
BOKA EN SKOLVISNING UNDER
SÖDRA STHLM FILMFEST 2021!

Hej du som är rektor, lärare eller annan skolpersonal!

Sista helgen innan höstlovet - 29-31 oktober - äger den lokala filmfestivalen
Södra Sthlm Filmfest rum, i Skarpnäck (Kulturhuset), Bagarmossen (Folkets
Hus) och Kärrtorp (Biografen Reflexen). Fredag, lördag och söndag kommer
ett tjugotal filmer visas under dag och kväll. Hela programmet kommer inom
kort finnas på http://sodrasthlmfilmfest.se. Men!

Fredagen 29:e oktober vill vi gärna fylla salongerna med elever! Därför
vill vi nu erbjuda er skolvisningar av några av filmerna vi har i vårt
program.

http://sodrasthlmfilmfest.se


FILMER VI KAN VISA FÖR SKOLOR/GRUPPER:

Tigrar (2021) Spelfilm, 116 min
Filmen ”Tigrar” handlar om 16-åriga fotbollslöftet Martin
och den stenhårda värld han möts av när han värvas till
storklubben Inter. Teman: idrott, mental hälsa, manlighet
Passar bäst för: Åk 9, gymnasiet
https://triart.se/bio/tigrar

Greta (2020) Dokumentär, 101 min
Greta skildrar Greta Thunberg och hennes skolstrejk för
klimatet, från dess första början till dess fulla globala
genomslag. Teman: klimat, miljö, engagemang, samhälle,
politik
Passar bäst för: Åk 6-9, gymnasiet
Länk till lärarhandledning

Om skogen - kampen om Sveriges sista naturskogar.
(2021) Dokumentär, 95 min
Engagerad dokumentär om skövlingen av våra
naturskogar.
Passar bäst för: Gymnasiet
https://www.abouttheforest.se
Finns även som 25 minuters version, från 12 år.

Gagarine (2021) Spelfilm, 95 min
Med ena foten i betongen och den andra i rymden är
Gagarine en film om övertygelse, drömmar och
fascinationen över det enorma universum som omger
oss. Filmen är delvis baserad på en sann historia och ger
en nyanserad och positiv bild av invånarna i området.
Passar bäst för: Åk 9, Gymnasiet
Länk till lärarhandledning

Flykt (2021) Animerad spelfilm, 89 min
Flykt berättar den sanna historien om Amin som tvingas
konfrontera sitt förflutna för att rädda sin framtid. Han
flydde från Afghanistan till Danmark som ensamresande
barn. Nu, som 36-åring, är han framgångsrik akademiker
och ska gifta sig med sin pojkvän.
Passar bäst för: Gymnasiet
https://triart.se/bio/flee

https://triart.se/bio/tigrar
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/greta/
https://www.abouttheforest.se
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/gagarine/
https://triart.se/bio/flee


Alla utlänningar har fördragna gardiner (2021)
Spelfilm, Norge 85 min
En varm kärleksförklaring till ungdomar i orten, konkret
en förort utanför Oslo, Romsås. Huvudpersonen Mariana
är 15 år, hon försöker hantera familjerelationer, skolan,
vänner och kanske främst av allt den stora kärleken Ali 2,
skolans player. På norska med svensk text.
Passar bäst för: Åk 9, Gymnasiet
https://www.folketsbio.se/film/alla-utlanningar-har-fordragna-gardiner/

Den osynliga flickan (2018) Animerad spelfilm, 93 min
11-åriga Parvana  bor med sin familj i  den talibanstyrda
staden Kabul i Afghanistan. När pappan blir fängslad
måste Parvana ge sig ut på ett livsfarligt uppdrag.
Svenska röster.
Passar bäst för: Åk 3-5, Åk 6-8
Länk till lärarhandledning

Kids Cup (2021) Spelfilm, Norge 85 min
Filmen skildrar en fotbollsturnering för barn och unga i
Oslo, vi möter barn från hela världen. De berättar om sina
liv, utmaningar och sin kärlek till fotboll. Norskt tal, svensk
text.
Passar bäst för: Åk 3-5

Liyana (2018) Dokumentär/animation, Swaziland, 77
min
I en kombination av animerat äventyr och dokumentärt
drama möter vi Liyana, en modig flicka från Swaziland
som tvingas ut på en äventyrlig resa för att rädda sina
två yngre tvillingbröder. Historien målas upp av fem
föräldralösa barn som genom sagoberättandets konst
skapar Liyana av gemensamma och ibland mörka
minnen och fantasier.
Passar bäst för: Åk 4-6
Länk till lärarhandledning

Tito och fåglarna (2018) Animerad film, Brasilien, 73
min
Tito och fåglarna är en animerad film som handlar om en
pandemi där ett märkligt virus förvandlar människor till

https://www.folketsbio.se/film/alla-utlanningar-har-fordragna-gardiner/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/den-osynliga-flickan/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/liyana/


sten. Filmen utmanar sin publik med frågor om hur rädsla respektive tillit kan
förändra allt från familje- och vänskapsrelationer och samhälle. Filmens tema
är brinnande aktuellt och en bra ingång för samtal om en av vår tids stora
frågor, nämligen pandemi och rädsla.
Passar bäst för: Åk F-2, Åk 3-5, Åk 6-8
Länk till lärarhandledning

TILLGÄNGLIGHET
Skarpnäcks Kulturhus, max antal 139 personer
Bagarmossens Folkets Hus, max antal ca 150 personer
Biografen Reflexen i Kärrtorp, max antal 196 personer

Biograferna finns tillgängliga fredagen 29:e oktober med följande tider så ni
kan boka den tid som passar er schema:
08:30- 10.00
10:30-12.00
13:00-14:30
15.00-16:30

Först till kvarn råder och vi försöker såklart göra ett schema så att så många
grupper som möjligt ska kunna få till “sina” visningar. Vi kommer eventuellt
boka flera grupper på samma visning.

KOSTNAD
Kostnaden för en visning är ca 2 200 kr inkl moms.

BOKNING
Om du vill boka en visning för en eller flera klasser, hör av dig. Vill ni använda
salongen för ett samtal med eleverna efter visningen försöker vi lösa det.

Hör av dig till skolvisningar@sodrasthlmfilmfest.se så återkommer vi så
snart vi kan!

https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/tito-och-faglarna/
mailto:skolvisningar@sodrasthlmfilmfest.se

