett 
nära gångavstånd till varandra.
Arbetets museum, Cnema, Teater Bråddgatan 34,
Norrköpings stadsmusem, etcetera. 

För mer information och vägbeskrivning till festivalplatserna besök 
vår hemsida. www.rutatillruta.se

Vi vill rikta ett stort tack till våra sponsorer och samarbetspartners


