
Vi tillgängliggör 
era fi lmer

KVALITETSKONTROLLER
Från manus - via val av röst/-er till inspelning, mix-
ning samt leverans till Bioguiden - gör vi omfattande 
kvalitetskontroller tillsammans med berörda grupper.

EGEN STUDIO
En del av våra inspelningar gör vi hos vår mångåriga 
samarbetspartner Stavro Filmproduktion i Göteborg.

REFERENSER
På www.syntolkcentralen.se fi nns mer information 
om vårt arbete samt ett antal produktioner vi har 
arbetat med. 
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Beräkningar från Svenska Filminstitutet visar att det idag 
fi nns cirka en miljon människor i Sverige som, för att kun-
na se fi lm - har stor nytta av att att fi lmen är syntolkad 
eller  försedd med uppläst textremsa. Några av de berörda 
grupperna är personer med synnedsättning, dyslexi och 
lättare hjärnskador. 

Syntolkning Nu är en av Sveriges största leverantörer 
av  syntolkning. Vi levererar livesyntolkningar på biografer 
samt ljudspår och uppläst textremsa till fi lmer på bio och tv 
(via appar). Med andra ord: vi hjälper er att tillgängliggöra 
er fi lm/fi lmer så att fl er kan ta del av dem.

Vårt mycket noggranna arbete startar direkt när vi har 
fått fi lmen tillsänd oss. Ett sekundanpassad manus skrivs. 
Varje ord är väl avvägt för att inte störa fi lmrepliker med 
mera. Detaljerna är mycket viktiga för helheten. Den syn-
tolk som i nästa steg gör själva inläsningen är noga utvald 
för att passa just den aktuella fi lmen. 

Syntolkning Nu har i dagsläget försett närmare 40 fi lmer 
med syntolkning, såväl live som inläst, och uppläst textrem-
sa. Allt detta inom ramen för Svenska Filminstitutets pro-
jekt Tillgänglig bio. Bland våra kunder återfi nns bland annat 
SF Studios, Nordisk Film, Tri Art och Folkets Bio. Vi har 
även arbetat med stadsfestivaler, konserter, föredrag och 
vår egen fi lmfestival BLICK (www.blickfi lmfestival.se). 

För mer information samt off ert: fi lm@syntolkcentralen.se. 


