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Los Bando är invigningsfilm på BUFF 2018  
 
Årets upplaga av BUFF invigs måndagen den 19 mars med Sverigepremiär av den norska filmen Los 
Bando – en fartfylld och galen komedi för hela familjen. Filmens regissör, och flera av skådespelarna, 
kommer att vara på plats i Malmö för invigningen. 
 
Los Bando är en feelgood-komedi för hela familjen där vi följer rockbandet Los Bando Immortale. Med gasen i 
botten och rallyföraren Martin bakom ratten ger de sig ut på en fartfylld färd genom Norge för att hinna fram till 
de norska mästerskapen i rock i tid. Los Bando är en underhållande roadmovie om fyra unika unga karaktärer 
som mot alla odds ger sig ut på en äventyrlig resa för att uppfylla sina drömmar.  
 
– Det känns superkul att inviga med Los Bando, som får världspremiär om några veckor i hemlandet Norge och 
visas på Berlins filmfestival. Vi har följt regissören Christian Lo under många år och visat hans tidigare 
långfilmer Bästa vänner och Tuffa killar på BUFF. Los Bando är verkligen en film för hela familjen och med sin 
fina blandning av humor av allvar passar den perfekt som invigningsfilm.  
 
Regissör Christian Lo och skådespelarna Tage Johansen Hogness, Tiril Marie Høistad Berger och Jakob Dyrud 
kommer att finnas på plats och festmingla med festivalgästerna på invigningskvällen, som kommer att gå i 
musikens tecken. 
 
 
Kontakt: 
 
Julia Jarl, festivalchef  Daniel Lundquist, programchef  
julia@buff.se, 0734-343025  daniel@buff.se, 0733-82 89 35 
 
 
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. 
2018 belönades BUFF med priset Gullspiran för enastående insatser inom svensk barnfilm. 


