
2004 förvandlades de gamla luftvärnshallarna på 
Regementet i Ystad till Skandinaviens största 
filmstudio, Ystad Studios. Wallanderäventyret började 
samma år med filmen ”Innan frosten” som sågs av 4,5 
miljoner människor bara i Tyskland. De 44 Wallanderfil-
mer som har spelats in i Ystad och Skåne har kostat 800 
miljoner i produktionskostnader och beräknas har gett 
Skåneregionen intäkter på 250 miljoner kronor. 
Wallanderfilmerna med scener från Ystad och Österlen 
beräknas komma upp i tittarsiffror på över 130 miljoner. 
Förutom Wallanderfilmer har det spelats in ett femtiotal 
filmer i regionen bl a tv-serien Bron, barnprogrammen 
Cirkus Imago och Vintergatan samt prisbelönta 
långfilmer.

Ystad Studios drivs av Film i Skåne AB som är en del av 
koncernen Business Region Skåne. Film i Skåne ser fort-
farande Ystad som en viktig del i skånsk filmproduktion 
och i Ystads kommun är det klart uttalat att filmen ska 
ses som en tillväxtfrämjare då det finns både kommunal 
filmstrategi samt lokal filmfond, Stiftelsen Ystad-
Österlen filmfond. 

BAKGRUND

Vägg i vägg med den ”riktiga” filmstudion finner du 
filmupplevelsecentrat Ystad Studios Visitor Center som 
öppnade 2017. Målet var att kunna kombinera besöksnä-
ring med filmpedagogisk verksamhet och samarbetet 
sker i regi av Film i Skåne och Ystads kommun.

Som besökare kan du uppleva och utforska filmens värld 
både framför- och bakom kameran. Du kan kliva rakt in i 
filmmiljöer, lära dig mer om allt som rör film samt se och 
testa rekvisita och kostym. Här finns något för alla, vare 
sig du är ute efter att fördjupa dig i Mankells 
Wallandervärld eller åka på rymdäventyr med
 gänget från Vintergatan. 

För grupper erbjuder vi guidade turer där våra kunniga 
guider berättar om filmstaden Ystad och Wallander-
satsningen. På plats kan du uppleva intressanta bakom 
kulisserna-filmer samt leka loss i vår Green Screen eller 
animationsrum. För barn arrangeras lovaktiviteter och 
barnkalas och vi erbjuder också en spännande 
deckargåta att lösa på plats. 

YSTAD STUDIOS VISITOR CENTER

Ystads nya upplevelsecenter för film

www.facebook.com/ystadstudiosvisitorcenter @ystadstudiosvisitorcenterwww.ysvc.se

Upplev och skapa i filmens fantastiska värld
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YSTAD STUDIOS VISITOR CENTER  
Elis Nilssons väg 14
271 39 Ystad

FAKTA

Öppettider: hela året 

Gratis parkering / bussparkering: Ja

Språk: Svenska / Engelska

Rekomenderad tid i museet: 45 min - 1 h

Rullstolsanpassning: Ja

Ålder: passar alla åldrar

Mat: vi serverar kaffe och kylda drycker

Läs om våra öppettider och inträdespriser
på vår hemsida www.ysvc.se

Vi skräddarsyr upplevelser för grupper. 
För frågor kring bokningar av guidade turer kon-
takta oss per mail eller telefon. 

ETT URVAL AV FILMER OCH TV-SERIER
 INSPELADE I YSTAD STUDIOS

- 44 Wallanderfilmer (32 svenska och 12 brittiska)

- Tillbaka till Vintergatan, Vid Vintergatans slut, Pax - nya jordiska äventyr

- Cirkus Imago, En chans på miljonen

- Svinalängorna 

- Bron säsong 2-3

- Den bästa av mödrar

- Maria Larssons eviga ögonblick

Kenneth Branagh
(som spelar brittiska 
Kurt Wallander) 
beskriver Ystad

KONTAKTA OSS
Tel: 0709-47 70 57
ysvc@ystad.se

It is just like back 
home in some ways 
and just on the 
edges in the margin 
undeniable Swedish. 
And it is that kind 
of atmospehere that 
is a very, very good 
place for a drama

YSTAD STUDIOS


