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SKOLBIOVALET 
ÖKAT INFLYTANDE FÖR UNGA ÖVER KULTUREN  

För första gången får Hallstahammars samtliga grundskoleelever själv rösta om vilken skol-
biofilm de ska se. Att tillsammans med andra träda in i den mörka biosalongen och genom 
filmkonsten förflyttas till en annan värld ger stora individuella upplevelser och därmed unika  
möjligheter till efterföljande diskussioner kring de tankar som väcks. Tankar om identitet, köns-
roller eller utanförskap. Eller kanske politiska skeenden eller värdegrundsfrågor. Filmer som får 
oss att uppmärksamma likheter och skillnader. Filmer så får oss att reflektera och omvärdera vår 
egen världsbild och förstå andras. Filmer som sätter oss i kontakt med historien, eller får oss att 
vilja förändra samhället för framtiden. Filmer som genom sitt hantverk är fulländade konstverk 
i sig.

FNs konvention om barnens rättigheter är tydlig med barnets rätt att “till fullo delta i det 
kulturella och konstnärliga livet”.  Också läroplanen för skolan är tydlig på två områden: Det 
första är att det inte är tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värderingar, undervisningen i sig ska bedrivas i demokratiska arbetsformer. Skol-
biovalet är på så sätt ett konkret  exempel på hur man kan jobba med elevinflytande genom 

Foto: Folkets bio. Girlhood av regissören Céline Sciamma. 
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att demokratisera en process som tidigare skötts av vuxna. Det andra området gäller skolans 
uppgift ”att låta varje enskild elev finna sin unika egenart” vilket ger uttryck för ett förhåll-
ningssätt där det konstnärliga skapandet är instrumentellt i denna strävan.  Att fritt kunna ut-
trycka och gestalta sina tankar på så många sätt som möjligt är en demokratisk rättighet som 
vi tar på största allvar. Rörlig bild upptar en stor del av våra elevers kulturkonsumtion och en 
viktig del av skolans uppdrag är att ge eleverna kunskap att orientera sig i denna snabbt förän-
derliga verklighet. För att kunna dekonstruera och förhålla sig kritisk till den världsbild som 
förmedlas av olika medieproducenter krävs en skarp mediepedagogik och undervisning som 
leder både till egenskapade medieprodukter, för att gestalta kunskap och omvärldsförståelse, 
såväl som stoff för lärandeprocessen i sig. För att inspireras till eget skapande är det viktigt att 
få se kvalitativ film, något som inte alla barn har möjlighet till, därför är skolbio oerhört viktigt 
för att uppväga det kommersiella utbudets starka röster som omger oss. Skolbiovalets urval 
av filmer låter även svaga röster från områden som ligger utanför mediebevakningens epi-
centrum komma till tals. Skolbiovalet låter elevernas röst bli hörd. Den 25:e mars är det dags, 
då går Hallstahammars alla grundskoleeleverna till valurnorna för att utöva sin demokratiska 
rättighet.

Emil Berglund
Kulturutvecklare 
Hallstahammars kommun    

Foto: Folkets bio. Girlhood av regissören Céline Sciamma. 
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SKOLBIOINFORMATÖRNA
– skolbiovalets demokratihjältar

För att ett val ska kunna genomföras behövs, precis som 
i det riktiga riksdagsvalet, valfunktionärer. I skolbiovalet 

kallas de för skolbioinformatörer. De är elevrepresentan-
ter som väljs av klassen, och deras jobb är att genomföra 

valet rent praktiskt (med lite hjälp av  pedagogerna ifall 
det behövs). Varje skola väljer minst två stycken skol- 

bioinformatörer per visningsgrupp (årskurs 2-3 ser  
samma film, 4-5, 6-7 och 8-9 likaså). Förskoleklass och 

årskurs 1 gör inga val med klasserna, de väljer bara  
två stycken representanter per klass som gör ett  

direktval på Kulturhuset på dagen för skolbiovalet  
onsdagen den 25 mars kl. 09:00. Men vad exakt  

är det man gör som skolbioinformatör?   
Läs vidare på nästa sida!

Foto: Biografcentralen. Gattu av regissören Rajan Khosa
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LATHUND FÖR SKOLBIOINFORMATÖR
Är du skolbioinformatör?  
Grattis, här är vad du behöver göra.

1  Skolbiovalet är   

 den 25 mars på alla 

skolor. Se till att boka en sal 

med projektor dit alla klasser 

kan komma för att göra sitt 

val. Tips: Gör gärna en affisch och 

sätt på dörren.

 Skriv ut valblanket- 

 ten så det finns en till 

varje elev. Den finns i detta 

häfte, eller skriv ut från: www.

hallstahammar.se/skolbiova-

let

2 3 Läs på vad filmerna  

  handlar om så att du 

kan göra en bra presentation! 

Snart är det dags!

  Skolbiovalet är här!   
 Bestäm när varje klass 
skall komma. Sätt på projek-
torn och gå till webbsidan där 
alla trailers ligger: www.hall-
stahammar.se/skolbiovalet

4 5 6  Teknik kan trilskas.   
 Provklicka på filmerna 
och se att allt fungerar. När 
klassen kommer: presentera 
en film i taget och klicka på 
den film du berättat om så att 
trailern visas.

  När alla filmerna är        
 presenterade delar ni 
ut valblanketterna. En till var-
je elev. Alla elever röstar var 
för sig. Bästa film får 5 poäng. 
Näst bäst 3 poäng. Sämst 1 
poäng.

7  När alla har röstat  
            samlas valblanketter-
na in. En skolbioinformatör 
läser högt från valblanket-
terna, den andra drar streck 
på tavlan där filmtitlarna är 
uppskrivna.

              Räkna ihop poängen               
 och förklara för klas-
sen att resultatet ska rapport-
eras in, och när alla skolor 
röstat vet ni vilken film som 
vunnit och blir skolbiofilm 
våren 2015. 

8 9 Resultatet från alla   
 klasser på skolan 
måste räknas ihop. Skicka 
sedan din skolas valresultatet 
till: emil.berglund@hallsta-
hammar.se 
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FILMER ÅK F-1
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SMÅKRYP

En liten nyckelpiga spelar huvudrollen i det drama som utvecklas då några svartmyror finner en ask med 
sockerbitar som glömts kvar vid en picknick. Längs vägen möter de ett gäng rödmyror som inte nöjer sig 
med delar av bytet utan som är beredda att slåss för att överta skatten. Men nyckelpigan står på svart- 
myrornas sida och finner tack vare påhittighet, mod och lojalitet en lösning på deras utsatta situation. En 
detaljrik film som kan användas för att föra kreativa samtal och övningar om filmmediets möjligheter.

Regissör: Hélène Giraud & Thomas Szabo. Längd 90 min. Frankrike.
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KRAKEL SPEKTAKEL

Välkommen på ett smågalet musikaliskt äventyr som tar ett skutt rakt ut i fantasins landskap! I denna fina 
filmatisering av Lennart Hellsings humoristiska och påhittiga poesi vävs ordlekar samman med vardagliga 
omständigheter i en småbarnsfamilj. Tillsammans med Annabell Olsson följer vi med på en resa genom 
drömmar, äventyr och verklighet där vi får möta många mer eller mindre bekanta figurer såsom Bröderna 
Gurka, Trollkarlen som drack upp sig själv, Munken i pepparkakskojan samt, förstås, Krakel Spektakel och 
Kusin Vitamin. 

Regissör: Elisabet Gustafsson. Längd 75 min. Sverige.
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PIRRET

Femåriga Sara upptäcker en dag att hon kan flyga. Det pirrar till i magen, och så lyfter hon. ”Jag flygde”, 
konstaterar hon nöjt, medan hennes mamma mest är bekymrad över vilken kroppslig åkomma som kan 
ligga bakom detta fenomen. Sjukhusets professorer gnuggar händerna av förtjusning inför det unika bar-
net, men trots omfattande undersökningar visar det sig inte alls så lätt att hitta det speciella pirret.
En film för de yngsta om betydelsen av att få vara sig själv, att inte behöva anpassa sig och att allt faktiskt är
möjligt. 

Regissör: Kjell-Åke Andersson. Längd 51 min. Sverige.

EN FILM AV KJELL-ÅKE ANDERSSON

frida hallgren alice havrell claes månsson lotta tejle

AB SVENSK FILMINDUSTRI OCH SPEEDFILM PRESENTERAR EN FILM AV KJELL-ÅKE ANDERSSON MED FRIDA HALLGREN  ALICE HAVRELL  CLAES MÅNSSON  LOTTA TEJLE
PETER LORENTZON  TOVE WIRÉEN  CARINA M JOHANSSON  MIA HÖGLUND-MELIN  ADAM LUNDGREN  FREDERIK NILSSON  SIRI HAMARI
CASTING BARN CHARLOTTA MILLER SCENOGRAFI EVA NOREN KOSTYM & MASK SUSANNA RAFSTEDT FOTO OLOF JOHNSON FSF KLIPPNING PETRA AHLIN SFK

MUSIK JOHAN SÖDERQVIST MANUS MARIANNE STRAND PRODUCENTER FRANCY SUNTINGER  LINA JONSSON REGI KJELL-ÅKE ANDERSSON
EN SPPEEDFILM RIGHTS 1 PRODUKTION I SAMPRODUKTION MED FILM I VÄST, TOMAS ESKILSSON OCH I SAMARBETE MED SVT VÄST, CHRISTIAN WIKANDER  YLE/FST, JENNY WESTERGÅRD

BREAK EVEN FILM INVEST GROUP AB OCH MED STÖD AV SVENSKA FILMINSTITUTET BARNFILMSKONSULENT JOHAN BOGAEUS OCH NORDISK FILM & TV FOND DISTRIBUTION FOLKETS BIO
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VAL TILL SKOLBIOVALET 2015 

ÅRSKURS F-1
OBS! Denna röstsedel används av elevrepresentanter (två stycken per klass)  
som får komma till Kulturhuset och rösta 09:00 den 25 mars. EJ i klasserna.

Ge 5 poäng till den film du helst vill se som skolbio.
Ge 3 poäng till den du tycker var näst bäst.

Ge 1 poäng till den film som blir kvar.

EN FILM AV KJELL-ÅKE ANDERSSON

frida hallgren alice havrell claes månsson lotta tejle

AB SVENSK FILMINDUSTRI OCH SPEEDFILM PRESENTERAR EN FILM AV KJELL-ÅKE ANDERSSON MED FRIDA HALLGREN  ALICE HAVRELL  CLAES MÅNSSON  LOTTA TEJLE
PETER LORENTZON  TOVE WIRÉEN  CARINA M JOHANSSON  MIA HÖGLUND-MELIN  ADAM LUNDGREN  FREDERIK NILSSON  SIRI HAMARI
CASTING BARN CHARLOTTA MILLER SCENOGRAFI EVA NOREN KOSTYM & MASK SUSANNA RAFSTEDT FOTO OLOF JOHNSON FSF KLIPPNING PETRA AHLIN SFK

MUSIK JOHAN SÖDERQVIST MANUS MARIANNE STRAND PRODUCENTER FRANCY SUNTINGER  LINA JONSSON REGI KJELL-ÅKE ANDERSSON
EN SPPEEDFILM RIGHTS 1 PRODUKTION I SAMPRODUKTION MED FILM I VÄST, TOMAS ESKILSSON OCH I SAMARBETE MED SVT VÄST, CHRISTIAN WIKANDER  YLE/FST, JENNY WESTERGÅRD

BREAK EVEN FILM INVEST GROUP AB OCH MED STÖD AV SVENSKA FILMINSTITUTET BARNFILMSKONSULENT JOHAN BOGAEUS OCH NORDISK FILM & TV FOND DISTRIBUTION FOLKETS BIO
  

SMÅKRYP FÅR 
________POÄNG.

KRAKEL SPEKTAKEL FÅR 
________POÄNG.

PIRRET FÅR 
________POÄNG.
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FILMER ÅK 2-3
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GATTU

Drömmar är inte omöjliga när viljan är stark! Gattu är en charmig och berörande film om en nioårig för-
äldralös pojke som är besatt av utmaningen att besegra en svart mystisk drake kallad ”Kali”. Både barn och 
vuxna i den lilla byn Roorkee i centrala Indien är lika besatta av drakflygning och Gattu tycker det är mycket 
roligare att flyga drake än att jobba hos sin farbror. För att lyckas måste Gattu ta sig upp på skolans tak som 
är det högsta i byn. Han är mycket uppfinningsrik och lyckas smita in och låtsas vara elev, dock är detta inte 
helt problemfritt då Gattu varken kan läsa eller skriva. Gattu är en både klassisk och uppfriskande filmsaga 
om att leka sig igenom en tuff verklighet och att i leken lära sig vikten av vänskap, mod och nyfikenhet.

Regissör: Rajan Khosa. Längd 77 min. Indien.
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PONYO PÅ KLIPPAN VID HAVET

Femårige pojken Sosuke hittar en dag en guldfisk som han döper till Ponyo. Men det är ingen vanlig fisk 
han får tag på, utan dottern till havskungen och havsgudinnan. Mellan Sosuke och Ponyo uppstår kärlek, 
vilket hennes pappa inte kan acceptera. Hon är dock fast besluten att bli människa och använder ett av 
faderns magiska elixir för att påbörja förvandlingen. Samtidigt utlöser hon farliga krafter som hotar hela 
samhället. För att det åter ska bli balans i naturen, och Ponyo ska få förbli människa krävs ett kärlekstest. 
Historien är löst baserad på H C Andersens ”Den lilla sjöjungfrun”.

Regissör: Hayao Miyazaki. Längd 103 min. Japan.
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FELIX

13-åriga Felix drömmer om att bli saxofonist som sin bortgångne, men kända musikerpappa. Felix mam-
ma avskyr tyvärr jazzmusik, som hon anser bär skulden för faderns alkoholmissbruk och död. Till Felix och 
och hans mammas stora glädje vinner Felix en dag ett stipendium till en fin privatskola. Vad mamman inte 
har räknat med är att detta också leder till att talangfulle Felix får möjligheter att spela musik i orkestern. 
Dessutom lyckas Felix träna i hemlighet med sin pappas gamla bandmedlemmar. Filmen har liknats vid att 
vara en Billy Elliot fast med musik i stället för dans. En sak är säker, detta charmiga lyckopiller svänger på ett 
underbart sätt! 

Regissör: Roberta Durrant. Längd 93 min. Sydafrika.

Felix

Trettonårige Felix bor i en kåkstad utanför Kapstaden och vill bli saxofonist som sin döde far. Något 
hans mamma starkt ogillar eftersom jazzen — djävulens musik enligt henne — ledde maken i fördärvet. 
Konflikten mellan mor och son ställs på sin spets när Felix erbjuds ett stipendium på en fin privatskola 
och han själv börjar söka sina musikaliska rötter. Felix är en filmberättelse om att följa sina drömmar 
och växa med dem.

Rek för åk 1-3

En filmhandledning av Louise Lagerström

Handling
Trettonårige Felix Xaba lever i Kapsta-
den i Sydafrika tillsammans med sin 
mamma och två yngre syskon Zanele 
och Wiseman. Han älskar musik och 
går ingenstans utan sin lilla bleckflöjt. 
Mest drömmer han om att bli en fram-
stående saxofonist liksom sin pappa. 
Detta till hans mammas stora förtviv-
lan. Enligt henne var det jazzmusiken 

tillsammans med ett förtärande nattliv 
och för mycket alkohol som tog hennes 
mans liv alldeles för tidigt.

Men hon har stora framtidsförhopp-
ningar för Felix och med stöd från sin 
arbetsgivare, den excentriske Mr Soa-
mes, styrelseordförande vid den anrika 
privatskolan King’s School, lyckas hon 
ordna ett stipendium. 

Felix, från knapra ekonomiska för-

hållanden, framstår omedelbart som 
en udda fågel på skolan och möts med 
mer eller mindre påtagliga fördomar 
i en miljö där företrädesvis pojkar till 
samhällets ekonomiska och politiska 
elit får sin utbildning iklädda skoluni-
formens halmhatt och kortbyxor. 

Genast utses han till mobbningsoffer 
av de tuffa killarna Junior, Rocky och 
Marshall. Men han vinner också ett par 

1

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET WWW.SFI.SE/FILMISKOLAN

Foto: Swedish Film

Tips på fördjupning

• Mandela – vägen till frihet (Justin 
Chadwick, Storbritannien, Sydafrika 
2013). En klassisk biopic om  Nelson 
Mandelas  politiska resa. 

• Billy Elliott (Stephen Daldry,Stor-
britannien,2000). En hyllning till
dansen som drivkraft och
uttrycksmedel.

• Vi är bäst! (Lukas Moodysson, 
Sverige,2013). En film om musik och 
vänskap. Bobo, Klara och Hedvig 
startar ett band och vägrar gå med på 
att punken är död. 

• I UR-programmet Mer än ett språk 
undersöker dokumentären hur det 
fungerar att ha elva officiella språk i 
Sydafrika: http://urplay.se/76555-
Mer-an-ett-sprak-Sydafrika

produktionsuppgifter
Sydafrika 2013

Producent: Roberta Durrant

Manus: Shirley Johnson

Regi: Roberta Durrant

Foto: Natalie Haarhoff

Musik: Murray Anderson

I rollerna:

Felix - Hlayani Junior Mabasa

Mamma Lindiwe - Linda Sokhulu

Zanele - Okwethu Banisi

Wiseman - Elvis Mahomba

Mr Soames - Nicholas Ellenbogen

Bra Joe - Thapelo mofokeng

Fingers - Royston Stoffels 

Mr. Murray - Andre Jacobs

Samuel - Joseph Hughes

January – Joshua Wyngaard

Marshall- Wonga Fasi

Rocky - Wesley Lerwill

Tekniska uppgifter 

Längd: 93 minuter 

Censur: Barntillåten 

Distribution:  

Swedish Film AB, 

Vretenvägen 12

171 54 Solna

Tel: 08-445 25 50

E-post: info@swedishfilm.se

Observera: Svenska Filminstitutet kan inte 

garantera att filmen finns i distribution sedan 

den har slutat visas på ordinarie biografreper-

toar. Via länken www.sfi.se/filmdistribution kan 

ni lära er mer om hur man hittar och bokar film.

Redaktion:

Kaly Halkawt & Malena Janson 

Svenska Filminsitutet, september 2014
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VAL TILL SKOLBIOVALET 2015 

ÅRSKURS 2-3
Ge 5 poäng till den film du helst vill se som skolbio.

Ge 3 poäng till den du tycker var näst bäst.
Ge 1 poäng till den film som blir kvar.

GATTU
En charmig och berörande film om en nioårig föräldra-
lös pojke som är besatt av utmaningen att besegra en 
svart mystisk drake. 

GATTU FÅR

______POÄNG.

PONYO PÅ KLIPPAN VID HAVET
En fantastisk animerad kärlekssaga av den Oscars- 
belönade regissören Hayao Miyazaki, skaparen av bl.a. 
Spirited Away och Min granne Toroto.

PONYO FÅR

______POÄNG.

FELIX
Felix är 13 år och vill inget hellre än att bli saxofonist i 
ett band. En musikfylld film om att göra det man tro 
på, fast omvärlden tvivlar. 

FELIX FÅR

______POÄNG.

17



FILMER ÅK 4-5
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THE CONTEST

Tolvårige Karl har alltid bott på landet. När han flyttar med sin mamma till Köpenhamn blir han skärrad. 
Stadsdelen Nørrebro präglas av etnisk mångfald och i skolan är jargongen tuff. Karl planerar att fly tillbaka 
till landsbygden, men så träffar han Sawsan, en tjej i klassen. Hon är uttagen till Lilla Melodifestivalens final 
och trots familjens motstånd har hon bestämt sig för att åka dit. Karl bestämmer sig för att hjälpa Sawsan 
och tillsammans ger de sig iväg på sitt livs resa.

Regissör: Martin Miehe Renard. Längd 95 min. Danmark.
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TOMBOY

Prisbelönad film om en tio-årig flicka som när hon som nyinflyttad i ett område tas för att vara pojke och 
bestämmer sig för att spela med. Beslutet är kanske inte helt genomtänkt och får till slut ohållbara konse-
kvenser, men leder också till funderingar om kön och identitet. En lek med identiteter och hur vi förväntar 
oss att en kille respektive tjej ska uppträda och bära sig åt. En kärleksfull skildring av en ung människas
sökande efter vem han, hon eller hen är.

Regissör: Céline Sciamma. Längd 84 min. Frankrike.

VINNARE
Berlin Filmfestival
TEDDY JURY PRISET

Hold up Films & Productions presenterar

VINNARE
Frameline San Fransisco

PUBLIKPRISET

VINNARE
Qfest Philadelphia
BÄSTA LÅNGFILM

VINNARE
Newfest New York

BÄSTA SKÅDESPELERSKA

Zoé Héran Jeanne Disson Malonn Lévana Sophie Cattani Mathieu Demy
Manus & regi: Céline Sciamma Casting: Christel Baras Foto: Crystel Fournier Ljud: Benjamin Laurent & Sébastien Savine

Klipp: Julien Lacheray Mixning: Daniel Sobrino Första regiassistent: Valérie Roucher Scenografi: Thomas Grézaud
Produktionsledare: Gaëtane Josse Smink: Marie Luiset Producerad av: Bénédicte Couvreur

I samproduktion med: ARTE France Cinéma & Lilies Films Med stöd av: Canal + & ARTE France & Région Ile de France i samverkan med CNC
I samarbete med: ARTE/Cofinova6 & Films Distribution International Sales: Films Distribution

Import & Distribution Folkets Bio www.folketsbio.se

”mer djup och
hjärta än kanske
någon annan film
de senaste åren”

The Examiner

En film av CELINE SCIAMMA

Tomboy
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SKELLIG

Michael och hans familj flyttar till ett nytt hem, ett gammalt ruckel med en stor och igenvuxen trädgård. 
Flytten sammanfaller med att Michael får veta att hans nyfödda lillasyster har hjärtproblem. Plötsligt verkar 
Michaels värld ensam och osäker. En eftermiddag upptäcker han ett gammalt skjul i utkanten av trädgår-
den och han hittar något både obehagligt och magiskt – en varelse som bor där. Michael ger, tillsammans 
med sin nyfunna vän Mina, mat till den inneboende grannen som kallar sig Skellig. En stark och spännande 
film om vänskap, tillit och modet att tro på som är annorlunda och okänt. Baserad på den prisbelönta bok-
en med samma namn, författad av David Almond.

Regissör: Annabel Jankel. Längd 102 min. Storbritannien.
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VAL TILL SKOLBIOVALET 2015 

ÅRSKURS 4-5
Ge 5 poäng till den film du helst vill se som skolbio.

Ge 3 poäng till den du tycker var näst bäst.
Ge 1 poäng till den film som blir kvar.

VINNARE
Berlin Filmfestival
TEDDY JURY PRISET

Hold up Films & Productions presenterar

VINNARE
Frameline San Fransisco

PUBLIKPRISET

VINNARE
Qfest Philadelphia
BÄSTA LÅNGFILM

VINNARE
Newfest New York

BÄSTA SKÅDESPELERSKA

Zoé Héran Jeanne Disson Malonn Lévana Sophie Cattani Mathieu Demy
Manus & regi: Céline Sciamma Casting: Christel Baras Foto: Crystel Fournier Ljud: Benjamin Laurent & Sébastien Savine

Klipp: Julien Lacheray Mixning: Daniel Sobrino Första regiassistent: Valérie Roucher Scenografi: Thomas Grézaud
Produktionsledare: Gaëtane Josse Smink: Marie Luiset Producerad av: Bénédicte Couvreur
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”mer djup och
hjärta än kanske
någon annan film
de senaste åren”

The Examiner

En film av CELINE SCIAMMA

Tomboy

THE CONTEST
Karl flyttar från landet till Köbenhamn och inleder en 
vänskap med tuffa Sawsan som är uttagen till Lilla 
melodifestivalen, men inte får ställa upp. Karl beslutar 
sig för att hjälpa till ...

THE CONTEST FÅR

______POÄNG.

TOMBOY
En kärleksfull skildring av en ung människas
sökande efter vem han, hon eller hen är.

TOMBOY FÅR

______POÄNG.

SKELLIG
En stark och spännande film om vänskap, tillit och  
modet att tro på som är annorlunda och okänt. 

SKELLIG FÅR

______POÄNG.
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GIRAFFADA

Giraffada är ett hjärtevärmande drama om veterinären Yacine och hans tioårige son Ziad som med mini-
mala resurser försöker sköta om djuren på Qalqilya Zoo på Västbanken. Ziad har ett särskilkt gott öga till de 
två girafferna och när en av dem dör i en israelisk raketattack blir han förkrossad. Förkrossad blir även den 
andra giraffen som slutar äta och snart också riskerar att dö. Den enda lösningen är att hitta en ny partner 
till giraffen, och den enda kandidaten finns förstås på andra sidan muren.

Regissör: Rani Massalha. Längd 85 min. Frankrike, Italien, Palestina.

WORLD SALES : Pyramide International - 5, rue du Chevalier de Saint George, 75008 Paris - T +33 (0) 1 42 96 02 20
Lucero Garzon - lgarzon@pyramidefilms.com / Agathe Mauruc - amauruc@pyramidefilms.com / WWW.PYRAMIDEFILMS.COM

SY N O P S I S

Yacine is the veterinarian of the only zoo remaining 
in the Palestinian West Bank. He lives alone with 
his 10-year old son, Ziad. The kid has a special 
bond with the two giraffes in the zoo. He seems to 
be the only one to communicate with them. After 
an air raid in the region the male giraffe dies. His 
mate, Rita, won’t survive unless the veterinarian 
finds her a new companion.
The only zoo that might provide this animal is 
located in Tel Aviv ...

Yacine est vétérinaire dans le dernier zoo de 
Palestine. Il vit seul avec son fils de 10 ans, Ziad. 
Celui-ci a un lien particulier avec les deux girafes du 
zoo, il semble être le seul à pouvoir communiquer 
avec elles. Une nuit, après un raid aérien dans la 
région, le mâle meurt. Rita, la femelle, ne peut pas 
vivre seule et se laisse doucement mourir au grand 
désespoir de Ziad. Yacine doit de toute urgence lui 
trouver un nouveau compagnon. Mais le seul zoo qui 
pourrait l’aider se trouve à Tel-Aviv… 

C A S T
Saleh BAKRI

Laure DE CLERMONT
Roschdy ZEM

Ahmed BAYATRA
Mohammed BAKRI
Loutof NUWEISER

Yacine
Laura
Yohav Alon
Ziad
Hassan
Marwan
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Carlotta Cristiani
Yoel Herzberg
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KOMPANI ORHEIM

Jarles mamma ringer mitt i natten och berättar att Jarles far är död. Det väcker minnen av uppväxten i 
barndomshemmet i Stavanger och av smärtan att leva tillsammans med den alltmer alkoholiserade och 
oberäkneliga pappan som till slut fick familjen att falla samman. Filmen skildrar Jarles sökande efter sin 
egen identitet i 1980-talets Norge, första kärleken, musiken och om när han blev engagerad antirasist och 
aktivist. Kompani Orheim vann Dragon Award för bästa nordiska film vid Göteborg International Film Festi-
val och har även nominerats till Nordiska rådets filmpris.

Regissör: Arild Andresen. Längd 104 min. Norge.
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VI ÄR BÄST

Året är 1982 och Bobo, Klara och Hedvig vägrar gå med på att punken är död. De kämpar på med sitt band, 
driver omkring på stan och tycker att just deras föräldrar är pinsammast. Vi är bäst! är Lukas Moodyssons 
punkigt energiska film om barndomens plågor och lyckorus, om den starkaste vänskapen i världen och om 
vikten av att vara sig själv.

Regissör: Lukas Moodysson. Längd 102 min. Sverige.

Fo
to

: S
F/

M
efi

s fi
lm

26



VAL TILL SKOLBIOVALET 2015 

ÅRSKURS 6-7
Ge 5 poäng till den film du helst vill se som skolbio.

Ge 3 poäng till den du tycker var näst bäst.
Ge 1 poäng till den film som blir kvar.

GIRAFFADA
Giraffada är ett hjärtevärmande drama om veterinären 
Yacine och hans tioårige son Ziad som med minimala 
resurser försöker sköta om djuren på Qalqilya Zoo på 
Västbanken.

GIRAFFADA FÅR

______POÄNG.

KOMPANI ORHEIM
Kompani Orheim handlar om den tonårige Jarles
uppväxt och familj i Stavanger på 80-talet. Det är en 
film om beroende, skuld och försoning, i en familj som 
långsamt håller på att falla isär på grund av pappans 
alkoholmissbruk.

KOMPANI  
ORHEIM FÅR

______POÄNG.

VI ÄR BÄST
Vi är bäst! är Lukas Moodyssons punkigt energiska film 
om barndomens plågor och lyckorus, om den starkas-
te vänskapen i världen och om vikten av att vara sig 
själv.

VI ÄR BÄST FÅR

______POÄNG.
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FILMER ÅK 8-9
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BOYS

15-årige Siegers mamma har dött och han bor med sin pappa och äldre bror, som båda sörjer mamman på 
olika sätt. Sieger är känsligt sinnad och medlem i friidrottslaget där han deltar i stafettlaget i de nationella 
mästerskapen. Med i samma lag är också jämnårige Marc, som är betydligt mer utåtriktad och oförutsäg-
bar, men som kommer allt närmare Sieger på ett sätt som utvecklas mot mer än vänskap. När Sieger börjar 
dejta Jessica står han inför en ensam och hjärtskärande kamp med sina känslor. Den vackert berättade 
och sällsynt tonsäkra filmen om en ung mans kärlek och känslor har hyllats av kritiker och publik över hela 
världen.

Regissör: Mischa Kamp. Längd 78 min. Nederländerna.
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BOKTJUVEN

Boktjuven är ett sagolikt drama om Nazityskland ur en ung flickas perspektiv. Liesel bär en stark fascination 
för böckernas värld och när familjen får en judisk flykting som inneboende vidgas hennes perpektiv ytter-
ligare. Alltmedan deras vänskap växer väcker filmen allt fler frågor om grupptryck, kurage och att tänka 
fritt. När törs vi säga nej? Vad är vi beredda att riskera för andra? Och vad är det egentligen som gör oss till 
människor när omständigheterna är omänskliga? Boktjuven är baserad på Markus Zusaks fantastiska bok 
med samma namn – en historia berättad av Döden själv.

Regissör: Brian Percival. Längd 131 min. USA, Tyskland.
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HOLD-UP FILMS & LILIES FILMS PRESENTERAR

EN FILM AV CELINE SCIAMMA

MED KARIDJA TOURÉ, ASSA SYLLA, LINDSAY KARAMOH, MARIÉTOU TOURÉ MANUS & REGI CÉLINE SCIAMMA PRODUKTION BÉNÉDICTE COUVREUR CASTING CHRISTEL BARAS FOTO CRYSTEL FOURNIER LJUD PIERRE ANDRÉ / DANIEL SOBRINO 
KLIPP JULIEN LACHERAY MUSIK PARA ONE  REGIASSISTENT DELPHINE DAULL MANUS ROSELYNE BELLEC  SCENOGRAFI THOMAS GRÉZAUD PRODUKTIONSLEDARE GAËTANE JOSSE SMINK MARIE LUISET EN PRODUKTION AV HOLD-UP FILMS & LILIES FILMS 
I SAMPRODUKTION MED ARTE FRANCE CINÉMA I SAMVERKAN MED CNC OCH MED STÖD AV FONDS IMAGES DE LA DIVERSITÉ  OCH AV L’ACSÉ AGENCE NATIONALE POUR LA COHÉSION SOCIALE ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES -  MED STÖD AV LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

TILLSAMMANS MED CNC UNDER MEDVERKAN AV CANAL+ ARTE FRANCE OCH CINÉ+ I SAMVERKAN MED ARTE COFINOVA9 INTERNATIONAL SALES F ILMS DISTRIBUTION IMPORT &  DISTRIBUTION FOLKETS BIO

GIRLHOOD

Marieme bor i en parisisk förort. Hon måste ta hand om sina småsyskon, hjälpa mamma på jobbet och hon 
kontrolleras av sin storebror. I skolan ligger hon efter. När hon träffar Lady, Adiatou och Fily föds tanken på 
frigörelse. Hon skaffar sig en ny stil, byter namn och hoppar av plugget för att bli en i gänget.

Vinnare av Bronshästen på Stockholm Film Festival 2014. Filmfotografen Crystel Fournier fick även festiva-
lens pris för bästa filmfoto.

Regissör: Céline Sciamma. Längd 112 min. Frankrike.
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VAL TILL SKOLBIOVALET 2015 

ÅRSKURS 8-9
Ge 5 poäng till den film du helst vill se som skolbio.

Ge 3 poäng till den du tycker var näst bäst.
Ge 1 poäng till den film som blir kvar.

BOYS
En vackert berättad och sällsynt tonsäker film om en 
ung mans kärlek och känslor som har hyllats av kritiker 
och publik över hela världen.

BOYS FÅR

______POÄNG.

BOKTJUVEN
Boktjuven är ett sagolikt drama om Nazityskland ur en 
ung flickas perspektiv.

BOKTJUVEN FÅR

______POÄNG.

GIRLHOOD
En film om Marieme som bor i en parisisk förort, fri-
görelse, och vad man är beredd att göra för att bli en i 
gänget.

GIRLHOOD FÅR

______POÄNG.

HOLD-UP FILMS & LILIES FILMS PRESENTERAR

EN FILM AV CELINE SCIAMMA

MED KARIDJA TOURÉ, ASSA SYLLA, LINDSAY KARAMOH, MARIÉTOU TOURÉ MANUS & REGI CÉLINE SCIAMMA PRODUKTION BÉNÉDICTE COUVREUR CASTING CHRISTEL BARAS FOTO CRYSTEL FOURNIER LJUD PIERRE ANDRÉ / DANIEL SOBRINO 
KLIPP JULIEN LACHERAY MUSIK PARA ONE  REGIASSISTENT DELPHINE DAULL MANUS ROSELYNE BELLEC  SCENOGRAFI THOMAS GRÉZAUD PRODUKTIONSLEDARE GAËTANE JOSSE SMINK MARIE LUISET EN PRODUKTION AV HOLD-UP FILMS & LILIES FILMS 
I SAMPRODUKTION MED ARTE FRANCE CINÉMA I SAMVERKAN MED CNC OCH MED STÖD AV FONDS IMAGES DE LA DIVERSITÉ  OCH AV L’ACSÉ AGENCE NATIONALE POUR LA COHÉSION SOCIALE ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES -  MED STÖD AV LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

TILLSAMMANS MED CNC UNDER MEDVERKAN AV CANAL+ ARTE FRANCE OCH CINÉ+ I SAMVERKAN MED ARTE COFINOVA9 INTERNATIONAL SALES F ILMS DISTRIBUTION IMPORT &  DISTRIBUTION FOLKETS BIO
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VIKTIGA DATUM
16-17 mars
Utbildning för samtliga skolbioinformatörer på Kulturhuset. För att så många som möjligt ska ha möjlighet 
att komma erbjuder vi flera utbildningstillfällen enligt nedan:

16 mars:  Klockan 9-10, eller klockan 10-11 ger vi utbildning för skolbioinformatörer i klass 2-3 och klass 4-5.  
Klockan 12:30-13:30 eller 13:30-14:30 ger vi utbildning för skolbioinformatörer i klass 6-7 och klass 8-9.
17 mars: Som ovan. För båda dagarna gäller att ni anmäler er till emil.berglund@hallstahammar.se vilket 
pass ni tänker komma på.  
 
OBS! Minst två skolbioinformatörer per visningsgrupp/skola skall väljas i god tid innan dessa 
utbildningsdagar. Förskoleklass och årskurs 1 väljer inga skolbioinformatörer utan elevrepre-
sentanter, 2 elever/klass, som får komma till Kulturhuset och rösta direkt på dagen för skol-
biovalet den 25 mars, klockan 9:00. 

25 mars 
Skolbiovalet genomförs på respektive skola, utom för representanter för F-1 som  
kommer till Kulturhuset kl. 09:00. Två representanter per klass. 

26 mars
Valresultatet offentliggörs på www.hallstahammar.se/skolbiovalet.

13-17 april
Förhandsvisningar för pedagoger i Kulturhuset av de vinnande filmerna. Samtliga visningar börjar klockan 
16:30. 13 april: vinnande film för F-1, 14 april: vinnande film för 2-3, 15 april: vinnande film för 4-5, 16 april: 
vinnande film för 6-7, 17 april: vinnande film för 8-9.  
Föranmälan senast 10 april till emil.berglund@hallstahammar.se   

20-24 april
Skolbiovecka. Efter att vi vet vilka filmer det blir lägger vi ett exakt visningsschema. Innan dess får ni ut ett 
dokument där ni får komma med lite grova önskemål om dag och tid på dagen.

Efter visning är det viktigt med efterarbetet ute i klasserna. Läs vidare på nästa sida för tips om detta. 
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INFORMATION TILL PEDAGOGER

Efter genomfört skolbioval, den 25 mars, är det viktigt att valresultatet från respektive skola rapporteras in 
så fort som möjligt, helst samma dag. Maila: emil.berglund@hallstahammar.se.

Därefter kommer resultatet presenteras på www.hallstahammar.se/skolbiovalet så fort det är möjligt. När 
vi vet hur eleverna valt kommer du att få en lärarhandledningar (de flesta filmer har en) till de filmer som 
kommer att visas, samt exakt visningsschema för skolbioveckan den 20-24 april. Vi kan inte nog poängte-
ra hur viktigt det är att för- och efterarbeta filmvisningarna, ta chansen att använda filmen som en resurs 
i din egen pedagogiska verklighet. Hitta din ingång! Lärarhandledningen bjuder också på handfasta tips 
och diskussionsunderlag. Veckan innan skolbioveckan erbjuder vi förhandsvisningar av samtliga vinnande 
filmer för pedagoger, mer information om detta finns på föregående sida.  
 
När ni diskuterat klart i klasserna är ett viktigt att ni fyller i en utvärdering. Det är en webbaserad enkät som 
kommer att ligga på skolbiosidorna på webben:  
www.hallstahammar.se/skolbiovalet Det finns både en lärar- samt elevenkät. Detta är viktigt så att vi kan se 
vad vi ska förbättra till nästa års skolbioval.

HUR PRATAR MAN OM FILM? 
– tips till pedagoger

Till de flesta filmer kommer det att finnas en lärarhandledning med konkreta förslag på frågeställningar att 
jobba vidare med i klasserna. Ifall det saknas en lärarhandledning kommer här några tips på hur man kan 
efterarbeta en film:

INNAN FÖRESTÄLLNINGEN 

Förbered eleverna på vad de ska se: titel och lite kort om handlingen, föreställningens längd etc. 
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EFTER FÖRESTÄLLNINGEN

Inled stunden med att alla får fundera ett par minuter på vad de har sett. Sitt gärna i en ring eller dela in er i 
mindre grupper. Gå sedan laget runt så att alla får nämna något de kommer ihåg, till exempel en scen eller 
händelse, en replik, musiken, en särskild kostym, miljö eller vad som helst. Sedan finns det oftast gott om 
olika trådar att prata och diskutera vidare om. Att våga lita på sin egen upplevelse är viktigt för både elever 
och vuxna. Alla ser och uppfattar olika saker. Undvik värderingsfrågor som: Vad tyckte ni? Det är lätt att bara 
fastna i svar som ”bra”, ”dålig”, etc. 

Några fler tips på frågor:

• Vad i filmen gjorde störst intryck på dig? Varför?
• Vem/vilka var huvudpersonerna?
• Vilka typer av människor spelade de? Vad är en stereotyp?
• I vilken miljö utspelas handlingen?
• Utspelar sig filmen i nutid eller annan tid?
• Finns ett budskap som är aktuellt och angår oss?
• Ställer filmen några tankeväckande frågor?
• Finns det en eller flera rollfigurer som gör eller säger något som ni fastnat för?
• Förändras rollfigurerna i filmen?
• Vad finns för skillnader eller likheter mellan vår egen tillvaro och karaktärerna i filmen?
• Är det viktigt vad de säger i filmen, eller förstår man på andra sätt handlingen (genom musiken, rörelse, 
ansiktsuttryck eller något annat)?
• Vilken typ av musik fanns det i filmen? Var musiken viktig? Var det andra ljudeffekter?
• Hur såg kostymerna ut; vanliga kläder, fantasikostymer?

Man kan så klart jobba med både muntliga diskussioner och skriftliga omdömen, eller varför inte ta tillfäl-
let i akt till eget skapande av film. Eleverna kan filma varandras omdömen och därmed jobba vidare med 
själva filmhantverket, närbilder, olika perspektiv, ljussättning, eller kanske någon viss scen från filmen med 
enkla medel kan återskapas och göras i egen gestaltning.

Vill ni jobba vidare med filmskapande, ta kontakt med filmpedagog Sören Ivemyr, telefon: 0220-247 19 eller 
e-post: soren.ivemyr@hallstahammar.se
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Mer information 
Emil Berglund

Kulturutvecklare, Hallstahammars kommun
Telefon: 0220-241 14

E-post: emil.berglund@hallstahammar.se
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