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Filmpool

HAVETS SÅNG

Torsdag
19 okt kl 9.00
åk F-3
Filmhandledning

Havets sång är berättelsen om Ben och hans syster Saoirse och
deras fantastiska resa fylld av myter och magi för att hitta tillbaka
till sitt hem i havet. Saoirse är en selkie, en varelse som både är säl
och människa. Hon har tappat sin röst och som den sista levande
av sin art måste hon sjunga havets sång för att rädda sitt folk från
att gå under för alltid.
Filmen berör ämnen som myter, vänskap och djur men framförallt familjerelationer. Eleverna kan t ex prata om när det är rätt
respektive fel att vuxna bestämmer över barn, hur en värld skulle
se ut om barnen själv fick bestämma men också hur deras relationer till vuxna respektive syskon skiljer sig åt.
REGI TOMM MOORE, IRLAND, 2014, SVENSKT TAL, 93 MIN,
7 ÅR ELLER MED VUXEN.

CLOUDBOY

Tisdag
17 okt kl 9.00
åk 2-5

Niilas bor med sin pappa i Belgien och är inte överdrivet förtjust
över att resa till sin mamma och hennes nya familj i Lappland.
Niilas är blyg och säger inte mycket, men inom honom finns
mycket känslor. Tillvaron i norra Sverige är väldigt annorlunda
mot den han är van vid. Niilas börjar öppna upp sig allt mer för sin
nya syster, Sunna, och han får vara med om en spännande resa
han inte kunde drömma om.
Filmen handlar om att finna relation till sin mamma, till en ny familj och ett nytt språk och kan vara en ingång för samtal om vad
som är en familj, om stad och land, om att göra svåra saker eller
något man inte vill, att våga lita på sig själv och sina förmågor.
REGI MEIKEMINNE CLINCKSPOOR, BELGIEN/NEDERLÄNDERNA/
NORGE/SVERIGE, 2017, NEDERLÄNDSKA, SVENSKA, NORDSAMISKA,
SVENSK TEXT, 78 MIN, BARNTILLÅTEN.

OSKARS AMERIKA

Måndag
16 okt kl 9.00
åk 2-5

Ibland måste Oskar ta hand om sin mamma istället för tvärtom.
Plötsligt en dag säger hon att hon ska på en resa till Amerika och
Oskar måste bo hos morfar i en liten by i norra Norge. Morfar är
vresig men Oskar får en kompis i Levi, en lite udda figur som aldrig går någonstans utan sin vita ponny. När Oskar och Levi ger sig
på att poppa popcorn går det överstyr och Levis hus brinner ner.
Filmen kan vara en ingång till samtal om att våga stå för den man
är, om sina svagheter och att hålla sitt löfte till andra. Den kan
också öppna för frågor kring de vuxnas ansvarsroll och ibland
oförmåga att se verkligheten ur ett annat perspektiv än sitt eget.
REGI TORFINN IVERSEN, NORGE, 2017, NORSKA, SVENSK TEXT,
79 MIN, 7 ÅR ELLER MED VUXEN.

FANTOMPOJKEN

Fredag
20 okt kl 9.00
åk 2-5, 6-8
Filmhandledning

Polisen Alex skadas av en mystisk figur med ett vanställt ansikte.
På sjukhuset träffar han Leo, en 11-årig pojke med en magisk förmåga. Han kan lämna sin svaga kropp i sjukhussängen och flyga ut
genom fönstret. Tillsammans med Leo och den oförskräckta journalisten Marie tar Alex upp jakten på gangstern som hotar staden.
Fantompojken är ett äventyr som visar New Yorks läskiga, romantiska och spännande sidor. Filmen ställer existentiella frågor om
vad som finns bortom vår förståelse och kan vara en utgångspunkt
för samtal om drömvärldar, vad som är skillnad mellan dröm och
verklighet och vad det innebär att finnas till. För en lite äldre publik
kan man också diskutera filmens manér och ta avstamp i olika
bildreferenser, t ex Marc Chagall och Giorgio de Chirico.
REGI ALAIN GAGNOL, JEAN-LOUP FELICIOLI, BELGIEN/FRANKRIKE,
2015, SVENSK TAL (FINNS ÄVEN FRANSK VERSION), 85 MIN, 7 ÅR
ELLER MED VUXEN.

Onsdag
18 okt kl 9.00
åk 4-6
Filmhandledning

LEGENDEN OM LONGWOOD
12-åriga Mickey, hennes bror och mamma lämnar storstadslivet
i New York för ett hus på den irländska landsbygden. Kulturchocken är total och Mickey vill bara tillbaka. För hur ska hennes
försvunna pappa annars hitta dem? Mickeys hästintresse leder
henne till ett slott där hon får höra legenden om Longwood.
Deras nya hem visar sig vara allt annat än händelselöst.

HEARTSTONE

Tisdag
17 okt kl 13.00
åk 6-9, Gymn.
Filmhandledning

Heartstone är en karg och vacker film om vänskap, kärlek och
sexualitet i den tidiga puberteten. En film om att växa upp i en
liten fiskeby på Island, om att känna sig annorlunda och vilja
höra till men samtidigt längta bort – samt om den förtryckande
machokulturen.

Filmen är en bra ingång till samtal om äventyr, dramaturgi,
kulturkrockar och idén om ont och gott.

Filmen kan inspirera till samtal om könsroller, machokultur, hbtqrättigheter och feminism – ämnesområden där det hänt mycket
sedan filmens 1990-tal. Den rättframma men respektfulla
skildringen av vänskap, kärlek och sexualitet kan vara en utmärkt
utgångspunkt för sex- och samlevnadsundervisning – inte minst
när det gäller teman som krav, lust och samtycke.

REGI LISA MULCAHY, NEDERLÄNDERNA/IRLAND/TYSKLAND, 2014,
99 MIN, 11 ÅR/7 ÅR MED VUXEN.

REGI GUÐMUNDUR ARNAR GUÐMUNDSSON, ISLAND, 2016,
ISLÄNDSKA, SVENSK TEXT, 129 MIN, 11 ÅR.

SAMEBLOD

Mån, Ons, Fre
16, 18, 20 okt
kl 13.00
åk 6-9, Gymn.
Filmhandledning

Sameblod är en stark film om Elle-Marja som går i nomadskola
och bestämmer sig för att bryta med sitt samiska arv och bli
svensk. Det är också berättelsen om Sveriges skamliga koloniala
historia, om hemhörighet och utanförskap, hjälteskap och uppror, skam och skuld. En film som berör och upprör och manar till
viktiga samtal om individuell och nationell historieskrivning.
Filmen fungerar bra som underlag för att diskutera de grundläggande värderingar läroplanen ger uttryck för; medverka till att
utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar
för människor också utanför den närmaste gruppen. Hur frågor
om identitet och sammanhållning kan vara betydelsefulla när
man studerar integrations- och diskrimineringsfrågor.
REGI AMANDA KERNELL, SVERIGE, 2017, SVENSKA, SYDSAMISKA,
SVENSK TEXT, 110 MIN, 11 ÅR.

DRÖM VIDARE

Torsdag
19 okt kl 13.00
åk 9, Gymn.
Filmhandledning

Mirja som har suttit i fängelse ställs inför valet att förändra sitt liv
eller fortsätta som förr. Men kan hon fatta rätt beslut? Dröm vidare
är en frank och rörande film om systerskap, drömmar, lojaliteter
och att bli vuxen. Hur hittar man sin plats i livet när framtiden redan
verkar krokigt utstakad pga. bakgrund och förutsättningar?
Utifrån filmen kan eleverna diskutera aktuella samhällsfrågor
och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
Den kan också öppna för diskussioner om mediernas roll som
informationsspridare och opinionsbildare.
REGI ROJDA SEKERSÖZ, SVERIGE, 2017, SVENSKT TAL OCH TEXT,
90 MIN, 11 ÅR.

PROGRAM

SKOLBIO PÅ FOLKETS BIO REGINA

MÅNDAG 16 OKTOBER

Skolbio är biovisningar för skolklasser och lärare under
skoltid. Filmföreställningarna introduceras och avslutas
av filmpedagog med ett kort samtal.

KL 9.00

OSKARS AMERIKA

KL 13.00

SAMEBLOD

TISDAG 17 OKTOBER
KL 9.00

CLOUDBOY

KL 13.00

HEARTSTONE

ONSDAG 18 OKTOBER
KL 9.00

LEGENDEN OM LONGWOOD

KL 13.00

SAMEBLOD

Skolbio hösten 2017 på Folkets Bio Regina är ett pilot
projekt i samarbete med Filmpool inom Region Jämtland
Härjedalen. Biljettintäkterna bekostar verksamheten.

KOSTNAD
Elever i grundskolan 30 kr/elev.
Elever i gymnasiet 50 kr/elev.
Medföljande lärare går gratis.
Fakturering sker på antalet bokade platser och avbokning måste göras senast en vecka innan föreställning,
annars debiteras full bokning. En föreställning kan ställas
in om för få platser bokats.

FILMHANDLEDNINGAR
Svenska Filminstitutet har filmhandledningar. Du hittar
dem på på filminstitutet.se eller via länkar i Skolbio-programmet på bioregina.se.

TORSDAG 19 OKTOBER
KL 9.00

HAVETS SÅNG

FILMPEDAGOG

KL 13.00

DRÖM VIDARE

Önskar du filmsamtal och en djupare analys av en film
tillsammans med dina elever? Kontakta en filmpedagog
via filmpooljamtland.se/filmpedagogik.

FREDAG 20 OKTOBER
KL 9.00

FANTOMPOJKEN

KL 13.00

SAMEBLOD

INFÖR BESÖKET

Info: Filmpool, Eva Aspling 063-14 67 25

EXTRAFÖRESTÄLLNINGAR
I första hand fyller vi planerade visningar, men vi kan även
arrangerar föreställningar vid andra tider av terminens
skolbiofilmer. Även föreställningar av annan film i svensk
distribution kan planeras. Du och din klass kan välja film
och vi kommer överens om datum, tid och upplägg. För
mer information och pris, se kontakt nedan.

En bioupplevelse kan förstöras om inte alla respekterar
de ordningsregler som gäller. Informera eleverna om
nedanstående innan besöket.
• Skolbio är lektionstid och samma regler gäller i bio
salongen som i klassrummet. Det är helt ok att reagera på
bilderna man ser, men inte så det stör kompisarna eller
kollegorna.
• Gå igenom med eleverna innan vilka tider som gäller,
hur lång filmen är och vilka ordningsregler som gäller.
Berätta att filmföreställningen kommer att introduceras
och avslutas med ett kort samtal som ger eleverna möjlighet att säga något om filmen.
• Varje lärare ansvarar för sina elever och att hänsyn visas
för andra besökande klasser. Att sitta klassvis underlättar
översynen.
• Mobiltelefoner ska vara avstängda.
• Biografen öppnar 30 min före föreställningens start.

KONTAKT OCH BOKNING
För mer information om skolbio på Folkets Bio Regina,
filmer, extravisningar och bokning:
Hemsida: bioregina.se
E-post: skolbio@bioregina.se
Telefon: 070-326 93 91 Annica Nordin

VÄLKOMNA!

