bortom lampedusa. do not come to europe. skörheten.
– De mest välgjorda och angelägna dokumentärfilmerna som du inte får missa.

FILMNYTT
vårterminen 2017
FilmNytt presenterar kommande releaser på den institutionella marknaden. Filmer att visa i skolan, på arbetsplatser, vårdinrättningar, bibliotek, filmklubbar... Och filmer för skolbio!

Bikupan
Flykting 532
Jätten
Min pappa Toni Erdmann
Fröken Omöjlig
Måste gitt
The Fits
Victoria
Will

UNG
FILM!

Fler barn- och
ungdomstitlar än någo
nsin!

...och många fler!

Siv sover vilse

Älskad barnbok har blivit älskad film! Om modet att
acceptera det annorlunda – och hitta sin egen trygghet.
de mest efterfrågade klassikerna! Krzysztof Kieslowskis trikoloren-trilogi
(den blå filmen, den vita filmen, den röda filmen) och nyrelease för chaplinfilmerna chaplins pojke och moderna tider!

filmnytt Vt 2017
Filmnytt kommer ut vid respektive terminsstart, i januari och
augusti.
postadress
Filmcentrum/filmnytt
box 17099
104 62 stockholm
e-post
press@filmcentrum.se
administration, beställning
distribution@filmcentrum.se
tryck
grafiska punkten, växjö

Dagarna har redan blivit längre, det droppar från taken och den lågt stående solen både bländar och värmer. Med våren återvänder energin och
hoppet – och det behövs!
Våra unga (ja, “våra”!) påminns om och bevittnar dagligen krig, konflikter och orättvisor som ingen förmår stoppa. Mänskliga rättigheter kränks
och åsidosätts och oskyldiga människor lider och dör. Det är en märklig
värld. Samtidigt som skolan lär ut och betonar likabehandling, anti-mobbning, demokrati och allas lika värde och rätt installerar världens mäktigaste
nation en “av folket vald” president som uttalar sig och agerar på sätt som
strider mot samtliga de principer vuxenvärlden säger sig värna. Är det skillnad på oss och dem? Har vi olika moral och värdegrunder? Eller befinner
sig mänskligheten i kris?
I det här FilmNytt presenterar vi rekordmånga filmer för barn och unga.
Men tro för den sakens skull inte att kvantitet betyder avkall på kvalitet!
Tvärtom. Det enda vi har att be om ursäkt för är all den tid som ett så
omfattande utbud tar i anspråk, men vi lovar att det är välspenderade timmar. Så pass givande att vi faktiskt presenterar en utmaning, som vi gjort
i samspråk med en filmentusiastisk pedagog: en veckas skolschema utifrån
film. Läs mer på sida 26! (Och apropå: ladda ner det nya materialet kring
visuell läskunnighet, från Statens medieråd, som vi tipsar om på sida 22.)
Vi vill också slå ett slag för de nya filmhandledningarna från Svenska
Filminstitutet, där till exempel Skörheten, Siv sover vilse, Bortom Lampedusa, Min faster i Sarajevo och Måste gitt har efterfrågats brett. (Fler
filmhandledningar kommer under våren!)
Spänn nu fast broddarna och trampa iväg till MIK-dagen i Göteborg så ses
vi där! (Och glöm heller inte bort BUFF, där du ocskå får en chans att se
vår nya hyllade importfilm Fröken Omöjlig!)
Film påverkar människor!
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Molly Monster och Äggmysteriet

Snipp, Snapp, Snut

Ett nytt filmäventyr för de minsta med det lyckliga lilla monstret Molly.

Följ med Snipp, Snapp och Snut på deras äventyr i en färgsprakande och
fantasifull värld, där träden är fulla av bullar och ballonger. Vännerna längtar
efter att kunna flyga och uppfinner olika sätt att uppnå detta. De stöter på
läskiga och busiga karaktärer, som ibland hjälper dem men ibland försöker
sätta stopp för dem. Genom vänskap och samarbete övervinner Snipp,
Snapp och Snut de flesta problem de ställs inför.

Molly Monster bor med sin mamma och pappa och leker som vanligt med
sin kompis Edison när mamman plötsligt en dag kläcker ett ägg. Edison
blir svartsjuk och tycker att Molly bryr sig alldeles för mycket om ägget.
När det är dags för mamma och pappa att åka till Äggön för att kläcka
ägget får inte Molly följa med. Hon är för liten!
När de dessutom glömmer Mollys present beger hon sig på egen hand
mot Äggön, med sällskap av en högst motvillig Edison.
Michael Ekblad, Ted Sieger & Matthias Bruhn. Sverige/tyskland 2016. 72 min.
Tal: svenska Text: svenska
Release: 2017.02.06 (tillgänglig även för vod)
Rek. från: förskola

minibio
STORA FILMER FÖR SMÅ BARN 
filmcentrum.se
Samtliga titlar har
handledningsmaterial!
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Filmen saknar talad dialog och kommunikationen sker genom ljud och gester.
Cecilia Actis & Mia Hulterstam. Sverige 2016. 40 min.
Tal: – Text: –
Release: FINNS (tillgänglig endast för vod)
Rek. från: förskola FILMHANDLEDNING från svenska filminstitutet

Lea och skogspiraterna
När Leas lillebror försvinner i skogen måste hon trotsa sin rädsla för
skogen och bege sig ut för att leta efter honom. Hon träffar kapten Bik,
en liten maskliknande varelse som påstår sig vara en skogspirat med en
armé på tusen pirater. Vik och Dot, de två andra piraterna, upprätthåller
kaptenens illusion om att vara många, genom att förflytta sig snabbt när
han räknar dem. Lea och skogspiraterna är ett roligt äventyr som utspelas
i den magiska nordiska skogen.
Maria Avramova. Sverige 2016. 29 min.
Tal: svenska Text: svenska
Release: finns (tillgänglig endast för vod)
Rek. från: Åk 1

Chaplins pojke
(The Kid)
En skild kvinna lämnar sitt nyfödda barn i en rik familjs bil, i hopp om att
barnet ska få ett bättre liv än det hon kan ge honom. Hon går bort från
bilen till en park, ovetandes om att två tjuvar stjäl bilen. Hon ångrar sig
och går tillbaka, men bilen är borta och hennes barn syns inte till. Tjuvarna
upptäcker barnet och dumpar det i ett slumområde, där en förbipasserande man hittar det. Några år senare har kvinnan blivit en berömd
skådespelerska, men kan inte glömma sin lilla pojke. Pojken och mannen
lever fattigt och tjänar sitt uppehälle genom att mannen säljer fönsterglas
till människor (vars fönster först har krossats av pojken...). Socialtjänsten
upptäcker dock hur de lever och försöker att ta pojken ifrån mannen vilket
leder till ett hisnande äventyr.
Charlie Chaplin. usa 1921. 53 min.
Tal: engelska Text: svenska
Release: 2017.02.27 (tillgänglig även för vod)
Rek. från: Åk 2 FILMHANDLEDNING från svenska filminstitutet

Drakhjärta
Nisse Berg är elva år och känner att hans liv är ett himla otursliv. Mamma
Sara finns inte längre. Innan hon dog gav hon Nisse en ödla som han bara
tycker är tråkig och ful och döper till Harry, för att han ser ut som en sur
gubbe. Men en dag börjar Harry tala. Han påstår sig vara en drake som har
ett drakhjärta och han undrar om Nisse också vill ha ett sådant.
Efter Anna Ehrings serie böcker om Drakhjärta, Syltmackor och Oturslivet.
Linda-Maria Birbeck & Klas Karterud. Sverige 2016. 80 min.
Tal: svenska Text: svenska
Release: finns (tillgänglig endast för vod)
Rek. från: Åk 4

Moderna tider
(Modern Times)
Chaplin gestaltar luffaren som möter det löpande bandet i fabriken. Den
lilla luffaren blir slagen och utskälld inne i fabriken där manicken som liknar en matmaskin en vacker dag gör att lunchrasten endast varar i femton
minuter. Avskedad och arbetslös slår han följe med en hemlös för att söka
efter lycka och pengar. Av en slump möter de bland annat en sjungande
kypare vars lustiga sång är rappakalja, en fängelsekund och fler därtill. I
filmens slut vandrar luffaren och den hemlöse hand i hand mot en osäker
framtid.
Charlie Chaplin. usa 1936. 83 min.
Tal: engelska Text: svenska
Release: 2017.02.27 (tillgänglig även för vod)
Rek. från: Åk 5 FILMHANDLEDNING från svenska filminstitutet
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Siv sover vilse
Inför premiären av Siv sover vilse
pratade tidningen FILMARBETAREN med filmens två erfarna regissörer Lena Hanno Clyne och Catti
Edfeldt om barnfilm i allmänhet och
deras nya film i synnerhet. Här följer ett utdrag ur den intervjun, som
vi tror kan intressera er. (Och missa
vad ni än gör inte filmen, skapad med
säker hand och en sällsynt förståelse
för barns perspektiv! Dessutom med
filmhandledning och baserad på en
uppskattad barnbok.)
Vad kännetecknar en bra barnfilm?
Lena: Barnperspektivet, det är det viktigaste. Barnet, eller barnets representant – kan vara djur eller prinsessor
etcetera – måste vara i centrum, och
inte offer för andras – vuxnas – handlingar, utan den som på riktigt styr
det som händer, vilket är ovanligare
än man tror. Det handlar både om att
de skådespelande barnen är levande,
och att berättelsen ger utrymme för
barnens val och handlingar. Jag tycker
det är superviktigt att barn, som ofta
har mindre makt i sin verklighet, ska
få uppleva att de kan ha makt i fiktionen. Jag tycker inte heller att berättelser för barn ska sluta olyckligt.
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Det betyder ändå inte att de måste
bli sockriga eller förljugna, att hitta
trovärdigheten och balansen mellan
ljus och mörker är den stora utmaningen. Däremot behöver de inte ha
något moraliskt budskap och absolut
inte vara pedagogiska, utom möjligen
för föräldrarna. Det är bra om vuxna
får sig en och annan tankeställare om
barns liv.
Jag tycker att en bra barnfilm för bio
ska vara intressant för medföljande
vuxna. Då byggs det upplevelsebroar
och kanske blir det ett samtal efteråt.
Jag tror att en sån biohändelse kan
vara jätteviktig, därför att barn och
vuxna för en gångs skull är jämlika. I
biosalongen är barnets reaktioner lika
viktiga och relevanta som de vuxnas.
Ser arbetet olika ut beroende på om
man arbetar med film för barn eller
vuxna?
Lena: Ja, det tror jag tyvärr. För det
första görs det proportionellt mindre
svensk barnfilm än film för vuxna vilket jag tycker är helt galet, det borde
vara tvärtom. Barn kan inte titta på
utländsk textad film och barn har ett
mer påtagligt behov av att få sin verklighet och sitt språk gestaltat. Och hur
tänker vi oss att vi ska ha en svensk
vuxenpublik i framtiden när det

knappt görs svensk barnfilm i dag? Vi
i Sverige som har en så stark tradition
av bra barnfilm har låtit den bara få
tyna bort. Nej usch, det här gör mig
riktigt arg.
Alltså, det är svårare att få en barnfilm finansierad. Mindre pengar från
Filminstitutet, knepigare med internationella samproduktioner, om det inte
är animation. Vad gäller tidsåtgång
får man nog normalt sett räkna med
längre tid för casting även om det gick
snabbt i detta fall. Man kan inte arbeta lika långa dagar så det blir dyrare
etcetera etcetera.
Att regissera barn är också annorlunda än med vuxna, mer hands-on
och komplext. På sätt och vis spelade
Catti alla rollerna tillsammans med
barnen, så är det ju inte när man regisserar vuxna. Även om regijobbet i
övrigt i princip är detsamma, så är det
också knepigare på ett sätt; jag som
regissör måste liksom bli två. Dels den
vuxna regissören, dels barnet inuti
mig, som också måste vara med och
känna och tycka nästan hela tiden. Så
man kan säga att den här filmen haft
fyra regissörer, Catti och jag samt våra
inre barn.
Är det själva hemligheten bakom att
regissera barn framgångsrikt?

Foto: Karolina Pajak

Catti: Det finns nog ingen direkt hemlighet, man måste nog bara tycka att
det är väldigt kul. …Eller kanske finns
det någon som inte tycker att det är
kul som ändå har lyckats göra någon
fantastisk barnfilm, men jag tycker att
det är enormt kul! Jag gillar också den
utmanande processen att hitta ett barn
som kan gestalta karaktären. Som regissör vill man försöka ge barnen energi och lust att kliva in i rollen på ett
bra sätt. Jag tycker om kaos och jag
tycker om både djur och barn så det
här passar mig, men det är nog många
som, av de anledningar jag gillar,
tvärtom aldrig skulle vilja jobba med
varken barn eller djur.
Hur kände ni varandra sedan tidigare
och i vilka filmarbetarroller samarbetade ni då?
Lena: Vi kände varandra sedan Förortsungar, där jag jobbade med manus
och Catti regisserade. Sen dess har jag
alltid tänkt att Catti är en barninstruktör i världsklass. Det jag inte visste då
var att hon är en oerhört kritisk och
reflekterande person vad gäller det
mesta i film, en riktig lögndetektor
för det som är dåligt eller slappt. Om
Catti gillar det jag skrivit så är det bra,
så tänker jag. Eller så intresserar det
henne inte, det händer också.

I Siv... så hade vi huvudansvar på
olika områden, Catti inspelning och
klippning, jag scenografi och animation, men i praktiken la vi oss båda
i alltihop och diskuterade fram den
bästa lösningen. Och ibland var vi
också oense, men då avgjordes frågan
av att den som brann mest för sin idé
fick bestämma. Jag är jättenöjd med
filmen som den blev, tycker det är
roligt att se den igen trots att jag sett
den så många gånger, och det tror jag
beror på två saker: att det visuella är
viktigt men inte tillåts ta över, och att
skådespeleriet, både människors och
grävlingars, har en slags förhöjning
som ändå är förankrad i verkligheten,
och som känns speciell. Jag hoppas att
andra kommer att känna det också.

Siv sover vilse
Den väldigt fantasifulla Siv, 7 år, ska för första
gången sova över hos sin nya kompis Cerisia.
I ett hem som skiljer sig från hennes eget,
tycker Siv att det mesta känns väldigt mysko.
Men med hjälp av två pratsamma och bråkiga
grävlingskompisar som dyker upp mitt i natten, är hon med om fantastiska äventyr som
hjälper henne att acceptera det som är annorlunda och att hitta sig själv.
Siv sover vilse är ett magiskt äventyr om att
sova borta, som bygger på Pija Lindenbaums
populära barnbok med samma namn.

catti edfeldt & lena hanno clyne.
sverige 2016. 79 min.
Tal: svenska Text: svenska
Release: 2017.02.20
Rek. från: åk 1
FILMHANDLEDNING från svenska filminstitutet
film på bok · mod & rädsla · fantasi och verklighet ·
identitet och självbild
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AGAT FILMS & CIE presenterar

efter bestsellern

»le journal d’aurore«
av marie desplechin

© editions l’ecole des loisirs, 2006 – paris, france

jamais contente

en film av ÉmIlie deleuze
med léna
med nathan

magnien patricia mazuy philippe duquesne och med speciell medverkan av catherine hiegel alex lutz
manus marie

desplechin ÉmIlie deleuze laurent guyot

melloul axel auriant-blot mehdi messaoudi pauline acquart tessa blandin raphaëlle doyle morgan david maxime meyrieux manusmedverkan adreinne boutang yvan guyot foto jeanne lapoirie scenografi pascal le guellec klippning frédéric baillehaiche ljud philippe richard casting christel baras
regiassistent valérie roucher kostym anne schotte smink nathanférouz zaafour ljudmix jean mallet jean-pierre laforce produktionsledare tatiana bouchain originalmusik olivier mellano producent patrick sobelman medproducent alexandra henochsberg
produktion agat films & cie i samproduktion med ad vitam tillsammans med ad vitam och canal+ ocs med stöd av la region ile-de-france i samarbete med la banque postale image 9 cinemage 10 sofitvcine 3 indéfilms initiative distribution filmcentrum international sales doc & film international

Fröken Omöjlig
Europeiska ungdomar mellan 12 och
14 år från 25 olika länder har röstat
fram Fröken Omöjlig (Jamais contente) som vinnare av prestigefyllda
European Film Academy Young Audience Award!*
Efter att ha sett och diskuterat de tre
nominerade filmerna (där även den
svenska filmen Pojkarna av AlexandraTherese Keining ingick) röstade de
1.400 unga filmentusiasterna fram sin
favorit, Fröken Omöjlig.
Filmen handlar om Aurore, “Fröken Omöjlig”. Men vem är det som är
omöjlig egentligen? Aurore tycker att
omgivningen är hopplös och att det är
de som är galna, allihop; hennes föräldrar, som vill skicka iväg henne till
internatskola, hennes nya lärare, som
förväntar sig att hon ska läsa omöjliga
gamla böcker, hennes andra bandmedlemmar, som vill få henne att sjunga
löjliga texter och klä upp henne i en
vit klänning inför sin första spelning...
Alla verkar ha åsikter om vad hon ska
göra och hur hon ska agera. Och det
är inte som att hon själv har problem
med att ändra sig – för vem vill vara
så här olycklig, ful och känslomässigt
tillbakadragen liksom? Men de andra
verkar minsann inte så mycket mer

lyckade eller glada de heller. Och lika
gammal, sliten eller ensam som sin
mamma vill Aurore absolut inte bli.
Då föredrar hon att förbli som hon
är, att sätta sig på tvären, iaktta, observera och kommentera på allt som
kommer hennes väg.
Fröken Omöjlig har jämförts med
en samtida fransk Juno (Jason Reitman, 2008) och tonaliteten kring den
dysfunktionella familjen väcker associationer till andra indiefilmer, så som
Little Miss Sunshine (Jonathan Dayton och Valerie Faris, 2006).
Med de jämförelserna i ryggen kommer filmens publik- och kritikerstatus
knappast som en överraskning. Filmen
har, likt titlarna den jämförs med, blivit en favorit både hos den yngre målgruppen och den vuxna publiken.
Fröken Omöjlig är en frisk fransk
fläkt, en fartfylld och smart coming of
age-film om en stark 13-årig tjej som
vet vad hon vill – och framförallt inte
vill...
*För att möta den nuvarande situationen i Europa, och i ett försök att bidra
till integrationen av nyanlända, samlade European Film Academy och Berlin Academy of Arts i år även elever

från mottagningsklasser för flyktingbarn i en pan-europeisk jury. Barn
från Afghanistan, Albanien, Bosnien
och Hercegovina, Bulgarien, Kamerun, Frankrike, Irak, Italien, Kosovo,
Litauen, Libyen, Palestina, Polen, Syrien, Thailand och Turkiet deltog, diskuterade och röstade.

Fröken Omöjlig
(Jamais contente)

13-åriga Aurore har det inte lätt. Hon har precis
gått om en klass i skolan och hemma tjatar hennes föräldrar på henne konstant. Till råga på allt
har hon en lillasyster som är familjens underbarn
och en storasyster som står på egna ben och precis träffat en kille. Killar och kärlek är för övrigt
något hon inte har mycket till övers för, varför
ska en överhuvudtaget bli kär, undrar Aurore
som är sångerska i ett band med bara killar.
Fröken Omöjlig har nominerats till Kristallbjörnen
i Berlin, till bästa barnfilm på Cinekid och vann
EFA Young Audience Award 2016. Under 2017
visas filmen på bland annat på Göteborgs Lilla
Filmfestival och på BUFF – Barn och Ungdomsfilmsfestivalen i Malmö.
Émilie Deleuze. frankrike 2016. 90 min.
Tal: franska Text: svenska
Release: 2017.03.20 (tillgänglig även för vod och skolbio)
Rek. från: Åk 6 filmhandledning kommer!
Att bli vuxen · Familj · Genus · Identitet och självbild ·
Film på bok
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The Fits

Girl asleep

11-åriga Toni tillägnar boxningen all sin vakna tid. Tills hon genom fönstret
till gympasalen ser stadens prisade danstrupp träna, och blir djupt betagen av deras utstrålade självförtroende och sammanhållning. Ivrig att
bli en i gemenskapen byter Toni ut sin boxning mot dans, lär sig steg och
rutiner, och piercar sina egna öron för att smälta in mer i gruppen. Men
när resten av truppen en och en drabbas av märkliga svimningsanfall sätts
Tonis iver på prov.

15-årsdagen närmar sig och Greta har precis kommit till en ny stad, funnit
en enda vän, och inget känns som det ska. Vuxenvärlden är oviss, nuet är
tryggt. Men förändringen är även oundviklig. När hennes föräldrar bjuder
in hela skolan till 15-årsfesten blir Gretas största farhågor besannade. I
en surrealistisk värld tvingas hon möta sina inre rädslor och begär, för att
kunna vakna upp i sitt rätta, 15-åriga jag.

(The Fits)

(Girl Asleep)

Anna Rose Holmers stilsäkra långfilmsdebut är en fängslande skildring av
en ung flickas kamp för att passa in. Vid sin premiär på Venedigs filmfestival
möttes The Fits av toppbetyg och idel hyllningar från en enig kritikerkår.

Rosemary Myers regidebut Girl Asleep ekar av indieklassiker som Napoleon
Dynamite och Rushmore, men är samtidigt ett unikum i sig själv. Vid premiären på Adelaide Film Festival blev det stor succé, och filmen vann publikens
pris för bästa film.

Anna Rose Holmer. usa 2015. 106 min.
Tal: engelska Text: svenska
Release: 2017.02.20 (tillgänglig även för vod)
Rek. från: Åk 7

Rosemary Myers. australien 2016. 77 min.
Tal: engelska Text: svenska
Release: 2017.03.06 (tillgänglig endast för vod)
Rek. från: Åk 8

Identitet/självbild · sociologi · genus

att bli vuxen · Identitet/självbild · sociologi

Alena
Alenas liv är långt ifrån enkelt och det blir inte bättre när hon börjar på
internatskolan Ekensberg, där hennes liv utvecklas till ett rent helvete.
Hon blir direkt trakasserad av de snobbiga tjejerna från lacrosselaget med
gängledaren Filippa i spetsen. Alenas bästa vän, Josefin, vägrar dock låta
henne ta mer skit och om inte Alena gör något åt saken så kommer Josefin
att rycka in, något som kan få ödesdigra konsekvenser för alla…
Alena har beskrivits som en “Låt den rätte komma in möter Fucking Åmål
på Lundsberg”.
Daniel Di Grado. Sverige 2016. 83 min.
Tal: svenska Text: svenska
Release: finns (tillgänglig endast för vod)
Rek. från: Åk 9
Psykologi · Att bli vuxen · Mobbning och kränkning · Skola och utbildningsväsende ·
Sociologi
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#will

Flykting 532

15-årige William får låna skolans aula ensam en helg för att spela in en
video men det blir inte riktigt som han hade tänkt sig.

Sevko är 12 år. Han har flytt från krigets Bosnien och försöker nu klara sig
i Sverige på egen hand. Känslorna pendlar mellan hopp och förtvivlan när
han försöker få nyheter från sin familj som blev kvar. På förläggningen
retas han av de äldre killarna, men Sevko tänker överraska dem. Rejält.

Den starka, angelägna och välspelade #will vann priset för Bästa barnfilm
på Uppsala kortfilmfestival hösten 2016.
Per Sundström. Sverige 2016. 28 min.
Tal: svenska Text: svenska
Release: tba (tillgänglig även för vod)
Rek. från: Åk 8
identitet och självbild · mobbning och kränkning · att bli vuxen · sociologi

Goran Kapetanovic. Sverige 2015. 14 min.
Tal: svenska, bosniska Text: svenska
Release: finns (tillgänglig även för vod och skolbio)
Rek. från: Åk 8
Migration · Mänskliga rättigheter · Sociologi · Samhällskunskap · Identitet och
självbild · Familj

Tips! Paketpris om du bokar Flykting 532 och
regissörens (mångfaldigt Guldbaggeaktuella...)
Min faster i Sarajevo på skolbio!
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Kiki
Genom en intim och visuellt utmanande kameralins får vi här en komplex
inblick i kiki-scenen – en subkultur och rörelse bildad av HBTQ-ungdomar
i New York. De finner i kiki-rörelsen en fristad från omvärldens rasistiska,
homo- och transfobiska förtryck. Här finns alternativa familjesystem, mentorskap och vänskap – men även politisk agens och ett sätt att ta makten
över sitt liv i och genom den konstform som kallas House and Ball, vars
mest kända uttryck är voguing.
Vinnare av bästa Teddy-dokumentär på Berlin filmfestival 2016.
sara jordenö. Sverige/usa 2016. 94 min.
Tal: engelska Text: svenska
Release: 2017.04.17 (tillgänglig även för vod)
Rek. från: Åk 9 FILMHANDLEDNING från svenska filminstitutet
dokumentär · sociologi · Identitet/självbild · hbtq · genus · mänskliga rättigheter

Bortom Lampedusa
(Fuocoammare)

Samuele är tolv år och bor på en ö mitt i havet. Han går i skolan, skjuter slangbella och är en riktig landkrabba som
inte alls vill följa med pappan ut med fiskebåten. Ön han bor på heter Lampedusa och är den yttersta symbolen för
Europas gränser. I havet som omger ön riskerar tusentals män, kvinnor och barn sina liv för att komma till friheten.
Gianfranco Rosi. italien/frankrike 2016. 114 min.
Tal: italienska, engelska Text: svenska
Release: 2017.01.10 (tillgänglig endast för vod)
Rek. från: Åk 9 FILMHANDLEDNING från svenska filminstitutet
dokumentär · samhällskunskap · historia · migration · mänskliga rättigheter

Skörheten
Trots att livet verkar vara på topp för filmskaparen Ahang Bashi faller hon allt oftare och oförklarligt ner i djupa
svackor av panikångest och depression. Med kameran som verktyg tar hon med tittaren på en svindlande resa in i
ångestens värld, en värld kantad av djupaste mörker men också av humor och hopp. Med en hudnära självbiografisk
precision får vi följa med från psykakuten och gruppterapin till de mest förtroliga samtalen, från de kvävande stunderna av total panik till de varmaste kärleksfulla gesterna. Och inte minst tillbaka i tiden, när en liten flickas flykt till
Sverige satte djupa spår som ingen velat prata om.
Skörheten är en högst aktuell berättelse om att leva med och försöka förstå sin psykiska ohälsa. Samtidigt är det
en nära och ömsint familjeskildring, om anhörigas upplevelser och om vad som sker i en familj när tunga ämnen
göms undan. Den psykologiska aspekten av migration och flykt skildras inifrån, över flera decennier, och visar på ett
mångbottnat sätt hur människor agerar olika för att hantera sina känslor och livskriser. Ahang Bashi gestaltar sin
personliga berättelse i bilder och bjuder på en filmupplevelse som på samma gång är poetisk, opretentiös, varm,
mänsklig, modig och upplyftande.
ahang bashi. Sverige 2016. 75 min.
Tal: svenska, persiska Text: svenska
Release: 2017.02.10 (tillgänglig även för vod)
Rek. från: Åk 9 FILMHANDLEDNING från svenska filminstitutet
dokumentär · familj · migration · Identitet/självbild · psykisk ohälsa och trauma · sociala frågor · vård och omsorg
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Do Not Come To Europe
Dokumentären låter oss träffa tre personer som flytt oroligheterna i Demokratiska Republiken Kongo för
att starta ett nytt liv i Uganda, där gränserna är öppna. Gloria, som tillsammans med sina barn lämnade
DR Kongo för mer än ett decennium sen, när hennes man blev mördad. David, som har svårt att få arbete
och kämpar för att försörja sin stora familj medan han drömmer om ett liv i väst. Och Oscar, som försöker
bearbeta sina traumatiska upplevelser genom att gestalta dem i serier. De berättar om livet före flykten,
konflikterna och allt som drabbat dem sen dess. Kombinerat med deras berättelser och reflektioner får vi
möta ett svenskt perspektiv som tvingar oss att ifrågasätta våra fördomar om livet som flykting och konfronteras med vår roll i den globala flyktingsituationen.
Do Not Come To Europe vann FilmCentrums distributionspris på Stockmotions filmfestival 2016,
med motiveringen: En viktig film som lyfter ett högst aktuellt ämne på ett unikt och vågat sätt
.
Pontus Joneström, Minna Lundberg & Hanna Pousette. Sverige 2016. 13 min.
Tal: engelska Text: svenska
Release: 2017.02.10 (tillgänglig även för vod)
Rek. från: Åk 8

Fonko
Vår tids stora musikaliska revolution pågår just nu i Afrika och påverkar 100-tals miljoner människor.
Afrobeats, kuduro och azonto är klubbmusik byggd på traditionella rytmer och har blivit identitetsbärande för en hel generation. Musiken är också ett uttryck för den dramatiska samhällsutveckling som
pågår över hela kontinenten med allt vad det innebär av minskad fattigdom, ökande inkomstklyftor, sekularisering och konflikter mellan tradition och modernitet. I Fonko möter vi några av de frispråkiga, kreativa och intressanta artister som idag omdefinierar bilden av Afrika. Genom filmen hör vi också rösten av
en av kontinentens största musikaliska ikoner och politiska aktivister – Fela Kuti – via tidigare inspelade
intervjuer som till viss del aldrig tidigare visats.
Göran Hugo Olsson, Lars Lovén & Daniel Jadama. Sverige 2016. 87 min.
Tal: engelska, franska, portugisiska, wolof Text: svenska
Release: finns (tillgänglig endast för vod)
Rek. från: Åk 9
dokumentär · konst och kultur · musik · politik och statsvetenskap · historia · mänskliga rättigheter

Även de döda har ett namn
2010 attackerades Ship to Gaza av israelisk armé för att de försökt bryta blockaden mot Gaza. På internationellt vatten bordades skeppen av tungt beväpnade soldater och nio personer dödades. 2011 bestämmer de sig för att göra ett nytt försök, men blir tillbakahållna i sina respektive hamnar i Medelhavet där
Israel med hjälp av USA saboterar deras avfärd. Filmaren Bo Harringer följer barnläkaren Henry Ascher i
hans förberedelser inför resan, som trots farorna och sina barns invändningar vägrar ge vika för sin övertygelse om projektets nödvändighet. I den svenska besättningen möter vi även Mattias Gardell och Dror
Feiler i en film som för oss rakt in i en aktion som engagerar det internationella samfundet.
Bo Harringer. Sverige 2015. 106 min.
Tal: svenska Text: svenska
Release: finns (tillgänglig även för vod)
Rek. från: Åk 9
dokumentär · politik och statsvetenskap · krig & konflikt · historia · mänskliga rättigheter
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Måste gitt
“Jag var 13 år när kriget bröt ut i det
forna Jugoslavien. Mina vänner över
18 år deltog vid fronten såvida deras
fäder inte redan hade köpt dem en
frisedel och skickat dem utomlands.
Många av mina grannar och kusiner
som just hade fyllt 18, som just hade
kysst sin första flickvän eller just fått
sitt körkort, de återvände aldrig. Sorgligt nog förblev de förälskade och förvirrade i leran vid fronten. Föreställ
er vilket slöseri av liv och energi, av
begåvning och ungdom.
Slöseriet med ungdomar och begåvning har alltid fascinerat mig. En tematik som jag också utforskat i mina
tidigare filmer - Knäcka från 2009
och 10 Guds siffror från 2013. Jag
ser samma mönster överallt. Oavsett
social klass eller nationalitet. I Måste
Gitt, vill vi, med glimten i ögat, leka
med och bryta ned såväl fördomar om
förorten som innerstadens medelklass.
Deras fascination och okunskap om
varandra berättar så mycket om vårt
samhälle och människan. Men vad
händer egentligen när de två världarna
möts?”
– Ivica Zubak, regissör
Måste gitt har hyllats av publik och
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kritiker.
Jan-Olov Andersson gav filmen betyget 4 av 5 i Aftonbladet: “Måste gitt
är inte bara fräckt filmad och klippt,
den sprudlar också av berättarglädje,
humor och genuin kärlek för de personer som skildras.”
Helena Lindblad, betyg 4, Dagens
Nyheter: “Efter ett med få undantag
blekt filmår 2016 känns det befriande
med ett riktigt dundrande genombrott. Måste gitt är kärlek vid första
ögonkastet. Streetsmart, högeffektivt
berättad, tajt dialog och skamlöst underhållande.”
Mats Johnson, betyg 4 av 5, Göteborgs-Posten: “Det svenska filmåret på bio 2017 rivstartar med Ivica
Zubaks Måste gitt (Måste dra) som är
en tempo-stark Snabba cash-variant
späckad med humor och som kretsar kring den unge kriminelle killen
Metin, spelad med en imponerande
intensitet och karisma av Can Demirtas. Regissören Zubak, född i Kroatien
1978, är på ett sluggerhumör och riktar kängor mot det svenska kulturetablissemanget och kaxigt nog även mot
svensk film (“Dom snackar så konstigt
i svenska filmer”).”
Sofia Olsson, betyg 4 av 5, SVT Kulturnyheterna: “Dessutom är Måste gitt

rolig, med pepprig dialog framförd av
säkra skådespelare. Här finns knappt
en falsk ton eller blick, trots överdrifter och rollfigurer som närmar sig karikatyrer. Ivica Zubak är trygg i vad
och hur han kan driva med känsliga
saker, dialogen lyfter till högkvalitativ
komik eftersom den är så snabb och
inte gör pauser för att understryka roligheter.”

Måste gitt
Ivica Zubak blandar humor och allvar i en energisprakande historia som inte liknar något annat.
I Måste gitt följer vi Metin, en ung man i en av
Stockholms förorter där oskrivna lagar gäller
och de egna domstolarna alltid har sista ordet.
Det udda med den här shurdan (=killen!) är att
han skriver dagbok om allt han ser och gör - alla
namn och platser dokumenteras i minsta detalj.
När dagboken en dag försvinner blir Metins liv
knas och aldrig detsamma igen.
Ivica Zubak. Sverige 2016. 96 min.
Tal: svenska Text: svenska
Release: tba (tillgänglig även för vod)
Rek. från: Åk 8
FILMHANDLEDNING från svenska filminstitutet
sociala frågor · sociologi · konst och kultur ·
Existentiella frågor · Kulturmöte och kulturkrock ·
makt och motstånd · Rasism och främlingsfientlighet ·
samhällskunskap

Jätten
“När jag var 4-5 år och hade feber
uppkom ofta en väldigt obehaglig
känsla. I dess mest extrema form var
den närmast metafysisk. När jag låg i
sängen och såg på min kropp kändes
den frikopplad från mig själv. När jag
rörde mig kunde jag se hur dessa delar
rörde sig. Men det var inte min kropp.
I det här tillståndet var det svårt att
kommunicera med omvärlden, svårt
att nå fram till den, svårt att bli nådd
av den. Jag såg på den från avstånd,
som genom en kikare vänd åt fel håll.
Långt, långt därborta rörde sig människor som talade ett språk jag inte
förstod, om saker jag inte kunde relatera till.”
– Johannes Nyholm, regissör
Johannes Nyholms långfilmsdebut Jätten klättrade snabbt upp på förstaplatsen på den svenska kritikerlistan i
höstas. Redan innan den svenska premiären rönte filmen internationella
framgångar på flera festivaler, bland
annat med Jurypriset i San Sebastian.
Maria Brander gav Jätten högsta
betyg (5 av 5) i Expressen, med orden:
“En rad festivaler har fattat tycke
för den här udda skapelsen som nyligen mottog juryns specialpris i San
Sebastian. Jag kan förstå det. För det

är trots allt något särskilt med en film
som mest kan liknas vid en Forrest
Gump i Roy Andersson-tappning.”
Maria Domellöf-Wik gav filmen betyget 4 av 5 i Göteborgs-Posten: “Johannes Nyholms långfilmsdebut är
fantastiskt bra och liknar, föga överraskande, ingenting annat. En säregen,
civilisationskritisk samtidssaga skapad
av en unik filmare, animatör, konstnär
och dockmakare. Som vet exakt vad
han vill uttrycka, och använder den
ena festliga, ändå träffsäkra, metaforen efter den andra. Den som väntar
sig en putslustig skrattfest lär ändå
bli besviken, eftersom den bottenlösa
svärtan, föraktet för den svage, den
nihilistiska dekadensen och värderelativismen inklusive utplånandet av mer
smala, marginella, icke-kommersiella
företeelser i samhället och kulturvärlden, hela tiden finns närvarande finurligt inbyggt i berättelsen.”
Jan-Olov Andersson instämmer med
betyget 4 av 5 i Aftonbladet: “Christian Andrén ger på ett imponerande
sätt kött och blod åt Rikard, trots att
hans ansikte till stora delar är dolt
under den (suveränt skapade) mask
han har på sig, för att se missbildad
ut. Johan Kylén, känd från många biroller, gör vuxenkompisen med sådan

värme att man önskar att alla som har
det svårt i livet hade en sådan vän.”

Jätten
Rikard, autistisk och gravt missbildad, skiljdes
vid födseln från sin mor. Nu, 30 år senare, är han
övertygad om att få henne tillbaka om han bara
vinner de Nordiska mästerskapen i boule. Tänk
om han kunde få till det där perfekta kastet,
den där magiska känslan när allt klaffar – och
vinna den där stora pokalen att visa för mamma.
Rikards sköra fysik och en hårt dömande omgivning får inte stoppa honom. Till sin hjälp har han
sin bäste vän och tränare Roland, tre klot i skimrande guld och en 50 meter hög jätte.
En mångfaldigt prisbelönad publik- och kritikerrosad film om utanförskap och hur man hanterar
det. Olycka och elände drabbar oss alla. Men det
kan oftast sättas i relation till något annat, till
någon som har det värre. Jätten bjuder på en
värld att ryckas med i där värme och skratt blandas med svärta och mörker. Den är en lovsång till
människor i marginalen.
Johannes Nyholm. Sverige 2016. 86 min.
Tal: svenska Text: svenska
Release: 2017.04.15 (tillgänglig även för vod)
Rek. från: Åk 8
sociologi · identitet och självbild · Existentiella frågor ·
familj · Funktionsvariation · Kärlek och förälskelse ·
psykologi · Makt och motstånd
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Victoria

Nocturama

Victoria, en ung kvinna från Spanien som flyttat till den tyska huvudstaden, träffar fyra grabbar utanför en nattklubb. Sonne och hans vänner är
uppväxta i staden och erbjuder sig visa henne det “riktiga” Berlin. Men vad
hon inte vet är att de är skyldiga någon en tjänst och att den måste betalas tillbaka samma kväll. När Victorias flirt med Sonne börjar utvecklas till
något mer övertalar han henne att haka på och kvällen som började så bra
tar en helt annan vändning än hon hade kunnat föreställa sig.

Det börjar en morgon i Paris. En handfull ungdomar från olika bakgrunder
rör sig genom stadens labyrintiska gator och tunnelbanesystem, en och en
men synkroniserat. De verkar följa någon sorts plan och sluter upp på samma
ställe. Vid ett varuhus under stängningstid bryter det ut. Upploppet har börjat.

(Victoria)

Sebastian Schipper. tyskland 2015. 138 min.
Tal: tyska, engelska, spanska, turkiska Text: svenska
Release: finns (tillgänglig endast för vod)
Rek. från: gymnasiet
Alkohol, droger och missbruk · Arbetsliv · Etik och moral · Genus · Kulturmöte och
kulturkrock · Våld och kriminalitet · Sociala frågor

Neon Bull
(Boi Neon)

“Vaquejada” är en traditionell sport i nordöstra Brasilien, en form av rodeo
som går ut på att två män på hästrygg fäller en tjur genom att dra ner den
i svansen. På dagarna är Iremar en tuff cowboy som lever för sina tjurar.
Men på nätterna plockar han fram en helt annan sida. Då syr han fantastiska kreationer åt Galega som arbetar som dansare. En udda, vacker och
sinnlig film som utmanar machokulturen och våra invanda föreställningar.
Prisbelönad vid filmfestivalerna i bland annat Venedig, Toronto och Rio de
Janeiro.
Gabriel Mascaro. Brasilien/Uruguay/Nederländerna 2016. 101 min.
Tal: portugisiska Text: svenska
Release: finns (tillgänglig även för vod)
Rek. från: gymnasiet
Genus · Mod och rädsla · Identitet och självbild
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(Nocturama)

Bertrand Bonellos socialrealistiska och actionspäckade drama handlar om
ungdomar från olika samhällsklasser som revolterar och dras in i en våg av
terrorism utan ett direkt uttalat syfte.
Bertrand Bonello. frankrike 2016. 113 min.
Tal: franska Text: svenska
Release: 2017.03.24 (tillgänglig även för vod)
Rek. från: gymnasiet
ATT BLI VUXEN · Etik och moral · Kulturmöte och kulturkrock · Våld och kriminalitet ·
MAKT OCH MOTMAKT · Sociala frågor

Paulina

(La patota)
Paulina väljer mot sin fars vilja att ge upp en lovande advokatkarriär i Buenos Aires för ett jobb som lärare i en isolerad och fattig by på landet. Hon
vill göra skillnad i människors liv, i motsats till pappan och hans meningslösa arbete som domare. Driven av sina höga ideal och full av förhoppningar tar hon itu med arbetet, men inget är riktigt så enkelt som hon
trott. Hennes nya elever är ointresserade och vill hellre smita ut än delta
i filosofiska diskussioner i klassrummet. En sen kväll blir Paulina brutalt
överfallen och våldtagen av en grupp unga män. Trots omgivningens protester återvänder hon så snabbt hon kan till skolan, men det är svårt att nu
inte se annorlunda på de unga männen framför henne i klassrummet.
Santiago Mitre. argentina 2015. 103 min.
Tal: spanska Text: svenska
Release: 2017.04.04 (tillgänglig även för vod)
Rek. från: gymnasiet
våld och kriminalitet · psykologi · sociologi · Identitet/självbild · genus

Det främmande

Min pappa Toni Erdmann

Alejandra bor i en småstad med sin man Angel och deras två barn. Deras
relation är på upphällningen och pengarna tryter. När Alejandras ena son
får en allergisk reaktion åker de till sjukhuset där hennes bror jobbar. Då
dyker den mystiska och svårt medtagna Veronica upp och allas liv ställs
på sin spets. Veronica övertygar dem att det i en stuga mitt i skogen finns
något utomvärldsligt som kan lösa alla problem. Något som måste tillfredsställas utan ifrågasättande och som inte accepterar motgång.

Perfekt tajming och varm, syrlig humor har gjort Min pappa Toni Erdmann
till en av årets stora filmsnackisar. På filmfestivalen i Cannes möttes den av
stående ovationer (inte bara efter utan också under filmen!) och belönades
med kritikerpriset.

(La región salvaje)

Det främmande rymmer både mystik och realism.
Amat Escalante. mexico 2016. 100 min.
Tal: spanska Text: svenska
Release: 2017.02.03 (tillgänglig även för vod)
Rek. från: gymnasiet
Våld och kriminalitet · FAMILJ · MAKT OCH MOTMAKT · sex och sexuell identitet ·
Sociala frågor

(Toni Erdmann)

Winfried bestämmer sig för att tina upp sin frostiga relation med dottern
Ines genom att överraska henne med ett spontanbesök. Men Ines har
fullt upp med att sy ihop ett komplext affärsprojekt, så att ta hand om sin
skojfriske far är inte något hon prioriterar. Winfried tänker dock inte ge sig
utan kamp och infiltrerar dotterns liv i rollen som den excentriske livstilscoachen Toni Erdmann. Ett beslut som kommer att få oanade följder.
Maren Ade. tyskland 2016. 162 min.
Tal: tyska, engelska Text: svenska
Release: TBA (tillgänglig även för vod)
Rek. från: Åk 9
FAMILJ · SOCIOLOGI · SOCIALA FRÅGOR · PSYKOLOGI · EXISTENTIELLA FRÅGOR

Bikupan
Johanna kommer tillbaka hem efter en tids vistelse i Köpenhamn. Familjen
är splittrad, men hon är fast övertygad om att det går att få allt bra igen.
Hon tar kontakt med sin tvillingbror, Jeppe, som sitter inlåst på ett boende,
och försöker övertyga sig själv och de övriga i familjen om att han är på
bättringsvägen, men ingen tror på henne. Genom tillbakablickar till Johannas barndom och förträngda tonår berättas en historia om en familjetragedi, att kunna acceptera och leva vidare.
”Filmen är löst baserad på mina egna erfarenheter av att stå nära både den
som är dömd för mord och den som blev mördad. Det var en film som jag
saknade och själv hade behövt se tiden efter det trauma jag upplevde. Därför
ville jag göra en film om mord inom en familj utifrån ett anhörigperspektiv.
En film som visar alla komplexa känslor en kan ha inför en mördare: såväl
kärlek och längtan som ilska och hat. Även om filmen bär en mörk historia
handlar det i slutändan om att kunna acceptera och leva vidare.”
– regissören Amanda Leissner
Amanda Leissner. Sverige 2016. 59 min.
Tal: svenska Text: –
Release: finns (tillgänglig även för vod)
Rek. från: gymnasiet
VÅLD OCH KRIMINALITET · FAMILJ · IDENTITET OCH SJÄLVBILD · SOCIOLOGI · SOCIALA FRÅGOR ·
PSYKISK OHÄLSA OCH TRAUMA · EXISTENTIELLA FRÅGOR · VÅRD OCH OMSORG
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Den blå filmen

(Trois couleurs: Bleu)
Den unga kvinnan Julie överlever en bilolycka som kostar hennes dotter och man
livet. Julie har förlorat allt och fått hela sin verklighet bortryckt. Men har hon också,
genom den tragiska olyckan, uppnått något som skulle kunna kallas frihet?
Krzysztof Kieślowski. frankrike 1993. 99 min.
Tal: Franska, polska, rumänska Text: svenska
Release: finns (tillgänglig även för vod)
Rek. från: gymnasiet
Existentiella frågor · Sorg · Psykologi · Psykisk ohälsa och trauma

David Lynch – The Art Life
(David Lynch – The Art Life)

Den vita filmen

(Trois couleurs: Blanc)
Under en skilsmässa kastas mannen ut i ett tomrum, förödmjukad av sin franska
hustru. Han hamnar utan fotfäste i sitt hemland Polen. Hans väg tillbaka till självkänsla är en raffinerad hämnd mot sveket. Ett sätt att nå känslomässig jämlikhet.
Krzysztof Kieślowski. frankrike 1994. 98 min.
Tal: Fpolska, franska, engelska, ryska Text: svenska
Release: finns (tillgänglig även för vod)
Rek. från: gymnasiet
Existentiella frågor · Sorg · Psykologi · Psykisk ohälsa och trauma

David Lynch tar oss med på en förtrolig resa genom de år som
format hans liv. Från den idylliska uppväxten i en amerikansk
småstad till de mörka gatorna i Philadelphia, får vi följa Lynch när
han går tillbaka till de händelser som hjälpte till att skapa en av
filmens mest mystiska och egendomliga regissörer.
Jon Nguyen, Rick Barnes & Olivia Neergaard-Holm.
USA/Danmark 2016. 90 min.
Tal: engelska Text: svenska
Release: TBA (tillgänglig även för vod)
Rek. från: gymnasiet
DOKUMENTÄR · KONST OCH KULTUR · EXISTENTIELLA FRÅGOR

Filmklubb?

Den röda filmen

(Trois couleurs: Rouge)
Valentine, en ung modell och student möter en äldre man, en pensionerad domare,
av en ren tillfällighet när hon kör på hans hund. När hon kommer på honom med att
avlyssna sina grannars telefonsamtal, börjar han berätta sitt livs historia, och hennes avsky vänds till fascination och medlidande.
Krzysztof Kieślowski. frankrike 1994. 96 min.
Tal: Franska Text: svenska
Release: finns (tillgänglig även för vod)
Rek. från: gymnasiet
Existentiella frågor · Sorg · Psykologi · Psykisk ohälsa och trauma
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Med institutionell visning avses visning av filmer
och program för en sluten krets som i de flesta
fall har ett gemensamt intresse av att se det som
visas. Viktigt att notera är att den som tittar inte
skall ha löst någon entré eller biljett för att se
programmet, men skall ha en naturlig tillhörighet till den grupp, eller ett gemensamt intresse
med de andra betraktarna, som ser filmen eller
programmet.
Medlemskapet i en filmklubb får alltså vara
avgiftsbelagt, men ni får inte sälja biljetter till de
enskilda vsningarna.
Upphovsrättslagen syftar till att skydda upphovspersonens rätt till ersättning vid framförande
av dennas verk. Det är viktigt att du som arrangerar filmvisningar följer regelverket och bidrar till
att värna filmskaparnas rätt och för att inte riskera att drabbas av rättsliga åtgärder i efterhand.

Gimme Danger

Burden

1967 grundades vad som skulle komma att bli ett av pophistoriens absolut viktigaste band: The Stooges. Den eviga symbolen för garagerockens
genom-slag och punkens födelse, och med karismatiske sångaren Iggy Pop
som blivit ett av de största namnen inom populärkultur oavsett konstform
eller genre.

I över 45 år har Chris Burdens arbete konsekvent utmanat föreställningar
om gränser och vår uppfattning om modern konst. Hans banbrytande och
ofta farliga performanceverk från 1970-talet förärade Burden en plats i
konsthistorien. Han har bland annat låtit sig skjutas (Shoot, 1971), låsas in
(Five Day Locker Piece, 1971), elchockas, (Doorway to Heaven, 1973), skäras
(Through the Night Softly, 1973) och korsfästas (Trans-fixed, 1974).

(Gimme Danger)

I prisbelönte regissören Jim Jarmuschs Gimme Danger djupdyks det i bandets
historia, och ger en intrikat inblick i ett extraordinärt musikfenomen.
Jim Jarmusch. usa 2016. 108 min.
Tal: engelska Text: svenska
Release: 2017.02.13 (tillgänglig även för vod)
Rek. från: gymnasiet
DOKUMENTÄR · KONST OCH KULTUR · MUSIK · HISTORIA

(Burden)

Men Burden blev desillusionerad i sviterna av sitt arbete och gränsen mellan hans liv och hans konst blev allt suddigare. Han slutade med performancekonst och arbetade för att konstnärligt återskapa sin egen person.
Burdens arbete har påverkat en hel generation konstnärer och visats runt
om i världen, men verkens provokativa natur i kombination med konstnärens integritet gör att de flesta känner till myten snarare än mannen Chris
Burden. Den här dokumentären låter oss lära känna hans liv och konst.
Richard Dewey & Timothy Marrinan. usa/Storbritannien/belgien/sverige 2016. 88 min.
Tal: engelska Text: svenska
Release: 2017.03.29 (tillgänglig även för vod)
Rek. från: gymnasiet
DOKUMENTÄR · KONST OCH KULTUR · HISTORIA

Mr. Gaga
(Mr. Gaga)

Trots att det var först som 22-åring Ohad Naharin tog sina första danslektioner har han blivit en av den samtida dansens mest intressanta och
hyllade dansare och koreografer. Med över 1200 timmar råmaterial har
vännen och filmaren Tomer Heymann mejslat fram ett nyanserat porträtt
av Ohad – mannen som skapade ett nytt “dansspråk” kallat Gaga, som
kom att rita om hela kartan för den moderna dansen. Hans insatser som
konstnärlig ledare för israeliska Batsheva Dance Company fick också danskompaniet att utvecklas till ett av världens främsta.
Tomer Heymann. israel 2015. 100 min.
Tal: engelska, hebreiska Text: svenska
Release: 2017.03.07 (tillgänglig även för vod)
Rek. från: gymnasiet
DOKUMENTÄR · KONST OCH KULTUR
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Behemoth

(Bei xi mo shou)
Gräsmarkernas skönhet kommer snart täckas av damm. Herdarna har
inget annat val än att lämna ängarna som krymper av aska och oljud. Järnmalmsgruvorna är upplysta hela nätterna eftersom arbetarna som borrar
måste hålla sig vakna. Andra är upptagna med att fylla ändlösa rader av
lastbilar med kol. Iklädda en mask av sot blir de spöklika varelser. De för en
kamp, mot maskinerna och mot sig själva. Efter att ha andats koldamm i
decennier är döden precis runt hörnet.
Liang Zhao har gjort en ny vågad dokumentär som fokuserar på social
orättvisa. Behemoth är en resa till helvetet på jorden, till kolgruvorna i de
mongoliska prärielandskapen och om arbetarnas och naturens fruktansvärda villkor. Zhao Liang låter bilderna och ljudlandskapen tala för sig själva
i denna konstnärliga dokumentär inspirerad av Dantes ”Den gudomliga
komedin”.
Filmen har hyllats av en enad kritikerkår och har bland annat vunnit priset
för Bästa dokumentärfilm på Stockholm International Film Festival.
Liang Zhao. kina 2015. 95 min.
Tal: kinesiska Text: svenska
Release: finns (tillgänglig även för vod)
Rek. från: gymnasiet
DOKUMENTÄR · KLIMAT, MILJÖ OCH GEOGRAFI · POLITIK OCH STATSVETENSKAP · MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER

Ljusår
Naturfilmaren Mikael Kristersson står i en klass för sig när det gäller att
fånga det stora i det lilla.

Mikael Kristersson-box
Naturfilmaren Mikael Kristersson står i en klass för sig när det gäller att
fånga det stora i det lilla. Nu finns hans Ljusår, Pica Pica, Falkens öga och
Starens liv samlade i en box.
Mikael Kristersson.
Release: TBA (tillgänglig även för vod)
Rek. från: gymnasiet
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Ljusår har sitt hjärta i det soldränkta kökslandet, omgivet av en gammal
buxbomshäck. Mot gatan i väster ett tätt syrenbuskage, i norr korsvirkeslängan, hallonsnåren mot grannen i söder och den frodiga kaprifolen mot
den vildvuxna ”parken” i öster. Uthus, hönsgård, murad komposthörna
och kryddträdgård. Jättehagtornen som trängs med det knotiga äppelträdet. Getingarnas inre liv i björkstammen och så ett myller av fåglar vid
alla årstider; de bofasta, de tillfälliga och de förbipasserande.
Mikael Kristersson. Sverige 2008. 101 min.
Tal: – Text: –
Release: finns (tillgänglig även för vod)
Rek. från: gymnasiet
DOKUMENTÄR · NATURKUNSKAP · DJUR & NATUR · HISTORIA · FILOSOFI

Speglingar
Filmaren Sara Broos bjöd sin mamma, konstnären Karin Broos, på en
semesterresa i samband med hennes 60-årsdag. Ett försök att komma varandra närmare som i stället blev en djupt personlig film. En film om den
komplexa relationen mellan mor och dotter, om djup och yta, om konst
och sjukdomar, symbios och avstånd. Djupaste allvar blandas med humor
och lätthet genom arkivbilder, målningar, dagboksanteckningar, vardagsliv och iscensatta drömmar.
sara broos. Sverige 2016. 80 min.
Tal: svenska Text: svenska
Release: tba (tillgänglig även för vod)
Rek. från: gymnasiet
DOKUMENTÄR · KONST OCH KULTUR · EXISTENTIELLA FRÅGOR · FAMILJ · IDENTITET OCH SJÄLVBILD

Förbjuden kärlek
“Kom snart” var drottning Victorias sista ord till sitt livs stora kärlek, läkaren Axel Munthe. Utan honom hade hon dött redan som ung. Axel Munthe är allas doktor på Capri. En Robin Hood som tar bra betalt av de rika för
att gratis kunna hjälpa de fattiga. Kronprinsessan Victorias äktenskap är
olyckligt och hennes man Kronprins och senare Kung Gustav V dras alltmer till män. Victoria behöver en läkare och söker upp Axel på ön. De blir
häftigt förälskade och inleder en hemlig kärlekshistoria som varar livet ut.
Anders Wahlgren. Sverige 2016. 82 min.
Tal: svenska Text: svenska
Release: 2017.02.14 (tillgänglig även för vod)
Rek. från: gymnasiet

Kropparnas arkiv
Vem glor på vem? Vad driver människan? Om vetenskaplig forskning och
konstnärligt arbete, om människan och djuren och om makt. Konstnären
Eva Dahlin utforskar och tänjer gränserna för vårt betraktande genom att
teckna detaljerna av fiskar som dissekeras och uppstoppade djur på museet.
christina olofson. Sverige 2016. XX min.
Tal: svenska Text: svenska
Release: tba (tillgänglig även för vod)
Rek. från: gymnasiet
DOKUMENTÄR · KONST OCH KULTUR · NATURKUNSKAP · DJUR & NATUR · BIOLOGI · EXISTENTIELLA
FRÅGOR · HISTORIA · FILOSOFI

DOKUMENTÄR · HISTORIA · KONST OCH KULTUR · KÄRLEK OCH FÖRÄLSKELSE

Farväl magistern

(Mon maître d’ecole)
I en skola i södra Frankrike undervisar Jean-Michel Burel sitt sista år innan
pensionen. Han lär ut stavning, matematik och ordning och är mycket
engagerad. Han är fast besluten att ge eleverna både självförtroende och
vilja att växa som människor.
Genom ögonen på en före detta elev, som numera är filmregissör, ser vi en
tidlös skolvärld där disciplin kombineras med gott humör, och frihet börjar
med respekt för andra. Jean-Michel Burel är, utöver att vara lärare, också
stadens borgmästare. Det är ett ömt och nostalgiskt porträtt av en bit
samhälle som är på väg bort.
Emilie Thérond. frankrike 2015. 82 min.
Tal: franska Text: svenska
Release: 2017.02.13 (tillgänglig även för vod)
Rek. från: gymnasiet
DOKUMENTÄR · SKOLA OCH UTBILDNINGSVÄSENDE · HISTORIA · SOCIOLOGI · SOCIALA FRÅGOR
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Visuell
läskunnighet
Aldrig förr har barn och tonåringar
matats med så många bilder i så
många medier. Men förmågan att genomskåda det falska och det manipulerande kräver kunskap och träning.
Nu får skolorna tillgång till ett nytt
arbetsmaterial som kan stärka den visuella läskunnigheten.
Statens medieråd har på regeringens
uppdrag tagit fram undervisningsmaterial om hur bilder används för
att övertyga, propagera och manipulera. Bildtolkning är inte något nytt
i skolan, men bildutbudet har blivit
så mycket större och avsändarna så
många fler, säger Helena Dal, verksamhetsansvarig för information och
vägledning vid Medierådet.
– Digitaliseringen går rekordsnabbt
och unga kommunicerar genom bilder
väldigt mycket. Och när man kommunicerar på nätet sprids allt jättefort,
med ganska stora konsekvenser. Så
bildtolkningen behöver aktualiseras.
I undervisningsmaterialet ingår både
stillbilder, montage och videoinslag.
I egenproducerade inslag visas hur
bildval och utelämnande av fakta kan
vända på sanningar och få tvättbjörnen att framstå som det stora hotet
mot Europa. En stillbild ur en propagandabild från IS jämförs med förvillande lika bilder från dataspelet Call
of Duty och actionfilmen Mad Max.
– Ungdomar behöver hjälp av tränade
ögon att sätta bilder i ett större sammanhang, Det här materialet är till för
att lära sig hantera den känsloström
man får när man ser en bild, att kunna
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navigera kring det som är falskt eller
vinklat, säger Helena Dal.
Bakgrund
Bilder är effektiva bärare av budskap.
I många fall kan de spela direkt på
våra känslor, vilket kan göra oss
mindre kritiska till det budskap som
förmedlas.
Bilders budskap kan bli farliga när
extremister använder dem för att
värva sympatisörer. För att få god
motståndskraft mot antidemokratisk
propaganda behöver vi bli duktiga på
att förstå hur propagandabilder och
propagandafilmer är uppbyggda.
Genom att börja reflektera aktivt
över detta, och sätta ord på det vi ser,
blir vi skickligare på att upptäcka hur
det bakom en bild eller film kan dölja
sig ett ideologiskt budskap som vi
kanske inte uppfattade från början.
Metodmaterial
Hos Statens mediråd finns metodmaterialet Propaganda och bilders makt
som du kan jobba med i klassrummet. Materialet består av en lärarhandledning och de två modulerna
“Bild är ett språk” och “Konsten att
övertyga”. Modulerna fungerar bäst
som en helhet men kan även användas separat.
Läs mer och ladda ner på:
www.statensmedierad.se

Statens medieråd om MIK – Medieoch informationskunnighet:
Vår världsbild formas till stor del
genom medier. Från det att vi vaknar tills dess att vi somnar omges vi
av information och budskap i form
av text, ljud och bild – ansikte mot
ansikte, i mobilen, på nätet, tv och
radio och i tidningen. Vi bidrar
också själva till flödet – i dagens sociala medielandskap är var och en
sin egen publicist. Medie- och informationskunnighet – MIK – är idag
en nyckelkompetens för alla.
MIK handlar om att:
· förstå mediers roll i samhället
· kunna finna, analysera och kritiskt
värdera information
· själv kunna uttrycka sig och skapa
innehåll i olika medier
Varför MIK?
I dag förs en stor del av både det
privata och offentliga samtalet via
medier. MIK ger oss kunskaper och
förmågor att både göra vår röst hörd
och att fatta medvetna beslut. Det är
dessutom en förutsättning för att
kunna utöva både rättigheter och
skyldigheter i ett demokratiskt samhälle.

Skapande
skola
Skapande skola-medel för höstterminen 2017 och vårterminen 2018 söks hos Kulturrådet senast den 2 februari. Precis
som tidigare kan man söka för förskoleklass, 1-9 och särskolan inom grundskolan.

Skapande skola syftar till att stärka
samarbetet med kultur i skolan. Satsningen avser såväl offentliga som fristående skolor, för åk F-9. Stödet söks
hos Kulturrådet en gång per år av skolans huvudman. Målet med Skapande
skola är att elever ska få möjlighet att
arbeta mer med kultur och ta del av
olika kulturformer, möta professionella kulturutövare och själva få ägna
sig åt kreativt skapande. Mer information om Skapande skola och hur man
söker stödet finns på Kulturrådets
hemsida; www.kulturradet.se.
Varför just film?
Att fördjupa sig i rörliga bilder är ett
sätt att lära sig ett samtida globalt
språk och stimulera ett (medie-)kritiskt tänkande. Att se film i skolan,
analysera, möta en regissör eller själv
kliva i någon av rollerna bakom kameran är utmärkta pedagogiska metoder för att uppnå skolans mål och
direktiv. Att arbeta med film och estetiska lärprocesser hjälper elever att
ställa frågor om sig själva och andra,
utveckla sitt språk, få nya perspektiv
och se kopplingar till sina egna liv.
Film kan vara en ingång till fördjupning i ett visst ämne i skolan. Det kan
handla om religion, historia, naturkunskap eller sex och samlevnad. Att
skriva ett manus kan vara ett sätt att
utveckla sitt språk, att se en film som

behandlar temat genus kan integreras
i skolans likabehandlingsarbete och
reportagefilm kan vara en metod för
eleverna att redovisa sitt arbete i samhällskunskapen.
Filmpaket
FilmCentrum distribuerar och samordnar filmarbeten till skolan, alltifrån film med olika temaingångar,
besök av filmskapare och/eller filmare
med filmpedagogisk inriktning, till
hela film-paket anpassade för olika
årskurser.
Vi har tagit fram ett antal filmpaket
som innehåller allt som behövs för att
genomföra ett filmarbete på skolan,
alltifrån film med visningsrättigheter
och handledningar, till teknik och
filmpedagoger som handleder elever i
filmanalys och eget skapande. Filmpaketen är framtagna i samarbete med
pedagoger och yrkesverksamma i skolan. De har aktuella teman anpassade
för olika årskurser och med hänsyn till
skolans läroplan. Alla våra filmarbeten kan skräddarsys efter behov och
finansieras genom Kulturrådets stöd
för Skapande skola.
Våra filmpedagoger
Alla våra filmpaket innehåller professionella och erfarna filmarbetare, specialiserade på olika områden, teman
och metoder, som följer med och

handleder eleverna i filmarbetet.
Vi kan stolt och utan överdrift säga att
vi arbetar med de bästa och mest uppskattade filmerna och filmarna.
Läs mer på:
www.filmcentrum.se/skapandeskola
Eller kontakta:
Linda Lindgren
linda@filmcentrum.se
08-545 275 02 / 073-682 75 02

Tips!
The Battery Challenge – Sveriges
största filmtävling för elever
The Battery Challenge är en filmtävling där elever på högstadiet och
gymnasiet gör filmer för att inspirera
andra att använda laddningsbara
batterier i stället för engångsbatterier. Totalt delas 80.000 kronor i
prispengar ut till sex olika klassvinnare.
Tävla innan den 20 mars och läs mer på:
www.thebatterychallenge.se/tavla
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Välkommen till FilmCentrums
distributionsplattform!

På första sidan hittar du direkt ingångar till några av våra mest efterfrågade titlar. Scrollar du ner finns bl a nya releaser, aktuella projekt och Skapande skola.

Som förut fast bättre
Vi har fått allt fler förfrågningar
från institutioner som vill visa
film strömmande. Enstaka filmer,
som inte kräver dyra abonnemang och helhetslösningar.
Vi håller med: det ska vara enkelt att se och visa film! – Och
självklart ska man kunna se film
online även med institutionella
rättigheter – utan att behöva betala för mer än det som man efterfrågar, tycker vi.
Därför presenterar vi nu vår nya
webbplats och integrerade distributionsplattform; www.filmcentrum.se
Vill du ha film på DVD, eller
söker titlar till skolbio så är allt
som vanligt. (Men lite bättre.)
Under Skapande skola hittar du övergripande information om FilmCentrums Skapande skola-verksamhet, samt
ingångar till våra förslag på färdiga filmpaket. Här kan du också läsa mer om våra filmpedagoger.
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Varmt välkommen!

I filmväljaren kan du söka film efter åldersrekommendation, ämne, talat språk, textat språk, land som handlingen utspelas i, filmtyp och filmarbetare.

Inne på varje film kan du välja att köpa filmen på DVD eller streama den direkt ifrån plattformen. Där kan du också ladda ner pedagogiskt material och klicka dig
vidare till filmarbetare som deltagit i produktionen.
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Förståelsenät
med film i 9A
filmschema-9a_Layout 1 2017-01-23 16:23 Sida 1

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

08:00-09:00

9:00-10:00

NO
Inte bara honung

MA
Lönesänkarna

SO
I jakt på ett bättre liv

10:00-11:00

BL
Blue, Karma, Tiger
ENG
This Is England

HKK
Klippet

IDH
Sport Kids: Kapitel 11

FR
De 400 slagen

11:00-12:00

12:00-13:00

SV
Måste gitt

IDH
13:00-14:00 Den unge Zlatan

SV
Taikon

FR
Medan vi faller

14:00-15:00

MU
Jag är inte beredd att
dö än

SO
Förvaret

15:00-16:00

ENG
Belfast Girls

MA
Inequality For All

Film kan likt alla läromedier ge
förjupning inom ett avgränsat ämne.
Men den sanna storheten ligger i att
en filmupplevelse går längre än ämnesfördjupning och öppnar dörrar
som inte är givna. Bra film är komplex film, tycker vi. Sammansatt och
underbyggd på ett sätt som vidgar perspektiven och skapar förståelsenät. En
känsligt komprimerad väv, flerdimensionell som verkligheten själv.
Filmer (som inte är endimensionella
redan avgränsade så kallade “utbildningsfilmer” med syfte att lära ut ett
givet innehåll) är som skattkistor fulla
att ösa ur. Du som lärare bestämmer
vilket innehåll du vill ta vara på och
arbeta vidare med under dina lektionstimmar, men ändå spiller innehållet
över. Eleverna får med sig perspektiv
och kunskaper som gror vidare när de
får näring från annat håll. Perspektiv
och samband som bidrar till hermeneutiska spiraler och förståelsenät
– som i sin tur utvecklar elevens associativa färdigheter, tolkningsförmåga
och kunskapsinhämtning!
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MA
Mästerskapet

NO
Beasts of the Southern
Wild

SV
Rinkebysvenska

SO
Girls & Boys

Skolämnenas uppdelning är inte absolut, tvärtom! Som ni engagerade experter vet så kan ämnesöverskridande
samarbeten och tvärvetenskapliga
ansatser berika och ge eleverna långt
mycket mer än summan av de enskilda
delarna.
Att vika en lektion i idrott och hälsa
till att se Den unge Zlatan kan till exempel både underbygga intresset för
fotboll och lagsport, men också nära
tankegångar kring individ, grupp och
samhälle bortom sportarenan.
Inte bara honung och Beasts of the
Southern Wild pekar på ett avancerat
men skört ekologiskt system, förankrat ner i både bin och atomer, både
strikt naturvetenskapligt och filosofiskt. I någon bemärkelse är vi alla
med i samma lag, oavsett vi vill eller
inte. Men hur ser det laget ut? Vilken
funktion fyller individen? Det frågar vi
oss på samhällskunskapen. Var börjar
och slutar individens ansvar och skyldigheter och samtidigt dennes rätt och
möjlighet till självförverkligande? På
hem- och konsumentkunskapen och

på matematiken kan vi fördjupa oss i
de ekonomiska kalkylerna; vad kostar
det samhälle vi vill ha och hur ska det
finansieras? Vilka parametrar finns
det att laborera med och enligt vilka
principer ska resurser disponeras och
fördelas? Till vilka?
Vad innebär det att vara del i ett
samhälle? Vad är medborgarskap?
Vad är integration? Vad är motsatsen?
Hur påverkar känslan av utanförskap
individen och samhället?
Låt oss utnyttja svenskalektionen till
att gå vidare på temat, vår egen historia och samtid, rasism, diskriminering
och demokrati. Diskutera språkets
makt och inneboende kraft. Även på
musik-, engelska- och franskalektionen. Hur syns uttryck för grupptillhörighet, makt och motmakt i historien?
Vem är jag? Varför? Hur är jag som
lagspelare? Vad vill jag ha av mina lagkamrater? Vilka är mina rättigheter?
Vilka är mina skyldigheter? Gentemot
vem? Varför? Vilket samhälle – vilken
värld? – eftersträvar jag? Varför? Hur
ska vi komma dit?

FilmCentrum i
hela landet
FilmCentrum distribuerar film och
förmedlar filmare och pedagoger i hela
landet. Allt från enskilda filmer, till
omfattande projekt med filmvisningar
och filmarbesök och/eller eget filmskapande, till exempel inom ramen för
Skapande skola.
Vi träffar också många av er filmvisare och arrangörer på mässor, festivaler och konferenser runt om i landet.
Det är alltid ett nöje. Och som vi sagt
tidigare, men som tål att upprepas, så
arbetar ni med de viktigaste visningsfönstren för film! För även om film
helst ska upplevas på bio, så är den
ofrånkomligt bäst där det finns publik.
På bio, i klassrummet, ungdomsgården, församlingshuset, hos filmklubben, föreningen… Där filmen har en
publik som är engagerad, tycker och
känner.
Som ett säkert vårtecken närmar
sig barn- och ungdomsfilmfestivalen
BUFF i Malmö. Vi är förstås på plats
och ser och visar film, men bjuder
också in till sedvanligt mingel tillsammans med Svenska Filminstitutet och

Folkets Bio. I år blir det på Nobel igen,
torsdag den 23 mars kl 18. Kom gärna
förbi!
Dessförinnan ses vi Göteborg, under
festivalen och förstås under MIK-dagen.
Om du inte har vägarna förbi varken
under BUFF eller GIFF men vill ha mer
information, filmpresentationer, introduktioner, föreläsningar, workshops
och besök från oss eller någon av våra
erfarna pedagoger så tveka inte att
höra av dig.
2016 tog FilmCentrum emot närmare fyrahundra större bokningar på
uppdrag inom skolan samt Film- och
samtalsverksamhet som genomfördes
under året.
I fler än hundra skolor arbetade omkring 8.000 elever med över trehundra
filmer som visats inom projekten. Bokningarna var spridda över hela landet och har genomförts ibland annat
Boden, Borås, Botkyrka, Enköping,
Fagersta, Haninge, Huddinge, Håbo,
Hässleholm, Katrineholm, Kristianstad, Kungsbacka, Lidingö, Ludvika,

Luleå, Lycksele, Lysekil, Malmö,
Norrtälje, Orust, Stigtomta, Stockholm,
Tyresö kommun, Uppblands Bro,
Uppsala, Örebro och Österåker.
Varje dag distribuerar vi förstås
också enskilda filmer, både fysiskt och
strömmande. Hit och dit i hela landet.
FilmCentrum har filmerna, kompetensen och erfarenheten – och vi delar
dem gärna med dig! Vi hörs och ses!

Föregående termins mest efterfrågade titlar
Spelfilm

Skolbio

Dokumentärfilm

1. Bajsfilmen
2. Pojkarna
3. Den osynlige pojken
4. Skönheten och odjuret
5. Flocken
6. Flickan, mamman och demonerna
7. Catwalk
8. Girls & Boys
9. Rainbow
10. Åka utför

1. Nykomlingen
2. Rainbow
3. Min lilla syster
4. T.S. Spivets fantastiska resa
5. The contest
6. Boys
7. Regret!
8. Girls & Boys
9. Rinkebysvenka
10. Jag är inte beredd att dö än

1. Den unge Zlatan
2. Martha & Niki
3. Taikon
4. Förvaret
5. Flickan som räddade mitt liv
6. Är jag svensk?
7. Du var min bästa vän
8. Weiner
9. Jag är inte beredd att dö än
10. I jakt på ett bättre liv
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