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Vintern släpper sitt grepp om oss frusna nordbor; det droppar från taken
och fåglarna sluter upp i allt tidigare morgonkör. Det återvändande ljuset
skapar samma fascination varje år och plötsligt drabbas man av insikten
om hur mörkt det nyss var, som om en skyddsmekanism hållit upplevelsen
på avstånd till dess den är avlägsen nog att kunna ta till sig. Våra sinnen är
spännande – det är därför vi gillar att utamana dem.
I det här numret av FilmNytt lyfter vi, utöver flera fantastiska filmtitlar,
också några av våra filmpedagogiska paketeringar och projekt. För just
filmens förmåga att både röra och beröra gör också film så användbar.
Kvalitetsfilm, det vill säga. Ett ord som får somliga att rygga, men som vi
envist håller fast vid när vi diskuterar film och menar just väl sammansatt
och komplex film – som kan vara både lång, kort, fiktiv, dokumentär eller
animerad. Och inte omöjligt flera av dessa saker samtidigt.
Vår granne och samarbetspartner TriArt Film kammade hem hela 13
Guldbaggar på årets Guldbaggegala och vi är förstås väldigt glada att
kunna presentera det bästa av både svensk och utländsk film från deras
katalog. Goliat, Gräns, Rekonstruktion Utøya och Shoplifters är några av
de filmer som kulturintresserad publik bara inte får missa!
TriArt Film har också gjort slag i saken och tagit tag i Miayzakis och
Studio Ghiblis enastående filmskatt. Den som redan har en relation till den
legendariska animationsstudion gläds med säkerhet åt initiativet och den
som ännu inte har upptäckt Ghiblis universum (som så mästerligt balanserar det magiska med angelägenheter från vår egen verklighet) har flera
avundsvärda filmupplevelser framför sig.
Miyazakis filmer återkommer till tematiken kring människa och natur;
hur vårt leverne utmanar planeten och de förutsättningar som vi egentligen
är beroende av. Det är filmer som i allra högsta grad passar in i hållbarhetsundervisningen – men som också har andra rika lager och ingångar värda
att tillvarata. Spana in Klass Ghibli, så ser du vad vi menar!
Hållbarhetsfrågor återkommer i FilmCentrums verksamhet. Nu har vi
också ett paket därom för de allra yngsta, som förekommer förskolans reviderade läroplan som gäller från 1 juli. I den lyfter regeringen fram just barns
förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och
samtala om olika texter. Det är något som vi, inte helt oväntat, är särskilt
förtjusta i!
En riktigt härlig filmvår med många intressanta analyser,
önskar FilmCentrum
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Sagoland
Fantasifullt och filosofiskt för de minsta med de tre filmerna Månulvarna, Roboten och Valen och Sigrid och Natten.
Filmerna avhandlar stora känslor och etiska dilemman – sorg och försoning, att osjälviskt rädda djur och natur,
utsätta sig för vatten fast man är en robot och att längta bort och kanske hitta hem på kuppen.
JONAS FORSMAN, JONAS LINDMAN, JÖNS MELLGREN, NIMA YOUSEFI, OSKAR GULLSTRAND. SVERIGE 2018. 31 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: –
RELEASE: FINNS ( VOD )
REK. FRÅN: FÖRSKOLA FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET

Stora stygga räven
(Le grand méchant renard et autres contes...)
Från skaparna av Oscarsnominerade Victor & Josefine kommer en ny rolig och hjärtlig historia för hela familjen.
Landsbygden är inte alltid så lugn och fridfull som man kan tro och djuren på den här gården är särskilt underliga:
En räv som tar hand om en hel kycklingfamilj, en kanin som spelar stork och en anka som vill vara jultomten.
BENJAMIN RENNER & PATRICK IMBERT. FRANKRIKE 2017. 83 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: –
RELEASE: FINNS ( VOD )
REK. FRÅN: FÖRSKOLA
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”Hållbarhet”
i förskolan
Vi erbjuder olika filmpedagogiska verksamheter kring de globala målen för skolan. Vi
har också många projekt för förskolebarn – och nu så många förfrågningar att vi gjort
slag i saken och satt ihop hållbarhetspaketet ”Tur & Retur” för de allra yngsta!
Filmresor ger oss så mycket. På kort tid får vi
många och starka intryck och en helt ny värld
som gemensam referenspunkt. Både att fantisera
om, att diskutera kring och att relatera oss själva till.
I hållbarhetspaketet ”Tur & Retur” låter vi
barnen fundera kring människans roll i ett större
sammanhang; det handlar både om natur och
miljö och sociala frågor. Med filmens hjälp gör vi
en tur – och retur – som ger perspektiv till verkligheten omkring oss. Projektet ger barnen en första
introduktion till de globala målen för hållbar utveckling. Att kombinera diskussioner med praktiskt arbete kring hållbarhetsfrågor, gör det lättare för barn i förskolan att ta till sig ämnet, visar
Farhana Borgs forskning.
− Jag tror att förändringen till ett mer hållbart
samhälle måste starta redan hos de yngsta barnen.
Det är mycket svårare att ändra sitt beteende och
sina vanor som ungdom eller vuxen. Med tanke
på att hållbar utveckling lyfts fram i förskolans
läroplan är frågan angelägen, sa Farhana Borg i
tidningen Förskolan i februari 2018.

Fisketur
En ensam och hungrig liten katt seglar fram i en
potta. Hon fiskar med ett metspö i vattnet för att
hitta mat och visst nappar det, men det är tyvärr
ingen fisk på kroken, bara skräp. Eller är det skräp?
Ville och Vilda Kanin
Tamkaninen Ville har tråkigt i sin bur. Men så en
dag går dörren upp och Ville skuttar försiktigt ut
i skogen. Där träffar han Vilda Kanin ...
Pirret
Sara upptäcker att hon kan flyga. Men bara
ibland, när det pirrar. Vad är det för pirr?
Tänk om
Flera små sångberättelser fyllda med kärlek
mellan liten och stor och lusten att ge sig ut på
fantasifulla, fantastiska äventyr.
Min vän Lage

Projektet innehåller filmer, handledningsmaterial och tydliga hänvisningar till
läroplanen!

Ugglan Lage lämnar sitt hem i skogen för att bli
storstadsuggla. I staden försörjer han sig på att
borra hål till hyllor. Men en dag får Lage sparken!
Han börjar umgås med Janne, en suspekt uggla
med skumma planer ...

söker ni
verksamhet
inom ramen fö
r

SKAPANDE
SKOLA?
se sid. 24
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Psst, veckan efter byter ni plats på alla filmer och arbetar vidare med samma titlar i nya ämnen! Det inte bara går –
utan går alldeles utmärkt och berikar både undervisningen och filmupplevelsen!
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Klass Ghibli
Ämneskunskap, tvärvetenskap och livskunskap på Klass Ghiblis schema.
– Upplägget som ger full pott i elevnärvaro, engagemang och analys.
Tänk om skolan alltid kunde vara mer Ghiblisk!

Geografi – Kikis expressbud
Miyazaki hade redan tidigare besökt
Sverige och inför produktionen av
Kikis expressbud kom flera medarbetare ur animationsteamet hit för att
inspireras av miljöerna. Med sig tillbaka
till Japan fick de 80 filmrullar med bilder
– bilder som användes för att utforma
staden Koriko, där filmen utspelas.
Koriko är primärt baserad på Gamla
stan i Stockholm och Visby, men där
finns också små bitar av Paris, Neapel, Lissabon och San Francisco. Ena
sidan av staden vetter åt Medelhavet,
den andra sidan åt Östersjön.
Hur har de olika platserna satt sin
prägel på filmen? Vad spelar geografin
för roll i filmens handling?
Kiki drömmer om en stad vid havet
och hittar Koriko. Vad har hamnstäder för fördelar av närheten till vatten? Vad finns det för nackdelar?
Märks något av dem i filmen?
Medelhavet är jordens största innanhav, men är Östersjön verkligen en
sjö? Jämför Medelhavet och Östersjön! Medelhavsklimat kännetecknas
av heta, torra somrar, och svala, fuktiga vintrar. Finns det klimatet på fler
platser på jorden – var? Vad har Japan
för klimat? Syns Japan i filmen (annat
än i animationsstilen)?
Kemi – Det levande slottet
Eldslågan Kalcifer spelar en central
roll i Det levande slottet.
Vem är Kalcifer egentligen? Hur
fungerar hans kraft i filmen? Vad händer om Kalcifers låga slocknar?

Eld är en kemisk reaktion där grundförutsättningen för att eld ska kunna
brinna är att det finns bränsle, syre
och att temperaturen är tillräckligt
hög för antändning.
Vad är energi?
Förklara vad som händer kemiskt
när vi eldar ved! Varför lyser elden i
olika färger och varför uppstår värme?
Fundera på hur Det levande slottet
drivs?
I filmen förekommer förtrollningar,
vilket kanske inte låter sig förklaras
i termer av kemi – men däremot kan
kemi vara användbart för att diskutera andra personlighetsförändringar;
nämligen våra känslor. Vilka känslor
är i rörelse i Det levande slottet? Förklara hur våra känslor är kemi!
Biologi – Prinsessan Mononoke
Naturvetenskapen har sitt ursprung i
människans nyfikenhet och behov av
att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom
så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö.
I filmen hamnar Ashitaka i en lokal
kamp mellan människa och natur;
mellan skogens övernaturliga skyddsandar och människorna på järnbruket
som tär på naturens resurser.
Även i vår verklighet beskrivs ibland
människan i strid med naturen. Äventyrare pratar om att ”besegra” Mount
Everest, man ”tämjer” naturen och
”övervinner” vildmarken. Som om det
fanns en ömsesidig kamp.

Tron på en besjälad natur kallas
animism. Hur ser ditt förhållande till
naturen ut? Är den främmande eller
känner du dig som en del av den? Vad
innebär det att vara människa? Vad,
om något, särskiljer oss från andra
djur? Var börjar och slutar ditt väsen?
”Hållbar utveckling” – vad betyder
det och vad omfattas? Hur når vi dit?
Vilka naturresurser finns i din region?
Finns det arter som hotas av människans framfart där? Vilka och varför?
Fysik – Laputa, slottet i himlen
Sheeta faller till marken från ett luftskepp och räddas av att kristallen hon
bär runt halsen dämpar farten på hennes fall. Hon landar i en värld som
tycks vara tidigt nittonhundratal i ett
slags viktorianskt England. Filmen
kantas av luftskepp, flygplan, robotar,
gruvor, automobiler och stridsvapen –
samtidigt som den kristallburna paradisön Laputa lockar i himlen.
Vad var den industriella revolutionen? Vilka genombrott var dess förutsättningar? Hur förändrade den
samhället? I den tekniska utvecklingen ryms möjligheten till ett bättre
och mer bekvämt liv för människan –
men den orsakar också nya problem.
Naturen har betalat ett högt pris för
männskans utvecklingsiver, både i filmen och i verkligheten, ge exempel på
negativa konsekvenser av industrisamhället och dess efterlämningar!
Vad drömmer vi om för platser och
uppfinningar idag och hur ska de bli
förenliga med en hållbar utveckling?
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Religion – Min granne Totoro
Systrarna Satsuki och Mei har flyttat till landet med sin pappa eftersom
deras mamma ligger på ett sjukhus i
närheten. När lillasyster Mei utforskar
de nya omgivningarna upptäcker hon
att det kryllar av märkliga varelser; i
huset bor det sotspridare och under
vegetationen intill bor skogens väktare
Totoro med sina medhjälpare.
Det finns flera detaljer i filmen som
säger oss att berättelsen utspelar sig
i Japan, i en värld präglad av shintoism och buddhism. Ta reda på mer om
dessa livsåskådningar och fundera över
hur de påverkar filmens betydelse!
Totoro är för många en stark feelgoodfilm, men det finns tolkningar
som gör den till något annat. I filmens
originalmanus fanns det ingen syster
och vissa menar att lillasystern dör i
filmen, vilket Totoros närvaro är ett
illavarslande bud om. ”Satsuki” betyder ”maj” på japanska och det är ju
även lillasysterns namn. Dog en syster
eller dog en del av det enda barnet?
Vad, i så fall? Teorierna diskuteras flitigt, trots att Sudio Ghibli har dementerat dem. Ett komplext konstverk har
ju som bekant ett eget liv. Diskutera
beröringspunkter mellan konst och
religion! Vad betyder det att något är
numinöst?
Historia – Porco Rosso
Filmen är en av få Miyazaki-filmer
som utspelar sig på en tydligt angiven plats under en lika tydligt uttalad
tid. Handlingen är förlagd till mellankrigstidens Italien och kretsar kring
prisjägaren Porco Rosso, en före detta
stridspilot från första världskriget.
Efter kriget och den italienska fascismens makttillträde, drog han sig tillbaka från världen och förvandlades
mystiskt en gris.
Första världskriget var en av de dödligaste konflikterna i världshistorien
och banade väg för olika politiska
förändringar i de länder som deltog.
Vad vet eleverna om första världskriget; när pågick det? Kriget engagerade
världens stormakter samlade i två
motsatta allianser – vilka? Vilka historiska innovationer bidrog till krigets
enorma förödelse?
Vad hände i Italien under mellankrigstiden? Vem var Benito Mussolini?
Vad menas med fascism?
I filmen nämns ”Den stora depressionen”, lågkonjunkturen som följde
efter den stora Wall Street-kraschen i
New York 1929 och snabbt spred sig
till Europa och andra delar av världen.
Berätta mer! Vad kännetecknar en lågkonjunktur?
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Vi får ingen tydlig förklaring till
varför Marco Paggot förvandlas till
en gris, men vad har eleverna för teorier? “Alla medelålders män är grisar”
säger Porco Rosso, och kanske vittnar
uttalandet om hans förlorade tro på
mänskligheten? I filmen får vi vet att
han var 17 år 1910. Fundera kring hur
det var att växa upp under början av
förra seklet, jämfört med idag. Hur
formas vi männsikor av vår samtid?
Vad påverkar oss idag?
Hemkunskap – Spirited Away
Varför skall hon ge arbete åt en bortskämd liten flickspoling vars föräldrar
beter sig som grisar, undrar häxan
Yubaba när Chihiro söker arbete på
andarnas badhus. Men Chihiro får
jobbet och tilldelas namnet Sen.
Chihiros föräldrar, som förvandlats
till grisar, hålls i svinstian och Chihiro
vädjar till dem: Bli inte för feta för då
äter de upp er! Man måste komma
ihåg sitt namn och sin identitet, oavsett vad man genomlider, påminner
Chihiro.
Spririted Away bär många av den
traditionella sagans signum. Berättelsen är en klassisk utvecklingshistoria
om att gå ut i världen för att lära sig
leva. Det är faktiskt också vad hemkunskap handlar om. ”Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att
utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa,
välbefinnande och gemensamma resurser”, säger kursplanen.
Chihiro tvingas övervinna sina rädslor och hantera svåra utmaningar; hon
tvingas lära sig att möta omvärlden
med öppet sinne utan fördomar och
hon måste ta det jobb som bjuds och
klara av prövingen som det innebär
utan att tappa bort sig själv.
Varför förvandlas Chihiros föräldrar?
Vad innebär det att vara girig?
Beskriv Chihiros personlighet! Vad
är hennes styrkor? Vad innebär det
att vara stark? Att vara självständig?
Vilka egenskaper anser eleverna behövs för att klara sig i vårt samhälle?
Vad är en ”dygd”?
Vem är Ansiktslös? Hur tolkar eleverna denna karaktär? Hur bemöter de
andra Ansiktslös?
Kanske kan man även tolka Stinkguden, som egentligen heter Kawa No
Kami och är alla floders övergud, som
en symbol över den moderna människans frosseri, överkonsumtion och
miljöförstöring? Hur resonerar eleverna? Hur hänger våra levnadsval i
vardagen samman med vår egen och
jordens hälsa?

Samhällskunskap – Nausicaä från
Vindarnas dal
Nausicaä är prinsessa av Vindarnas
dal, en plats i utkanten av det som en
gång var känt som Eftal, ett rike som
förstördes av Korruptionens hav, den
giftiga skog som hotar att förgöra allt
levande. Ledarna i periferistaterna är
vasaller till den torumekiska kejsaren
och är skyldiga att skicka sina styrkor
för att hjälpa till när han invaderar de
närliggande Dorok-länderna.
Påminner filmens värld om något i
vår egen verklighet? Vilka hot står vi
inför i den värld som vi känner? Vad
menas med att Vindarnas dal lyder
under torumekiska kejsaren? Kan du
komma på någon motsvarande förbindelse hämtad ur verkligheten?
Vad är en allians? Känner eleverna
till militäralliansen Nato? Hur fungerar den? Vad är för- och nackdelarna
med sådana sammanslutningar?
När dalen går i krig tar Nausiacaä
rollen som militärchef. Men Nausicaä
är empatisk och fredligt sinnad. Mahatma Gandhis förknippas med begreppet icke-våld – förklara vad det
innebär! Gandhi menade att man behöver längre träning för icke-våld än
en soldat behöver för att delta i krig.
Vad tänker eleverna kring det?
Nausikaa (”skeppsbrännare”) var i
grekisk mytologi dotter till kung Alkinoos och drottning Arete. Om henne
kan man läsa i Homeros Odysséen. På
väg hem från Troja hade hjälten Odysseus spolats upp en främmande strand,
berövad på allt utom livet. Han hade
hamnat på fajakernas ö och Nausikaa
hjälpte honom, trots att hans åsyn
skrämde de andra... Ser eleverna kanske en likhet med krigarprinsessan i
Miyazakis berättelse?
Hur är en bra ledare? I kompisgruppen och i samhället? Vad anser eleverna är förutsättningarna för att skapa
ett välmående samhälle?
Bild – När Marnie var där
I vår värld, finns en osynlig magisk cirkel. Det finns ett innanför och ett utanför, tänker Anna. Hon är utanför en
gemenskap som de andra delar, men
hon har ett rikt och händelserikt liv
utanför cirkeln, ”innanför” sig själv.
Bilder och konstnärliga uttryck fungerar som en brygga mellan världarna i
filmen, i fler än en bemärkelse.
De olika avbildningarna låter Anna
resa i tillvaron – liksom filmen om
henne ger oss åskådare perspektiv och
dimensioner i vår tillvaro.
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva
sig själva och omvärlden. Vi omges

ständigt av bilder som har till syfte att
informera, övertala, underhålla och ge
oss estetiska och känslomässiga upplevelser.
Alla de bilder och berättelser som
omger oss förhåller sig också till varandra. Ibland medvetet, ibland omedvetet. Hur vi tolkar bilder och andra
texter beror på både sammanhang och
våra egna tidigare erfarenheter.
Man pratar ju ofta om att film och
bilder kan reproducera stereotyper –
kan eleverna ge exempel på vad man
menar? Vad är negativt med stereotyper? Hur tycker de att den här filmen
förhåller sig till stereotyper? Har filmen likheter med andra Studio Ghiblifilmer? Vilka gemensamma drag mellan
Ghiblis filmer ser eleverna?
När Marnie var där är en bearbetning av Joan G. Robinsons fantasyroman med sama namn. I filmen finns
flera referenser till andra filmer, bland
andra av Alfred Hitchcock. Vad är
skillnanden mellan att ”referera” till
och att ”plagiera” från andra verk?
Referenserna kan vara betydelsebärande men är också en slags stilfigurer.
Vilka andra stilfigurer känner eleverna
till? Kanske parafraser, metaforer,
symboler...? Diskutera vad det är!
Tänkte eleverna på några symboler i
filmen? Diskutera exempelvis vattnets
funktion i filmen...? (Som Anna måste
vada igenom och ro över ut till huset
och vattenpölen hon hittas i. Vatten är
ju ofta en symbol för återfödelse och
livet självt, finns det en underliggande
mening här?)

Filmen har ett långsamt berättartempo, som skiljer sig från vad eleverna kanske är vana vid. Ser de något
samband mellan tempot, tematiken
och bildernas kraft? Tänkte eleverna
på hur vi får se teckningarna som karaktärerna i filmen gör?
Ta reda på mer om Studio Ghiblis
animationsteknik (celluloidanimation)
och jämför med några bilder från datoranimerade filmer! Diskutera hur
uttrycken påverkar filmupplevelsen!
Matte – Det blåser upp en vind
Flygfarkoster är ett av flera återkommande teman i Miyazakis filmer.
Regissörens pappa, Katsuji Miyazaki,
var chef för familjeföretaget Miyazaki
Airplane. Namnet på animationsstudion Studio Ghibli kommer faktiskt
från flygplansmodellen Caproni Ca.309
Ghibli (”The Desert Wind”).
Filmens protagonist Jirô Horikoshi
är en fiktionaliserad biografi av den
japanske flygplanskonstruktören med
samma namn som formgav flera japanska stridsflygplan under 30- och 40talet. Men filmen är mer än en biografi.
Det blåser upp en vind är Miyazakis sista film och i många avseenden
en film som summerar och reflekterar
kring hans eget liv och erfarenheter.
Miyazakis och Studio Ghiblis filmer återkommer till relationen mellan natur och teknik; hur människans
uppfinningar förstör och hotar miljön
och ekosystemen som vi är beroende av.
I filmen brottas Jirô med etiken i
sitt yrkesval; vilken skuld har han i det

lidande som kriget för med sig? Vad
tänker eleverna kring Jirôs ansvar?
Filmen är otypisk andra Miyazakifilmer i avsaknaden av starka unga kvinnor och övernaturliga/magiska lager.
Något som speglar filmens uppslag,
ingenjörskonsten och krigets verklighet.
Vilken utbildning har en ingenjör?
Inom matematiken innebär optimering att lösa ett problem på ”bästa”
sätt. Ge exempel på utvecklingsområden kopplade till flygplansteknik!
Vad menas med ”hårda” och ”mjuka”
värden? Hur skiljer sig både innehållet
och metoderna inom naturvetenskap
och humanioria? Ta reda på mer om
Japans roll under andra världskriget –
utifrån hårda fakta!
Diskutera exempel på hur vetenskapen kan verka i naturens och (därmed
också) mänsklighetens tjänst!
Musik – Ponyo på klippan vid havet
Berättelsen är delvis inspirerad av
H.C. Andersens berättelse om Den
lilla sjöjungfrun. Den har dessutom
vissa inslag från Richard Wagners
Niebelungens ring. Den lilla fiskflickan heter Brunhilde (en sköldmö/
valkyria hos Wagner), och en sekvens
med Ponyo/Brunhilde på vågorna utspelas till musik inspirerad av Wagners ”Valkyriornas ritt”.
Lyssna på Valkyriornas ritt och låt
eleverna fantsiera fritt kring vad den
handlar om! Ta sen reda på mer om
Niebelungens ring.
Diskutera hur olika känslor ”låter”
och kan ljudsättas!
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DET BLÅSER UPP EN VIND ( KAZE TACHINU )

LAPUTA – SLOTTET I HIMLEN ( TENKŪ NO SHIRO RAPYUTA )

HAYAO MIYAZAKI. JAPAN 2013. 125 MIN.
TAL: SVENSKA / JAPANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA ( DVD )
REK. FRÅN: ÅK 5 FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET

HAYAO MIYAZAKI. JAPAN 1986. 124 MIN.
TAL: SVENSKA / JAPANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA ( DVD )
REK. FRÅN: ÅK 4 FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET

DET LEVANDE SLOTTET ( HAURU NO UGOKU SHIRO )

MIN GRANNE TOTORO ( TONARI NO TOTORO )

HAYAO MIYAZAKI. JAPAN 2001. 125 MIN.
TAL: SVENSKA / JAPANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA ( DVD )
REK. FRÅN: ÅK 1 FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET

HAYAO MIYAZAKI. JAPAN 1988. 86 MIN.
TAL: SVENSKA / JAPANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA ( DVD )
REK. FRÅN: F FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET

KIKIS EXPRESSBUD ( MAJO NO TAKKYBŪBIN )

NAUSICAÄ FRÅN VINDARNAS DAL ( KAZE NO TANI NO NAUSHIKA )

HAYAO MIYAZAKI. JAPAN 1989. 103 MIN.
TAL: SVENSKA / JAPANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA ( DVD )
REK. FRÅN: ÅK 1 FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET

HAYAO MIYAZAKI. JAPAN 2019. 117 MIN.
TAL: SVENSKA / JAPANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA ( DVD )
REK. FRÅN: ÅK 5 FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET
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NÄR MARNIE VAR DÄR ( OMOIDE NO MANI )

PRINSESSAN MONONOKE ( MONONOKE-HIME )

HIROMASA YONEBAYASHI. JAPAN 2015. 103 MIN.
TAL: SVENSKA / JAPANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA ( DVD )
REK. FRÅN: ÅK 6 FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET

HAYAO MIYAZAKI. JAPAN 1997. 134 MIN.
TAL: SVENSKA / JAPANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA ( DVD )
REK. FRÅN: ÅK 6 FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET

PONYO PÅ KLIPPAN VID HAVET ( GAKE NO UE NO PONYO )

SPIRITED AWAY ( SEN TO CHIHIRO NO KAMIKAKUSHI )

HAYAO MIYAZAKI. JAPAN 2008. 101 MIN.
TAL: SVENSKA / JAPANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA ( DVD )
REK. FRÅN: F FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET

HAYAO MIYAZAKI. JAPAN 2001. 125 MIN.
TAL: SVENSKA / JAPANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA ( DVD )
REK. FRÅN: ÅK 4 FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET

PORCO ROSSO ( KURENAI NO BUTA )
HAYAO MIYAZAKI. SVERIGE 1992. 94 MIN.
TAL: SVENSKA / JAPANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA ( DVD )
REK. FRÅN: ÅK 6
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Night Comes On
USA är det land som har mest fångar
per capita i hela världen – en fjärdedel av alla världens fängelseinterner
sitter i amerikanska fängelser, trots
att USA bara har fem procent av jordens befolkning – och det är också
det enda landet i världen som ger
barn livstidsdomar. Idag finns det ca
2.500 personer under 18 år som sitter
på livstidsstraff i USA, utan möjlighet
till villkorlig frigivning. Sammanlagt
sitter närmare 70.000 barn i fängelse
runt om i USA.
35 av USA:s 50 delstater har ingen
minimumgräns för när en person når
straffbar ålder och för federala brott
räknas en person som straffbar från
11 års ålder. Straffbar är det juridiska
begrepp som innebär att en person
anses borde vara kapabel på att skilja
på rätt och fel och därför kan ställas
till ansvar för brott.
De låga åldersgränserna i USA är
bland de lägsta i världen och strider
mot FN:s barnkonvention som sätter
absolut minimum för straffbar ålder
till 12 år.

(Kanske är det en slump att en nation
med fem procent av världens befolkning råkar ha 25 procent av dess fängelseinterner, men som internationell
press har uppmärksammat så finns
det en ekonomi i att hålla 1 av 107
vuxna individer fängslade. Den amerikanska författningens 13:e tillägg stipulerar nämligen ett tydligt undantag
mot slaveriförbudet, som inte omfattar fångar. Därmed har industrin billig och betydande arbetskraft i landets
2,2 miljoner fångar. En fånge kan, i
vissa delstater, lönas med mellan 17
och 50 cent i timmen. I andra delstater,
som Texas, får fångarna ingen lön alls.)
I Night Comes On möter vi Angel LaMere som är en av dem som tar sig ut
ur fängelset – frågan är till vad.

Night Comes On
(Night Comes On)
Angel LaMere släpps ut från ungdomsfängelset på sin
artonårsdag. Tillsammans med sin tioåriga syster ger
hon sig ut på en resa för att söka upp deras pappa,
och för att hämnas sin mors död. En resa som kommer att förändra deras liv för alltid.
Jordana Spiros debutfilm är ett gripande drama om
att jagas av sitt förflutna och den tuffa kampen för
unga i samhällets utkant.
Night Comes On hade världspremiär på Sundance Film
Festival 2018 och där Jordana Spiro tilldelades Next
Innovator Award.

JORDANA SPIRO. USA 2018. 86 MIN.
TAL: ENGELSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2019.04.05 ( DVD, VOD, DCP, SKOLBIO )
REK. FRÅN: ÅK 8 FILMHANDLEDNING KOMMER!
ATT BLI VUXEN · FAMILJ · IDENTITET OCH SJÄLVBILD ·
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER · GENUS · SOCIALA FRÅGOR ·
VÅLD OCH KRIMINALITET

BIOPREMIÄR 5 APRIL!

SLÄPPS SAMTIDIGT FÖR SKOLBIO OCH INSTITUTIONELLA VISNINGAR!
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Martyren
I en Stockholmsförort bor Asia tillsammans med sina två barn Omar
och Sara. Sara försöker leva ett vanligt tonårsliv, medan Omar tidigare
har haft problem med lagen. Asia börjar misstänka att Omar kan ha
radikaliserats. Oron växer och hon försöker ta reda på vad som pågår
i hans liv. När polisen vänder henne ryggen, måste Asia på egen hand
rädda sin son, innan hon förlorar honom för alltid.
Guldbaggevinnare – bästa kortfilm 2018!
AHMED ABDULLAHI. SVERIGE 2018. 30 MIN.
TAL: SVENSKA, SOMALISKA, ARABISKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2019.04.24 ( DVD, VOD, SKOLBIO )
REK. FRÅN: ÅK 8 FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET
PSYKISK OHÄLSA OCH TRAUMA · FAMILJ · ATT BLI VUXEN · SOCIALA
FRÅGOR · RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNING · SAMHÄLLSKUNSKAP ·

2:a klass
Charlotte har fått ett jobb som lågstadielärare och när hon är ute med
sina vänner blir hon attackerad av en nazist. Väl tillbaka hos sina elever i
skolan upptäcker hon att en av hennes elever är son till den nazisten.
Kortfilmen 2:a klass gav Jimmy Olsson Bonnie-stipendiet under årets filmfestival i Göteborg!
JIMMY OLSSON. SVERIGE 2019. 14 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: –
RELEASE: TBA ( VOD )
REK. FRÅN: ÅK 7
SKOLA OCH UTBILDNINGSVÄSENDE · SOCIALA FRÅGOR · RASISM OCH
FRÄMLINGSFIENTLIGHET

14 | FilmNytt vårterminen 2019

Shut Up Haters / Turpa kiinni minun haters

Jamila

Maja, som är i tjugoårsåldern, bor i Stockholm när ett dödsfall inom familjen tvingar
henne tillbaka till hembyn Pajala. I Pajala bor hennes syster Sofia som är tillsammans
med trubaduren Johan. Efter begravningen skall Sofia följa med Johan på en sommarturné runt Tornedalen, och Maja bestämmer sig för att följa med. Det blir en resa
där frågor om deras ursprung och Tornedalens framtid ställs på sin spets.

Jamila ska uppträda i skolan med Maryam och hennes coola kompisar.
Inget får distrahera Jamila idag, inte ens lillasyster Leilas frågor om deras
asylansökan. Men när polisen dyker upp i skolan kan Jamila inte stänga ute
sin oro. Ska hon uppträda och riskera sin och Leilas säkerhet, eller ska hon
avstå och svika Maryams gäng? Hur ska hon då få dem att förstå det utan
att avslöja familjens asylstatus?

JON BLÅHED. SVERIGE 2019. 45 MIN.
TAL: SVENSKA, FINSKA, MEÄNKIELI TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA ( DVD, VOD, DCP, SKOLBIO )
REK. FRÅN: ÅK 7 FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET

SOPHIE VUKOVIC. SVERIGE 2019. 14 MIN.
TAL: SVENSKA, KURDISKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA ( DVD, VOD )
REK. FRÅN: ÅK 7

IDENTITET OCH SJÄLVBILD · ETNICITET OCH URSPRUNG · GLESBYGD · SVERIGE

SAMHÄLLSKUNSKAP · MIGRATION · SOCIALA FRÅGOR · PSYKOLOGI ·
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER · SVERIGE

The Miseducation of Cameron Post
(The Miseducation of Cameron Post)
När Cameron Post förlorade sina föräldrar i en bilolycka kände hon både skuld och lättnad
över att de nu aldrig skulle få reda på att hon var lesbisk. Några år senare bor hon hos
sin nyreligiösa moster och är tillsammans med skolans snyggaste tjej. När de blir påkomna
skickas Cameron till God’s Promise, ett konverteringsläger där man ”botar” tonåringar från
homosexualitet. I den märkliga miljön finner hon en ny familj bland de andra konvertiterna
och accepterar allteftersom möjligheten till förändring, till hons plötsligt inser vilken hjärntvätt
de utses för och vilket stort övergrepp det är att tvingas trycka undan sin sanna identitet.
DESIREE AKHAVAN. USA 2017. 91 MIN.
TAL: ENGELSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS ( DVD, VOD, DCP, SKOLBIO )
REK. FRÅN: ÅK 7 FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET
ATT BLI VUXEN · SKOLA OCH UTBILDNINGSVÄSENDE · RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNING ·
GENUS · HBTQ · IDENTITET OCH SJÄLBILD · MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Kärlek och vilja
Ett drama om två unga kvinnors liv, eller rädsla för detsamma, och deras
gemensamma bostadsadress. Isabell jobbar på en karaokebar i en svensk
småstad. Hon är charmig och rolig, men livrädd för närhet. Hon döljer
något som gör att allt måste stanna på ytan. När Jessica flyttar in i samma
lägenhet är hon i samma läge, på ytan och livrädd för sitt eget mörker.
Utöver att de bott på samma adress delar de även ett motstånd mot att
bli vuxna, behöva inrätta sig, vara duktiga och leva i en relation.
MARCUS CARLSSON. SVERIGE 2018. 85 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: –
RELEASE: FINNS ( DVD, VOD, SKOLBIO )
REK. FRÅN: ÅK 9
ATT BLI VUXEN · IDENTITET OCH SJÄLVBILD · PSYKISK OHÄLSA OCH TRAUMA

Processen
Kortfilmen Processen utspelas i ett rum där vi får följa rättsprocessen i ett
framtida Sverige som har förändrats radikalt. Vanliga medborgare konfronteras
med gamla uttalanden de gjort på sina socialamediekonton och förhörsledaren pressar dem att ange vänner och familj med liknande sympatier.
Filmen simulerar de mänskliga påföljderna för individen när totalitära krafter
tar över gruppen och hur de som driver processen faller offer för det
system de själva har skapat.
RUBEN SZNAJDERMAN. SVERIGE 2019. 7 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA ( VOD )
REK. FRÅN: ÅK 8
SOCIOLOGI · JURIDIK OCH RÄTTSVÄSENDE · MEDIA · DEMOKRATI ·
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER · SAMHÄLLSKUNSKAP
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FILMBORGARMÄRKET är en utmaning för lärare som vill arbeta med
MIK och bättra på elevernas visuella läskunnighet.
Ta grundkursen om tio steg, som avslutas med FILMBORGARMÄRKET.
En utbildning som ger elever (och lärare) färdigheter både inom film
och medie- och informationskunninghet, men också ämnesöverskridande
kunskaper, verktyg för analys och kritiskt tänkande.
Utmaningens första övningar kan antas från årskurs 2 i grundskolan.
Däremot finns ingen övre åldersgräns, FILMBORGARMÄRKET är
relevant oavsett ålder.
Vill du ha film med rättigheter för skolan och undervisningssammanhang
hittar du det på www.filmcentrum.se. Där kan du också läsa mer om
FILMBORGARMÄRKET, få filmtips och hitta övningsmaterial.

www.filmcentrum.se
FilmCentrum har spelfilm, dokumentärfilm, kortfilm – riktig film
för den viktiga medvetna publiken. Femtio år av kvalitetsfilm.

SPRÅK OCH BERÄTTANDE 1

Se en stumfilm och återberätta handlingen!
KARAKTÄRER OCH IDENTIFIKATION

Se en film och redogöra för karaktärerna. Vilka egenskaper hade de? Varför agerade de som de gjorde?
Hur utvecklades de från filmens början till dess slut?
SPRÅK OCH BERÄTTANDE 2

Se en film på ett annat språk än svenska eller engelska.
Diskutera likheter och skillnader med andra filmer!
OLIKA TEXTER

Läs en bok och se en film baserad på boken. Diskutera
hur berättelsen och karaktärerna förändrades!
BETYDELSE OCH MOTIV

Se en film och redogöra för dess handling (“story”)
och dess intrig (“plot”)!
BERÄTTARPERSPEKTIV

Se en dokumentärfilm och resonera kring objektivitet
och sanning. Kan en skildring återge verkligheten?
Varför/varför inte? Vad kännetecknar “dokumentärt”
berättande och vad är “fake news” som har blivit ett
populärt begrepp?
SAMHÄLLE OCH SAMMANHANG

Se en film och diskutera filmens genre och kontext.
När, var och under vilka omständigheter blev filmen
till? Vilken genre tillhör filmen? Varför?
TOLKNING

Se en film och diskutera om det fanns symboler och
symbolik i berättelsen? Hur påverkade de berättelsen?
Vad är skillnaden mellan liknelser och metaforer?
DRAMATURGI

Se en film och jämföra narrativets struktur med den
klassiska dramaturgiska modellen!
FILMANALYS

Se en film och genomföra en filmanalys i fem punkter
(t ex uppbyggnad, karaktärsutveckling, genre, förlaga,
kontext, symbolik, perspektiv, budskap…).

Goliat
”Goliat är en historia om Sverige idag,
skildrat genom en kriminell familj och
mot en fond av nedlagda industrier,
ökade samhällsklyftor och hårdnat
politiskt klimat. Jag är intresserad
av marginaliserade människor och
av att inordna dom i en socialpolitisk kontext. Liksom i min förra film
Tjuvheder finns här en tematik kring
förhållandet mellan individ och grupp.
Goliat är ett skrik från den svenska
bakgården. Filmen skildrar ett far- och
sonförhållande i en socialt utsatt, kriminell familj. Försäkringskassan drar
åt snaran och stryper sjukpenningen.
De sociala myndigheterna hotar att
ta barnen. Så här lever man utanför
radarn, misstron har rotat sig på bygden. När man inte längre kan tillgodogöra sig samhällets resurser får familj
och släkt en alltmer central betydelse,
vilket är en grundläggande princip i
Goliat. Familjen Henebro är ett symptom på ett förändrat samhällsklimat,
ett uttryck för det Sverige vi nu ser
växa fram. Jag är sanslöst intresserad
av dessa geografiska (och kulturellt
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betingade) utmarker där människor
tar saken i egna händer, glesbygdsområden, ödemarker, slutna, närmast
incestuösa arvssamhällen. Platser där
alienation och försämrade levnadsvillkor kan skapa en normförskjutning
som gradvis förändrar en familj, en
släkt eller ett helt samhälle. Världen
i Goliat består av fejder som gått i
arv, maktlöshet och statsförakt; en
klaustrofobisk värld av laglöshet med
bristande polisiär insyn, inramad av
ett kargt och ödsligt landskap, fjärran
statsmakten i Stockholms riksdag.”
– Peter Grönlund, manusförfattare
och regissör

Goliat
Kimmies pappa Roland ska snart inställa sig för att
avtjäna ett fängelsestraff. Med Roland borta måste
Kimmie axla rollen som familjeförsörjare och ta över
sin pappas kriminella affärer. En uppgift han vare sig
är redo för eller vill anta. Det sociala arvet är dock
tungt i släkten, där manlighet och styrka mäts i förmågan att vinna alla strider. Något som Kimmie aldrig
lyckats med.
PETER GRÖNLUND. SVERIGE 2018. 97 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2019.03.11 ( DVD, VOD )
REK. FRÅN: ÅK 8 FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA
FILMINSTITUTET
FAMILJ · SOCIALA FRÅGOR · IDENTITET OCH SJÄLVBILD
· GENUS · VÅLD OCH KRIMINALITET · GLESBYGD · MAKT
OCH MOTSTÅND · EXISTENTIELLA FRÅGOR

Gräns
”Gräns är en film om att hitta sin plats
i världen. Det handlar om att uppleva
en identitetskris, att inte veta vem
du är eller var du hör hemma. Utanförskap är en universell känsla som
många kan relatera till. Det är också
något som jag personligen känner
till mycket väl. Jag skulle vilja stryka
under den här tematiken och utveckla
den ytterligare. Samtidigt kan man se
Gräns som en metafor för hur det västerländska samhället har behandlat,
och till en viss grad fortfarande behandlar, vissa grupper som av någon
anledning inte tillhör majoriteten: de
som faller utanför den sexuella normen,
de som ser annorlunda ut eller har en
annan hudfärg, de som inte har samma
åsikter om kultur och samhälle. På så
sätt har Gräns väldigt tydliga politiska
ambitioner utan att vilja skriva någon
på näsan. Det är så jag vill arbeta med
politiskt innehåll, vilket jag också
gjorde i min långfilm Shelley.
En del av filmens premiss är att Tina
faktiskt är ett troll som har blivit bort-

fört av människor och tagen från sina
biologiska föräldrar. Jag tycker det är
fascinerande att använda aspekter av
trollmyten till Tinas karaktär; hon är
ful och råbarkad, har underliga vanor
och styrkor och passar bättre ihop
med djuren i naturen än med människor. Med det sagt så tycker jag inte
att Gräns är en ”trollfilm”. Gräns är
en historia med en känslomässigt allmängiltig kärna och de känslorna är
verkliga. Vi är inte intresserade av att
följa några märkliga varelser i en fantasivärld. Det speciella utseendet och
de övernaturliga krafterna måste vara
både övertygande och realistiska. De
måste få oss att verkligen tro på att
de kan leva mitt ibland oss. Det trista
vardagslivet och Tinas fantastiska
luktsinne går sida vid sida och det är
den kontrasten mellan det vanliga och
övernaturliga, à la Låt den rätte komma
in, som skapar filmens universum.”

Gräns
Handlingen i Gräns kretsar kring tullpolisen Tina,
som har ett sjätte sinne när det gäller att peka ut
smugglare. Det är nästan som om hon kan lukta sig
till när någon försöker dölja något. Ryktet om hennes skicklighet sprider sig inom poliskåren och hon
anlitas för att hitta bevis mot en liga med omfattande
kriminell verksamhet. Men när den mystiske Vore
kliver av färjan så tvekar hon för första gången på sina
känslor. Tina anar att Vore döljer något, men kan inte
sätta fingret på vad. De attraheras av varandra, men
när hon lär känna honom inser hon samtidigt att hela
hennes liv är baserat på en enda stor lögn. Precis
som Vore så hör Tina inte hemma i den här världen.
Nu måste hon välja: fortsätta med sin livslögn eller
omfamna den skrämmande sanningen om vem hon
egentligen är.
ALI ABBASI. SVERIGE 2018. 109 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2019.02.11 ( DVD, VOD )
REK. FRÅN: ÅK 8 FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA
FILMINSTITUTET
IDENTITET OCH SJÄLVBILD · SOCIOLOGI · PSYKOLOGI ·
SAMHÄLLSKUNSKAP · EXISTENTIELLA FRÅGOR

– Ali Abbasi, manusförfattare och
regissör
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Bugs (Bugs)
I de flesta länder i världen äter man traditionellt sett insekter. De kallblodiga
småkrypen är viktiga protein- och mineralkällor och FN:s matorgan FAO har
identifierat dem som resurs för att bekämpa världshungern och minska vår
klimatpåverkan. Insekter är effektiva på att omvandla föda till kroppsvikt, de har
inget emot att ha det trångt och under sin korta livslängd hinner de inte samla på
sig så stor mängd kemikalier eller tungmetaller. Är småkrypen framtidens superfood?
Dokumentären Bugs följer ett team från Nordic Food Lab som reser runt i
världen för att lära utav de två miljarder människor som redan idag äter insekter.
Men om industriellt producerade insekter blir normen, kommer de då att vara
lika aptitretande och fördelaktiga som de från hållbara ekosystem och kök runt
om i världen? Och vem kommer egentligen att dra nytta av om insekter blir en
integrerad del av livsmedelsindustrin?
ANDREAS JOHNSEN. DANMARK 2017. 76 MIN.
TAL: ENGELSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2019.03.11 ( DVD, VOD, SKOLBIO )
REK. FRÅN: ÅK 7
DOKUMENTÄR · KLIMAT OCH MILJÖ · DJUR OCH NATUR · NATURVETENSKAP

Darwins mardröm (Darwin’s Nightmare)
Under slutet av 1960-talet introduceras en helt ny art, nilaborren, i den enorma
Victoriasjön. Det som börjar som ett litet vetenskapligt experiment får snabbt
enorma konsekvenser; den sällsynt aggressiva rovfisken har snart utplånat alla
andra fiskarter i sjön och förändrar livsvillkoren inte bara i och runt själva vattnet.
Snart har den multinationella vapen- och fiskindustrin skapat en märklig allians där
samhället rusar mot en fullständig humanitär och ekologisk katastrof.
Den Oscarsnominerade och flerfaldigt prisbelönade dokumentären är ett måste för den
som är det minsta intresserad av bra film och hållbarhetsfrågor.
”Det blir inte bättre än så här. ...Något är ohyggligt fel, men vad? Fattiga fiskare, ryska piloter, EUrepresentanter, präster, prostituerade, gatubarn, hiv-drabbade, alla ger de i närvaro av kameran sitt
bidrag till gåtans lösning. Darwins mardröm är en journalistisk deckare och ett dokumentärt mästerverk. Filmen knyter samman ekologisk enfald, internationell handel, väpnade konflikter, bistånd och ett
befängt exportfrämjande.” Dan Lindberg, bio.nu
HUBERT SAUPER. ÖSTERRIKE 2004. 107 MIN.
TAL: ENGELSKA, RYSKA, SWAHILI TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2019.04.10 ( DVD, VOD, SKOLBIO )
REK. FRÅN: GYMNASIET FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET
DOKUMENTÄR · NATURVETENSKAP · SAMHÄLLSKUNSKAP · MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
· POLITIK OCH STATSVETENSKAP · DJUR OCH NATUR · DEMOKRATI · BIOLOGI · VÅLD
OCH KRIMINALITET
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Solar Mamas (Solar Mamas)

Blue (Blue)

Rafea är en fattig fyrabarnsmamma från Jordanien.
Tillsammans med andra kvinnor från olika delar av
världen har hon fått möjlighet att gå en sex månaderskurs på ”The Barefoot College” i Indien. Målet
är att kvinnorna, som är analfabeter, ska lära sig hur
man använder solenergi. Färdigheterna ska de ta med
sig till sina hembyar för att förbättra livet där och ta
makten över sina liv. För Rafea är utmaningen att lära
sig engelska och elektronik den lättaste delen av resan.
Hennes man är inte glad och försöker tvinga henne
tillbaka till Jordanien med hot om att barnen ska tas
ifrån henne. Rafea får dock stöd av de boende i byn,
de behöver hennes kompetens..

Skydd och restaurering av kust och havsområden är nyckelåtgärder för att bevara
biologisk mångfald och fiskeresurser, men
även för att stärka motståndskraften mot
klimatförändringar. Nya ytterligare utmaningar för att säkra havens produktion av
livsmedel är marint skräp, inklusive mikroplaster, och i synnerhet havsförsurningen
som visar på vikten av att koppla ihop
havsfrågorna med arbetet med klimatförändringar. Dokumentären Blue kartlägger
de utmaningar som vi står inför och möjligheterna till positiv förändring.

MONA ELDAIEF & JEHANE NOUJAIM.
STORBRITANNIEN 2017. 90 MIN.
TAL: ENGELSKA, ARABISKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2019.03.27 ( DVD, VOD )
REK. FRÅN: GYMNASIET

KARINA HOLDEN. AUSTRALIEN 2017. 76 MIN.
TAL: ENGELSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2019.03.20 ( DVD, VOD, SKOLBIO )
REK. FRÅN: ÅK 7

DOKUMENTÄR · SKOLA OCH UTBILDNINGSVÄSENDE ·
GENUS · MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER · KLIMAT OCH MILJÖ
· SAMHÄLLSKUNSKAP · DEMOKRATI

DOKUMENTÄR · NATURVETENSKAP · DJUR
OCH NATUR · KLIMAT OCH MILJÖ ·
BIOLOGI · SAMHÄLLSKUNSKAP

Last Call at the Oasis (Last Call at the Oasis)
Vatten. Jordens mest värdefulla resurs. Våra städer drivs av det, industrin är beroende av det – och allt liv på jorden behöver det för att överleva.
Den Oscarsprisade regissören Jessica Yu belyser det livsviktiga vattnet, strukturella
brister och samhällen som redan idag kämpar med sin vattenförsörjning. I dokumentären möter vi också innovatörer och personer som med revolutionära lösningar och ihärdigt engagemang kämpar för förändring – däribland Erin Brockovich,
Peter Gleick, Alex Prud’homme, Jay Famiglietti och Robert Glennon.
JESSICA YU. USA 2011. 105 MIN.
TAL: ENGELSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2019.04.01 ( DVD, VOD, SKOLBIO )
REK. FRÅN: ÅK 8
DOKUMENTÄR · MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER · SAMHÄLLSKUNSKAP · POLITIK OCH
STATSVETENSKAP · NATURVETENSKAP · KLIMAT OCH MILJÖ

Waste Land (Waste Land)
Konstnären Vik Muniz åker till Rio de Janeiro för att göra ett konstprojekt med
återvunnet material från Jardim Gramacho, världens största soptipp. Han engagerar en handfull sopsamlare i projektet, som snart växer till något större och mer
engagerande än vad någon hade kunnat förutspå.
Oscarnominerad och flerfaldigt prisbelönad, bl a med publikens pris vid filmfestivalerna
i Berlin, Sundance och Stockholm. En film av Lucy Walker.
LUCY WALKER. BRASILIEN 2010. 99 MIN.
TAL: ENGELSKA, PORTUGISISKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2019.04.10 ( DVD, VOD, SKOLBIO )
REK. FRÅN: ÅK 8
DOKUMENTÄR · MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER · SAMHÄLLSKUNSKAP · KONST OCH
KULTUR · SOCIOLOGI · PSYKISK OHÄLSA OCH TRAUMA · EXISTENTIELLA FRÅGOR ·
MAKT OCH MOTSTÅND · KLIMAT OCH MILJÖ
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Under visning – undervisning:

Globala målen
genom film
De senaste åren har vi erfarit att allt fler skolor, kommuner och enskilda
lärare söker film och kompetensutveckling kopplad till hållbarhetsfrågor.
För att möta efterfrågan har vi utvecklat olika koncept och ingångar för
att ta sig an och vidareutveckla arbetet.
Vi erbjuder filmpaket för olika åldrar, projektverksamhet och skapande
skola-arbeten samt lärarfortbildningar och filmseminarier.
Tur & Retur, filmpaket för förskolan
Paketet, som presenteras på sida 5, vänder sig till de allra yngsta och
innehåller fem filmer med handledningsmaterial och tips på både samtal,
frågor och praktiska övningar. Paketet tar upp olika aspekter av hållbarhet och fungerar, om så önskas, som en första introduktion till de globala
målen för hållbar utveckling.
Globala målen, filmpaket för högstadiet respektive gymnasiet
Paketen, som syns till höger härintill, innehåller 17 filmer vardera – var
och en satt att illustrera varsitt globalt mål. Till filmerna finns metodmaterial med frågeställningar som lyfter relevanta ingångar till filmen och
målsättningen.
Glocal Film Seminar – lärarfortbildning med nya grepp
Efter förra terminens stora turné tillsammans med UNDP och Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan, då vi erbjöd
Glocal Film Festival på 17 orter, fortsätter vi nu med Glocal Film Seminar.
Program nås genom Den globala skolan men vi erbjuder även skräddarsydda upplägg. Välkommen med förfrågningar direkt till oss!
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Kontakt:
Luna Nilsdotter
luna@filmcentrum.se
08 545 275 00 /
0730 86 76 60

Bild 1: Globala målen i HÖGSTADIET
17 filmer satta att illustrera 17 mål: Loving Lorna, Bugs,
Little Wing, Den unge Zlatan, Girls & Boys, Last Call at the
Oasis, Solar Mamas, Jordgubbslandet, Bikes vs Cars, Amatörer, Play, Big Boys Gone Bananas!*, Beasts of the Southern
Wild, Blue, Inte bara honung, Varje ansikte har ett namn,
Giraffada
Bild 2: Globala målen i HÖGSTADIET
17 filmer satta att illustrera 17 mål: La familia, Dead Donkeys Fear No Hyenas, From Nowhere, Scaffolding, Silvana –
väck mig när ni vaknar, There Will Be Water, Solar mamas,
Jordgubbslandet, The Human Scale, Äta sova dö, Måste gitt,
Waste Land, Beasts of the Southern Wild, The Cove, Darwins
mardröm, Varje ansikte har ett namn, Utrikesministern

Skapande skola
kring Globala målen
– succéen fortsätter!

FilmCentrum förmedlar årligen hundratals Skapande skola-arbeten i hela
landet. Olika omfattande arbeten till
allt från enskilda skolor till hela kommuner.
Vårterminen 2018 lanserade vi ett nytt
koncept för Skapande skola-arbeten
kopplade till de Globala målen – något
som föll så väl ut att vi fortsätter! Ett
Skapande skola-arbete kring film är
verkligen en utmärkt metod för att
förena obligatorisk hållbarhetsundervisning med prioriterad MIK/ medieoch informationskunnighet.
Arbetet är upplagt för att matcha vart
och ett av de 17 målsättningarna eller
mer övergripande tillgängliggöra de
Globala målen och Agenda 2030 som
helhet.
– Välkommen till ett viktigt lustfyllt
arbete för framtiden!

Upplägg och förfrågan

Våra Skapande skola-arbeten består
av ett grundpaket, som enkelt kompletteras med önskat innehåll i form
av tilläggsmoduler.
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På vår hemsida, under fliken ”Skapande skola”, finns ett formulär med
nio enkla frågor (det tar under 10
minuter att fylla i), som ger dig som
beställare och oss som förmedlare möjlighet att överblicka och renodla era
önskemål. Formuläret passar oavsett
om arbetet redan är finansierat och ni
har datum för önskat genomförande
klara, eller om ni söker underlag till
en ansökan. Utifrån underlaget som ni
delger återkommer vi med ett förslag
på upplägg och en preliminär prisuppgift. Förfrågan är inte bindande.

Erfarna och kompetenta
filmare som pedagoger

De pedagoger som förmedlas som
handledare i våra Skapande skolaarbeten är erfarna och kompetenta
filmarbetare, specialiserade på olika
områden, teman och metoder. Flera
av våra anlitade filmare har också
specialkompetens och erfarenhet av
pedagogiskt arbete med barn från
olika länder och migrationssituationer. Du kan alltid vara trygg med att
vi matchar kompetenser utifrån era
behov.

Filmvisning med filmarbesök

Vill ni bara boka in ett filmarbesök
till en filmvisning så kontakta oss! Vi
har hundratals regissörer och andra
filmskapare i våra nätverk som gärna
följer med sina egna och andra kollegors filmer ut på film- och samtalsarrangemang.

Tips!

Vi får många förfrågningar från kunder som inte riktigt vet vad de vill ha ut
utav sitt Skapande skola-arbete, mer
än att eleverna ska få utvecklas inom
ett konstnärligt område. Självklart är
vi behjälpliga med att utveckla och
konkretisera önskemålen – men ju mer
ni har tänkt själva desto mer gynnsamt
kan arbetet bli. Ett Skapande skolaarbete inom filmområdet kan erbjuda
en långsiktig och tvärvetenskaplig
metod att integrera och dra fördel av i
flera av skolans undervisningsämnen.

Det är heller inte fel att diskutera med
inblandade lärare på skolan hur ni ser
på skolans MIK-arbete och vilka förväntningar ni har på det filmpedagogiska arbetet.

Har ni andra frågor eller behöver råd
kring metoder och projekt så tveka
inte att kontakta oss!
www.filmcentrum.se/skapandeskola

Fundera gärna kring följande:
• Vad vill vi ha ut av arbetet?
• Vill vi fokusera vårt arbete kring ett
specifikt mål, till exempel Jämställdhet, eller vill vi arbeta med de Globala
målen övergripande?
• Är arbetet en fortsättningskurs som
knyter an till redan pågående projekt
eller en startpunkt för fördjupning?
• Vilka lärare och vilka ämnen kommer att delta och knyta an till arbetet?
• Vad händer efter arbetets genomförande; hur förvaltas innehållet vidare?

Kontakt:
Linda Lindgren
linda@filmcentrum.se
08 545 275 02 /
073 682 75 02

Påminnelse:
det här är de Globala målen
Den 25 september 2015 antog FN:s
medlemsländer Agenda 2030, en
universell agenda som inrymmer de
Globala målen för hållbar utveckling.
Undervisning i hållbar utveckling i
skolan är obligatoriskt sedan 1994.
I. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringen
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap

De Globala målen är integrerade och
odelbara. Genom att ett mål uppfylls
så förenklar det vägen att uppnå ett
annat.
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Rekonstruktion
Utøya
Rekonstruktion Utøya vann både priset för Bästa dokumentär och priset
för Bästa regi vid Guldbaggegalan i
januari.
”När jag tänker på Utøya idag så
känns det som att det var något som
hände för väldigt länge sedan, nästan
som i ett parallellt universum. Här,
men ändå så annorlunda. Som om det
hade glidit ur tiden. Men det är inte
mer än sju år sedan. Det var en sådan
hemsk och grotesk händelse att det är
svårt att ta in. Jag tror att jag delar
den känslan med många och jag tror
att det är ett misstag. Vi måste minnas
och vi måste hitta ett sätt att greppa
vad som hände så att vi kan förstå det,
reagera och undvika att det händer
igen. För mig handlar det om anständighet att lyssna ordentligt på överlevarna och se vad vi kan ta till oss av
vad de gick igenom och vad de tvingas
fortsätta leva med. Som Judith Lewis
Herman skriver i sin bok Trauma
and Recovery: ’Det vanliga sättet att
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reagera på onda dåd är att förtränga
dem. Vissa brott mot samhällets regler
är för hemska att prata om; det finns
inga ord för att beskriva hur hemska
de är. Men, onda dåd låter sig inte begravas.’ Min utmaning som filmskapare är att visualisera detta på ett sätt
som berör. Rekonstruktionsmetoden
är ett kraftfullt sätt för överlevarna att
nå publiken.”

Rekonstruktion Utøya

– Carl Javér

CARL JAVÉR. NORGE, SVERIGE 2018. 94 MIN.
TAL: NORSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2019.03.25 ( DVD, VOD )
REK. FRÅN: ÅK 8

Rakel, Mohammed, Jenny och Torje överlevde en av
vår tids mest omfattande och brutala terrorattacker.
Nu samlas de i en tom filmstudio i Nordnorge. Där
ska de under två veckor, tillsammans med 12 andra
ungdomar, återvända till 22 juli 2011. Dagen då ett
fascistiskt korståg mot det öppna, mångkulturella och
demokratiska samhället tog 69 liv. De fyra överlevarna
återskapar sina minnen av händelsen för att de är
övertygade om att det är viktigt. För dem själva, för
oss andra, för samtiden, för framtiden.

DOKUMENTÄR · VÅLD OCH KRIMINALITET · PSYKISK
OHÄLSA OCH TRAUMA · SORG · SAMHÄLLSKUNSKAP
· MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER · POLITIK OCH STATSVETENSKAP · HISTORIA

Utrikesministern
”Sverige har en stark röst i världen.
Det har vi tack vare vårt långsiktiga
och globala engagemang. Vår höga
trovärdighet i internationella sammanhang bygger på en genomtänkt
utrikespolitik i frågor som gemensam
säkerhet, mänskliga rättigheter, demokrati, bistånd och utveckling. Det ska
vi dra nytta av och utveckla vidare.”
– Margot Wallström, utrikesminister
Sveriges utrikesminister, formellt
Statsråd och chef för UD, Utrikesdepartementet. UD ansvarar för Sveriges
förbindelser med andra länder och
internationella organisationer och för
bistånds- och internationell handelspolitik. UD utgör tillsammans med
cirka 100 utlandsmyndigheter utrikesförvaltningen.
Utrikesministern är inte bara departementschef, utan är även chef för
hela utrikesförvaltningen dit svenska
diplomater och ambassadörer i utlandet rapporterar. Som myndighetschef
omfattas inte utrikesministern av det

generella förbudet mot ministerstyre,
och är den enda av de svenska ministrarna som har denna ställning.
Utrikesministern är det statsråd som
i Sveriges regering ansvarar för Sveriges relationer till utlandet samt till
mellanstatliga och andra internationella organisationer. Utrikesministern
nomineras till sin post, i likhet med
övriga ministrar, av Sveriges statsminister vilket sedan skall bekräftas av
Sveriges riksdag.

Utrikesministern
1461 dagar bakom kulisserna med världens enda
feministiska utrikesminister, in i huvudet på Margot
Wallström, älskad, hatad, kontroversiell, folkkär.
Från diplomatiska kriser med mellanöstern, genom
mediedrev och dödshot, kampanj för en plats i FNs
säkerhetsråd och hemlig medling mellan kärnvapenmakter.
VIKTOR NORDENSKIÖLD. SVERIGE 2018. 97 MIN.
TAL: SVENSKA, ENGELSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2019.03.01 ( DVD, VOD, DCP, SKOLBIO )
REK. FRÅN: ÅK 8
DOKUMENTÄR · SAMHÄLLSKUNSKAP · POLITIK OCH
STATSVETENSKAP · GENUS · MAKT OCH MOTSTÅND ·
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
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Leva.Älska
2013 öppnade världens första seniorboende för HBTQpersoner, Regnbågen, på Gärdet i Stockholm. Agneta,
Ingbritt och Thomas flyttar in. De har alla haft drömmar
och begär i en tid av förtryck och begränsningar. När
de börjar sina liv på Regnbågen öppnas nya rum i deras
världsbild och inre. För första gången hittar de hem och
börjar leva mer. Älska sig själva lite mer.
Leva. Älska är regisserad av Mette Aakerholm Gardell och
producerad av Stina Gardell (Jag är Ingrid, Silvana – Väck
mig när ni vaknat) för Mantaray Film.

METTE AAKERHOLM GARDELL. SVERIGE 2018. 106 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS ( VOD )
REK. FRÅN: GYMNASIET
DOKUMENTÄR · HBTQ · IDENTITET OCH SJÄLVBLD ·
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER · MAKT OCH MOTSTÅND

Olegs barndom
(The Distant Barking of Dogs)
Simon Lereng Wilmonts prisvinnande film från Donetskregionen i östra Ukraina låter oss uppleva det krigsdrabbade området genom tioårige Oleg. Han bor hos
sin mormor och även om de flesta andra har lämnat
området så har de inga planer på att fly. Med sin kusin
och bästa vän Jarik driver Oleg omkring i den vilda naturen som omger byn. Barndomens oskuld sätts på prov,
medan kriget sakta kryper närmare.
SIMON LERENG WILMONT.
DANMARK/SVERIGE 2017. 90 MIN.
TAL: RYSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2019.03.27 ( VOD )
REK. FRÅN: GYMNASIET
DOKUMENTÄR · ATT BLI VUXEN · KRIG OCH KONFLIKT ·
PSYKISK OHÄLS AOCH TRAUMA · SAMHÄLLSKUNSKAP ·
HISTORIA

Livets pris
”Det finns dagar som måste uthärdas sekund för sekund.
Men jag måste orka berätta, måste försöka ta allt i tur
och ordning som det var och är”.
Sara Lidman skriver om längtan efter barn och man.
Som en röd tråd i hennes dagböcker och brev finns tvivel på att kunna bli älskad för den hon är. Hon förälskar
sig ofta och särskilt i sitt livs kärlek - i Sydafrika. Han är
svart och hon får betala ett högt pris för sin kärlek under
apartheidregimens raslagar, som sluter sig kring henne
tills hon till sist tvingas lämna Sydafrika.
En känslomässigt stark film om en kvinna som vill ha barn
och – om att skriva, skriva. Filmen bygger på Sara Lidmans
brev och dagböcker.

ÅSA FARINGER. SVERIGE 2018. 82 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS ( VOD )
REK. FRÅN: GYMNASIET
DOKUMENTÄR · BIOGRAFI
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Man on Wire (Man on Wire)

Minnesmetaller

Den 7 augusti 1974 gick den unge fransmannen Philippe Petit olagligt på lina mellan World Trade Centers två torn, som vid den tiden var de högsta byggnaderna
i världen. Efter nästan en timme fram och tillbaka på repet arresterades han och
ledde till en psykiatrisk anläggning för vidare utredning och sen fängelse innan han
slutligen släpptes.

Roland, en pensionerad ingenjör, får en iPad från sin familj för att han ska hänga
med i den moderna digitala världen. Istället för digital eufori hamnar Roland i digital
panik då han inser att den gamla analoga världen som han förstod är borta. Hade
inte Rolands ex-fru Anita, som lämnade honom när världen fortfarande var analog,
funnits vid hans sida så hade han inte orkat med uppgraderingen av sig själv.

JAMES MARSH. STORBRITANNIEN 2009. 94 MIN.
TAL: ENGELSKA, FRANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA ( VOD )
REK. FRÅN: GYMNASIET
DOKUMENTÄR · SAMHÄLLSKUNSKAP · PSYKOLOGI · EXISTENTIELLA FRÅGOR

BEATA KONAR. SVERIGE 2019. 15 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: –
RELEASE: TBA ( VOD )
REK. FRÅN: GYMNASIET

Föregående termins mest efterfrågade:

IDENTITET OCH SJÄLVBILD · SAMHÄLLSKUNSKAP · EXISTENTIELLA FRÅGOR

Spelfilm

Skolbio

Dokumentärfilm

1. Just Charlie
2. I kill giants
3. Nattbarn
4. Amatörer
5. Little Wing
6. La Familia
7. Jordgubbslandet
8. Krig
9. Supa Modo
10. Jimmie

1. Little Wing
2. Jordgubbslandet
3. Just Charlie
4. Siv sover vilse
5. From Nowhere
6. Trollvinter i Mumindalen
7. Nykomlingen
8. Giraffada
9. Fröken omöjlig
10. Rainbow

1. En bra vecka för demokratin
2. Silvana - väck mig när ni vaknat
3. Dead Donkeys Fear No Hyenas
4. The Deminer
5. I am elven
6. Loving Lorna
7. Kvinnorna på Fröken Frimans tid
8. Förvaret
9. Quest
10. The Human Scale
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Destination Europa
(Jupiter holdja)
Revolten-regissören Kornél Mundruczo är tillbaka med ett visuellt äventyr som inte
liknar något annat.
Aryan, en ung immigrant från Syrien blir nedskjuten när han försöker fly över gränsen
till Ungern. Skadad, rädd och chockad gör han en besynnerlig upptäckt – han kan
sväva fritt. Efter att ha placerats i flyktingläger smugglas han ut av en cynisk läkare vars
enda avsikt är att utnyttja Aryans märkvärdiga egenskap i en korrumperad värld ...
KORNÉL MUNDRUCZÓ. UNGERN 2017. 123 MIN.
TAL: UNGERSKA, ENGELSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA ( VOD )
REK. FRÅN: GYMNASIET
MIGRATION · EXISTENTIELLA FRÅGOR · SOCIALA FRÅGOR

Transit (Transit)
En ung man flyr från Frankrike under nazisternas ockupation av landet. Under sin
flykt använder mannen falsk identitet; en död författare vars identitetspapper han
lyckats komma över. Medan han är fast i Marseille, utan möjlighet att åka vidare,
träffar han en ung kvinna som desperat letar efter sin försvunna make vilket visar
sig vara samma person han låtsas vara.
Christian Petzold har filmatiserat Anna Seghers roman ‘Transit Visa’ från 1942 på
ett egensinnigt sätt. Historien om en ung judes flykt undan tysk ockupationsmakt
är förflyttad till ett översaturerat nutida Marseille där vår huvudperson växlar
mellan både epoker och identiteter i sin jakt på friheten på andra sidan havet. Är
hamnstaden Marseille en plats att fly till eller från?
CHRISTIAN PETZOLD. TYSKLAND, FRANKRIKE 2018. 101 MIN.
TAL: TYSKA, FRANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2019.02.28 ( VOD )
REK. FRÅN: GYMNASIET
ETIK OCH MORAL · PSYKOLOGI · VÅLD OCH KRIMINALITET
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Shoplifters
”Jag såg på nyheterna om familjer som illegalt tog emot pensioner till föräldrar och det första jag tänkte på var taglinen:
Bara brotten höll oss samman. I Japan får brott som pensionsbedrägeri och föräldrar som tvingar sina barn att snatta
väldigt hård kritik. Och självklart ska de här brottslingarna
kritiseras, men jag undrar varför människor blir så arga över
sådana små överträdelser när det finns kriminella som begår
mycket värre brott utan att fördömas. Särskilt efter jordbävningarna 2011 så kände jag mig inte bekväm med att människor hela tiden upprepade att familjebanden är så viktiga. Så
jag ville undersöka det genom att skildra en familj som binds
samman genom att begå brott. Shoplifters kan påminna lite
om Barnen som inte fanns eftersom den också undersöker
den typ av ”straffade” familjer som vi regelbundet ser på nyheterna. Jag har inte menat att enbart skildra en fattig familj,
eller de lägre sociala skikten. Jag vill hellre tro att familjen
samlades i huset för att inte kollapsa där. Jag ville belysa en
sådan familj från en annan vinkel.”
- Hirokazu kore-eda

Shoplifters (Manbiki kazoku)
Efter en av sina snattningsrundor tillsammans med sin son upptäcker Osamu
en ensam flicka som står och fryser i kylan. De tar hand om henne och släpper in henne i sin familj. En familj som trots att de är fattiga och knappt har
mat för dagen ser till att må bra tillsammans. Men en oväntad händelse avslöjar gömda hemligheter och sätter deras sammanhållning på hårda prov …
HIROKAZU KORE-EDA. JAPAN 2018. 121 MIN.
TAL: JAPANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2019.05.06 ( DVD, VOD )
REK. FRÅN: ÅK 9
FAMILJ · SOCIALA FRÅGOR · EXISTENTIELLA FRÅGOR

FilmNytt vårterminen 2019 | 31

PREMIÄR HÖSTEN 2019

WINNER

FilmCentrum
Bredgränd 2
111 30
STOCKHOLM

