• Dina medspelare ska gissa vad det är för filmkaraktär eller skådespelare du
försöker förmedla. De får kasta fram gissningar hur många gånger de vill.
Alla gissar på en gång. Bara ös på med gissningar!
• Lyckas någon lista ut vem du föreställer? Då får han eller hon 2 guldbaggar.
Du får också 2 guldbaggar.
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GÖR EN

Protokollföraren noterar guldbaggarna i protokollet. Om inte någon av dina
medspelare lyckas gissa rätt får ingen guldbagge – inte du heller. Du lägger kortet
underst i högen och turen går medsols till nästa spelare som tar det översta kortet i
högen.
Fjärde raden

(B) BARA FÖR BARN

Du som är barn får välja vilken kategori du vill på hela kortet. Den här kategorin
får inga vuxna välja. Bara barn. Här blandas kategorierna hej vilt och är mer
anpassade för barn.

UTTRYCKET, FILMTITELN, TV-SERIEN, FILMCITATET, SOUNDTRACKET
och FILMKARAKTÄRER: Samma regler gäller som för respektive kategori ovan

angående guldbaggar och ifall man ska använda ramen eller ställa sig upp.

Bara för barn finns det ytterligare en kategori som heter SKÅDESPELA.
SKÅDESPELA innebär att du går upp på golvet och gestaltar det som står, helt utan
ord och ljud. Som en charad. Dina medspelare ska komma fram till meningen som
står på kortet. Du får vinka uppmuntrande när de är på rätt väg och se missnöjd ut
när de är helt fel ute. Precis som i reglerna för Filmtiteln och Filmkaraktären ovan.
VEM VINNER?
Du som har flest guldbaggar när tiden är ute vinner den här guldbaggegalan.
Grattis! Som vinst får du ställa dig upp och hålla tidernas tacktal. Nämn alla.
Glöm ingen!
TIPS!
Vill ni göra korten mer personliga är det lätt att göra egna, som passar era
intressen och kunskaper. Bara fantasin sätter gränser!
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Det är dags för guldbaggegala! Den röda mattan
är utrullad för dig, din familj och dina vänner.
Träd in i guldramen och framför ditt livs framträdande.
Blir det du som kammar hem flest guldbaggar?
SPELET I KORTHET
Dra ett kort, välj en kategori och förmedla ditt uppdrag till dina medspelare. Så
övertygande som du bara kan. Lyckas någon lista ut vad det är du föreställer innan
timglaset är tomt? Då får både du och hen guldbagge (poäng). Flest guldbaggar
när tiden är ute vinner!
FÖRBEREDELSER
Blanda korten väl och lägg dem på bordet där alla kan nå dem. Knäpp försiktigt
loss timglaset från ramen och ställ det bredvid korten. Bestäm vem som ska föra
protokoll och ge honom eller henne papper och penna (ingår ej). Hen fungerar
även som domare i de fall där det inte är solklart vem som svarade rätt först.
Bestäm hur länge ni vill spela och sätt en timer eller en telefon. Mellan 30 och 60
minuter brukar vara lagom. Den som är mest finkulturell får börja. Han eller hon tar
det översta kortet, läser det och sätter sedan fast det i skåran överst på ramen med
texten mot sig själv.

BÖRJA SPELA
På varje kort finns 4 kategorier. Vilken tror du att du kommer att klara bäst? Och
vilka kunskaper har dina medspelare? Om du är vuxen får du välja en av de tre
översta kategorierna. (B) är bara för barn. Barn får välja precis vilken kategori de
vill på kortet.
Översta raden

UTTRYCKET
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Här krävs rena rama dramaten-takter!
Ta ramen och håll den framför ditt ansikte.
Vänd timglaset. Du har 30 sekunder på dig.
Gestalta det första ordet – enbart med ditt ansikte
och, om du vill, en hand. Handen ska i så fall hålla sig i ramen.
Nu gäller att verkligen tänka efter hur du tycker att en viss känsla känns
– och hur du ser ut när du känner så. Vad händer med ditt ansikte?
Dina medspelare ska gissa vad det är för känsla du försöker förmedla.
De får kasta fram gissningar hur många gånger de vill. Alla gissar på en gång.
Bara ös på med gissningar!
Du får inte säga någonting. Om dina medspelare närmar sig rätt ord får du
nicka uppmuntrande och veva med handen för att visa att de är på rätt väg.
Och är de helt fel ute får du skaka på huvudet och se missnöjd ut.
Klarar de att klura ut rätt ord går du raskt vidare till nästa ord. Kommer de inte
på rätt ord? Du bestämmer själv när det är dags att skippa det ordet och gå
vidare till nästa. Du har bara 30 sekunder till ditt förfogande. Hinner du alla tre
orden innan tiden är ute?
Den eller de som gissar rätt får 1 guldbagge för varje rätt ord. Och du får
1 guldbagge för varje ord som dina medspelare klarade.

Andra raden

FILMCITATET – GISSA FILMEN

• Ikläd dig rollen som en av tidernas största filmkaraktärer.
Det är bara att briljera!
• Ta ramen och håll den framför ditt ansikte.
• Vänd timglaset. Du har 30 sekunder på dig.
• På kortet står ett känt filmcitat. Det citatet ska du framföra. Inte bara läsa upp det
– utan låta som och likna filmkaraktären som säger det så mycket du bara kan.
Vill du får du också använda en hand. Handen ska i så fall hålla sig i ramen.
• Dina medspelare ska gissa filmen. I vilken film hör man det här citatet? De får
kasta fram gissningar hur många gånger de vill. Alla gissar på en gång.
Bara ös på med gissningar!
• Rätt svar står i parentesen efter citatet.
• Den som lyckas lista ut filmen får 2 guldbaggar. Och du får också 2 guldbaggar.

På andra raden kan det istället för

SOUNDTRACKET

FILMCITATET stå:

• Vad är väl film utan musik? Släpp loss tonerna.
Trollbind dina åhörare!
• Ta ramen och håll den framför ditt ansikte.
• Vänd timglaset. Du har 30 sekunder på dig.
• Sjung eller nynna den låttitel eller signaturmelodi som står med kursiv text.
Vill du får du också använda en hand. Handen ska i så fall hålla sig i ramen.
• Dina medspelare ska gissa vad det är för film eller TV-serie som låten är soundtrack i. De får kasta fram gissningar hur många gånger de vill. Alla gissar på en
gång. Bara ös på med gissningar!
• Lyckas dina medspelare lista ut vilken film eller TV-serie den här låten är ett
soundtrack till?
• Om du kan fler låtar från den filmen (eller TV-serien) får du gärna försöka
med dem också.
• Rätt svar står i parentesen efter citatet.
• Den som lyckas lista ut filmen (eller TV-serien) får 2 guldbaggar. Och du
får också 2 guldbaggar.
Tredje raden

FILMTITELN (IBLAND TV-SERIEN)

• Här kan det bli riktigt dramatenskådespel
– eller kanske snarare farsartat. Du väljer!
• Du tar inte ramen utan du ställer dig upp – du intar scenen.
• Vänd timglaset och sätt igång! Du har 30 sekunder på dig.
• Du får använda hela kroppen för att gestalta den filmtitel som står på kortet.
Som en charad. Du får inte använda rösten eller göra andra ljud. Men du får
signalera om de är på rätt väg eller inte.
• Dina medspelare ska gissa vad det är för filmtitel (TV-serie) du försöker förmedla.
De får kasta fram gissningar hur många gånger de vill. Alla gissar på en gång.
Bara ös på med gissningar!
• Lyckas någon lista ut filmtiteln (TV-serien)? Då får han eller hon 2 guldbaggar.
Du får också 2 guldbaggar.
På tredje raden kan det istället stå:

FILMKARAKTÄREN eller SKÅDESPELAREN

• Du är en personkännare av rang.
Tillika en imitatör av guds nåde. Go ahead and nail it!
• Du tar inte ramen utan du ställer dig upp – du intar scenen.
• Vänd timglaset och sätt igång! Du har 30 sekunder på dig.
• Du får använda hela kroppen för att gestalta den filmkaraktär eller skådespelare
som står på kortet. Som en charad. Du får inte använda rösten eller göra andra
ljud. Men du får signalera om de är på rätt väg eller inte.

