Skolbio
Filmprogram vårterminen 2020

Välkommen in i filmens värld!
I skolbiomörkret får eleverna möta karaktärer från andra tidsperioder eller
andra delar av världen. Den gemensamma filmupplevelsen kan vara en
upplevelse att minnas, men också en ingång till fördjupning och samtal
kring olika frågor. Till filmerna finns handledningar med mer information
om filmen och tips på hur man kan arbeta vidare med de ämnen och frågor
som filmen tar upp.

Bokning

Inför besöket

Boka via e-post till
kulturiskolan@uppsala.se
Uppge:
• Vilken visning ni vill gå på
• Namn och telefonnummer till en kontaktperson som följer med på visningen
• Namn på skola
• Antal besökare
• Ansvarsnummer till fakturan (kommunala
enheter) eller fakturaadress (fristående
enheter)

Att gå på skolbio kostar 10 kr per biljett.
Skolbiobesöket betalas via faktura i slutet
på varje termin.Eventuell avbokning görs
senast 14 dagar innan besöket. Lärarhandledningar finns till de flesta filmer, handledningarna laddas ner från

Du får därefter en bekräftelse på att vi tagit
emot bokningen. En vecka innan visningen
får du en pdf med platsanvisning. Den fungerar som biljett, skriv ut den och ta med till
visningen, eller visa upp den på mobilen.

För frågor eller bokningar, kontakta:

kulturiskolan@uppsala.se

kubikuppsala.se/pedagog/skolbio

Om visningen
Skolbion börjar alltid 9.30 på biograf
Spegeln. I biosalongen finns klassvis numrerade platser och varje lärare ansvarar för
sina elever under hela skolbiobesöket. Skolbiovisningarna är godis- och popcornfria.
Om det blir mycket skräp i salongen
kommer det tas ut en extra städavgift.

Tigrar och
tatueringar
Årskurs F-1

Visas: 22 och 23 april
Tema: Värdegrund, sagor och äventyr,
familj
Längd: 45 minuter
Språk: Svenska
Ursprung: Danmark
Maj är sex år och bor med sin farbror Sonny
som är tatuerare men de pratar ofta om att
hitta en riktig familj till Maj. När Maj råkar
tatuera barnteckningar på en läskig motorcykelkille, måste hon och Sonny fly. Den
äventyrliga och roliga flykten får Maj att
fundera på om inte Sonny är hennes perfekta familj ändå.

Tito och
fåglarna
Årskurs 2-3

Visas: 26 och 27 februari
Tema: Miljö och klimat, vänskap
Längd: 73 minuter
Språk: Svenska
Ursprung: Brasilien
Tito är 10 år och är redan på väg att rädda
jorden. När en mystisk epidemi sprider sig
världen över kan endast Tito se sambandet
som kan ställa allt tillrätta igen. Fågelsång,
pappas uppfinning och en stor gnutta mod
kan nämligen rädda världen. Tito och fåglarna är en animerad apokalyptisk saga i
oljemålningar om att behålla hoppet och
att vänskap och tron på det goda kan ta oss
vidare in i en ljusare framtid.

Flyttfåglar
Årskurs 4-5

Visas: 11 och 12 mars
Tema: Vänskap, inkludering,
frigörelse
Längd: 83 minuter
Språk: Franska
Ursprung: Belgien/Frankrike
Att fylla år den 29:e februari är inte alltid kul
tycker Cathy, speciellt inte när hon får ett
fågelägg av sin pappa. När ägget kläcks och
en ankunge klättrar ut får han först syn på
Cathys vän Margaux. Ankungen tror nu att
Margaux är hans mamma och följer således
bara efter henne. Men föräldrarna låter inte
Margaux behålla ankan. Hon har en muskelsjukdom och sitter i rullstol och ska snart
in på sjukhus för behandling. Cathy och
Margaux rymmer iväg för att rädda ankan.

Min lilla
syster
Årskurs 6-7
Psst...

Informationsmaterial om
ätstörningar delas ut
efter visningarna.

Visas: 4 och 5 mars
Tema: Identitet, idrott, hälsa
Längd: 95 minuter
Språk: Svenska
Ursprung: Sverige
Stella är 12 år och på väg in i de spännande
tonåren. Hon jämför sig med storasystern
Katja, konståkningstalangen som hon ser
upp till mycket. Världen vänds upp och ner
när Stella i hemlighet upptäcker att Katja
brottas med en svår ätstörning. Sjukdomen
får familjelivet att krackelera och Stella
ställs inför svåra val. Min lilla syster visar hur
vad som händer när drömmar slår fel och
kontrollbehovet blir ohanterlig.

Goodbye
Berlin
Årskurs 8-9
Psst...

Bok blir film! Hör av dig om
dina elever vill läsa
boken innan ni ser filmen.

Visas: 5 och 6 februari
Tema: Uppväxt, vänskap, utanförskap
Längd: 93 minuter
Språk: Tyska
Ursprung: Tyskland
14-årige Maik är uppvuxen i en rik och
dysfunktionell familj. Hans mamma är
alkoholist och pappan är, enligt sonen, en
frånvarande idiot. Precis före sommarlovet
börjar en ny kille, Tschick, i klassen. Något
som liknar vänskap uppstår och plötsligt
befinner de sig i en bil tillsammans på väg
mot ett okänt mål.
Äventyret är sprunget ur utanförskap,
ensamhet och tristess, men resan för dem
samman. En varm, rolig och humoristisk
film baserad på den hyllade ungdomsromanen Tschick av Wolfgang Herrndorf.

Girl
Gymnasiet

Visas: 12 och 13 februari
Tema: Trans, idrott, identitet
Längd: 105 minuter
Språk: Franska, flamländska, engelska
Ursprung: Belgien/Nederländerna
Den beslutsamma 15-åriga Lara är helt besatt
av att bli en professionell ballerina. Hon har
sin pappas stöd och vågar därför börja på en
ny skola, vilket innebär ännu hårdare arbete
för att förverkliga sin dröm. Laras frustration
och otålighet blir ännu tydligare när hon
märker att hennes kropp skiljer sig från
vännernas, då hon föddes som biologisk
pojke. Girl är en ömsint skildring av kamp
och utanförskap.

