SKOLBIO vecka 40, 30 sept – 4 oktober, Biostaden, Östersund
Anmälan till anna.aberg@ostersund.se senast 18 september. FÖRST TILL KVARN!
Anmäl vilken film ni vill se, vilken föreställning, vilken skola/årskurs, antal elever och
kontaktpersons mail och mobil.

Om ingen hänvisning till filmhandledning finns rekommenderas ”Alla filmers
handledning”, http://193.10.144.150/contentassets/a0d239b1ecb4437fa9189a320bf6959d/alla-filmers_slutversion.pdf

Film
Åk f – 3
Mirai, min lillasyster, Tema: Relationer. Konkurrens. Fantasi.
När Kuns mamma en dag kommer hem med en lillasyster förändras hela hans värld. Att få ett syskon kan vara en prövning
och lyckan blir snabbt till besvikelse när systern tar all uppmärksamhet. Det vänder när Kun via en magisk trädgård reser i
tiden och träffar sina äldre släktingar och sin lillasyster från framtiden. Plötsligt förstår han världen på ett helt nytt sätt.
En poetisk och tankeväckande saga, som hyllar barndomen och fantasin. Filmen fick en Oscarsnominering för Bästa
animerade långfilm 2019.
Längd: 98 minuter
Ursprung: Japan 2018
Språk: Svenska
Regi: Mamoru Hosoda
Filmhandledning med filmklipp (PDF, 983 kB)

Dag och tid
30 sept 09.00
2 okt 09.00

Åk f – 3
Äventyr i Karibien, Tema: Kommunikation. Konkurrens. Samarbete. Miljö.

1 okt 09.00
3 okt 09.00

Allt börjar med en strid om godsaker i en fransk matbutik. En liten nyckelpiga råkar hamna i en låda kastanjepuré på väg till
Guadeloupe i Västindien. En av föräldrarna startar en räddningsexpedition för att föra hen säkert hem. Det blir en häftig och
farofylld färd, med möten med både farliga och gulliga djur, och människor som vill exploatera en av de vackra stränderna.
Insekterna slår sina spröt samman för en idé som kan rädda naturen.
En spännande film för många åldrar, där animerade djur utan talat språk möter riktiga människor.
Längd: 92 minuter
Ursprung: Frankrike 2018
Språk: Ingen dialog men insektsljud
Regi: Hélène Giraud, Thomas Szabo

Åk 3 - 6
Jag är William, Tema: Ansvar. Fördomar. Mobbning. Kärlek.

4 okt 09.00
1 okt 13.00

Williams mamma mår inte bra så William bor hos sin morbror Nils. Nils gör lite av varje för att försörja sig och på grund av en
stigande spelskuld har han lokala gangsters efter sig. William måste samla mod och använda sin fantasi för att rädda både sig
själv och sin morbror. Samtidigt har han de tre mobbarna i klassen och sin växande förälskelse i Viola att ta hand om. Med
hjälp av humor, uppfinningsrikedom och en stor hund fixar William en lösning.
En allvarlig och hejdlöst rolig film.
Längd: 83 minuter
Ursprung: Danmark 2017
Språk: Danska, svensk text
Regi: Jonas Elmer
Filmhandledning https://www.buff.se/wp-content/uploads/2017/11/Jag-ar-William_filmhandledning.pdf

Åk 4 - 6
Liyana, Tema: Barn i världen. Saga och verklighet. Berättande. Äventyr.
Liyana är en en modig flicka, som tvingas ut på en häftig men farlig resa för att rädda sina två yngre tvillingbröder. Historien
målas upp av elever på en skola för föräldralösa barn i Swaziland. Ledsagade av en författare på besök skapar de Liyana av
gemensamma minnen och fantasier. Barnens berättelse illusteraras i spännande animationer, som varvas med den
dokumentära ramberättelsen. Med oförglömlig bildmagi berättas en rörande, hoppfull och inspirerande historia om deras egna
liv och om Liyana, som blir en hjälte både i sagan och i verkligheten.
”…Vi tror att denna film kommer att bidra till att bryta ned stereotyper och utmana den utbredda förenklade berättelsen om

30 sept 13.00

afrikanska föräldralösa barn. Liyana är en hyllning till min barndom i Swaziland. Och filmens hjärta kan sägas vara en
betraktelse över berättandets förändrande kraft – en hyllning till det kreativa sinnet.”, säger filmskaparna Aaron och Amanda
Kopp. Filmen och filmskaparna har redan vunnit 28 festivalpriser runtom i världen.
Längd: 77 minuter
Ursprung: Swaziland 2017
Språk: Engelska, zulu, svensk text
Regi: Aaron och Amanda Kopp
Filmhandledning (PDF, 305 kB)

Åk 4 – 6
Belle och Sebastian, Tema: Fördomar. Civilkurage och motstånd. Vänskap och tillhörighet. Äventyr.

2 okt 13.00

Högt upp i de snöiga Alperna går ryktet att en stor best river fåren. När Sebastian träffar en vild bergshund, som han kallar
Belle, möter han sin själsfrände, en hund lika snäll och modig som han själv. Nu gäller det att gömma hunden för byborna, för
vem kan han egentligen lita på?
I bakgrunden pågår andra världskriget, ett antal tyska soldater har slagit läger i byn. Deras uppgift är att få stopp på judarnas
flykt över bergen. Stjärnklara nätter för ortens modiga män och kvinnor utsatta familjer mot tryggheten i Schweiz. Belle och
Sebastian kommer att spela en avgörande roll för att hjälpa en grupp människor över gränsen.
Ett spännande drama för mellanstadiet, baserad på Cécile Aubrys framgångsrika roman.
Längd: 104 minuter
Ursprung: Belgien 2013
Språk: Franska, svensk text
Regi: Nicolas Vanier

Åk 6 - 9
Fight girl, Tema: Skilsmässa och nystart. Vänskap. Kickboxning. Girl power.
12-åriga Bodils föräldrar bråkar jämt och ska skilja sig. Bodil flyttar med sin mamma och bror till en liten lägenhet i ett ”rufft”
område. Bodil känner ett stort ansvar för sin bror, som har diabetes och blir mobbad. Brodern spelar klassisk gitarr, men
drömmer om att vara med i skolans coola popband. När Bodil träffar Joy, som introducerar henne för kickboxning, får hon
utlopp för sin frustration och lär sig så småningom att kontrollera sitt humör. Frågan är om hon kan bevisa för alla att hon är en
riktig ”fighter”?
Filmen vann Malmö stads barnfilmspris och European Children’s Film Association Awards (ECFA) pris 2019.
Längd: 84 minuter
Ursprung: Nederländerna 2018
Språk: Flamländska, svensk text

3 okt 13.00

Regi: Johan Timmers
Filmhandledning (PDF, 116 kB)

Åk 7 – 9
A Colony, Tema: Identitet, Fördomar. Vänskap och kärlek.
Mylia har precis flyttat med sin mamma och lilla-syster till en liten småstad i Kanada. I den nya skolan försöker hon passa in
och hitta nya kompisar. Driftiga Jacinthe bjuder henne på sina fester. Dit kommer även klassens ”enstöring” Jimmy, som är
Mylias granne, i reservatet för urinnevånare. När läraren pratar om urinnevånarnas situation uppstår irritation mellan Jimmy
och andra i klassen. Frågan är hur mycket man behöver anpassa sig för att bli accepterad och om Mylia och Jimmy har mer
gemensamt med varandra än med de andra?
A Colony är ett flerfaldigt prisbelönat, välspelat och rörande coming-of-age-drama.
Längd: 102 minuter
Ursprung: Kanada 2018
Språk: Franska, svensk text
Regi: Geneviève Dulude-De Celles

4 okt 13.00

