
UPP TILL 
KAMP!

Ett samarbete mellan:

Inspirationsdag 
- skolbio -

Vad är filmkunnighet och hur kan vi använda det vid skolbiovisningar? 
Vilka filmer ska vi/kan vi, visa och diskutera under skoltid? Hur skapar 
vi meningsfulla samtal vid visningar? Nätverka, inspireras av och hitta 
samarbeten med kollegor från hela Sverige!
 
TID   Torsdagen den 5 oktober, kl. 9.00-15.30. 
PLATS  Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
PRIS   Gratis! Inkl. lunch och fika.

FÖR DIG SOM KOMMER ONSDAGEN DEN 4 OKTOBER 
 

BIO & MINGEL:  17.30 Filmcentrum förhandsvisar en höstnyhet i  
   Biograf Fokus, Stadsbiblioteket.  

   19.30 Kvällsmingel på Grand Hotel. För boende  
   ingår kvällsminglet, för övriga kostar detta   
   150:-.
BOENDE Deltagare i seminariedagen får rabatt på Grand Hotel, boka 
via webben www.grandhoteljonkoping.se/boka och uppge koden  
”skolbio”.  

ANMÄLAN
Anmäl dig senast 15 september till skolbio@jonkoping.se. Ange om du 
även kommer på onsdagens filmvisning och mingel! Anmälan är bindande 
men kan överlåtas. Vid återbud debiteras en kostnad på 300kr. 

 Av och genom film - Annika Wik
         En föreläsning om att förstå och diskutera filmens uttryck och   
 estetik. Vad innebär filmkunnighet? Varför vi behöver både   
 teori och praktik för att få fördjupad kunskap om film och   
 rörlig bild. 
   

 Kaos i klassrummet - Niklas Salmose
 Om filmval, känslor och att göra film till ett aktivt och inte passivt  
 medium. Fil.dr i engelska med inriktning på film och litteratur, 
 Linneuniversitetet. 

 Måste det vara sockerkaka? - Malena Janson
 En föreläsning om barns rätt till ett varierat filmutbud och vuxnas 
 fördomar om barn, barnkultur och barnfilm. Fil dr Malena Janson,  
 forskare, föreläsare och skribent med inriktning mot rörliga bilder  
 för barn och unga.

 Distributörer & IRL
         Representanter från distributörerna Filmcentrum, Folkets Bio   
 och BUFF, finns på plats och berättar om hur de väljer sina   
 filmer. Filminstitutet informerar om sin pedagogiska verksamhet   
 och du får koncisa inblickar i filmpedagogiken i    
J Jönköpings län. 

 
 MODERATOR 
 Maria Friedner, Stadsbiblioteket Jönköping

Medverkande

Arrangörer:
Kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun 
Region Jönköpings län, kultur och utveckling 
I samarbete med: Filminstitutet, Filmcentrum, 
Folkets Bio & BUFF


