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En kampanj för lustfyllt lärande med gratis skolbio
Välkommen att se filmerna Amatörer, Jimmie, Just Charlie eller Lady Bird tillsammans med din klass!
Under hösten pågår en kampanj med kostnadsfria skolbiovisningar och filmpedagogik till Stockholms skolor. Låt dina
elever upptäcka skolbions och filmens möjligheter till reflektion, kunskapsinhämtning och eget skapande. Boka och ta
med din klass på skolbiovisningarna av filmerna Amatörer, Jimmie, Just Charlie eller Lady Bird.
Använd upplevelsen till att diskutera högaktuella frågor som demokrati, mediekritik, identitet eller normer. Hör av dig
om du vill få stöd från en filmpedagog i samtalet efter filmen.
Vill du förkovra dig och fördjupa arbetet med eget filmskapande erbjuder Medioteket det filmpedagogiska paketet
Filmraketen. Allt är kostnadsfritt!
Information om kampanjen och bokning av filmpedagog:
Carina Häll, Medioteket/Skolbio Stockholm, carina.hall@stockholm.se, 08–508 33 255
Charlotte Carlsson, Film Stockholm, charlotte.karlsson@sll.se, 070–484 22 09

Filmerna
Just Charlie

Lady Bird

Tema: Identitet. Normer. Utanförskap. Mod och rädsla.

Tema: Frigörelse. Vänskap. Kärlekstörst. Girlpower.

Charlie är en till synes helt vanlig tonårskille med en lysande
fotbollskarriär framför sig. Charlie är egentligen en tjej,
instängd i en killes kropp – en hemlighet som gör livet näst
intill outhärdligt. Hon slits mellan att leva upp till sin pappas
förväntningar, chansen att avancera som fotbollsspelare och att
få leva som sig själv fullt ut. Hur ska hon kunna fortsätta med
fotbollen i killarnas lag? Och hur ska hon tackla omvärldens
reaktioner och i vissa fall intolerans? Charlie är en stark och
modig person, det är omvärldens väg till insikt och acceptans
som tar tid.

17-åriga Christine “Lady Bird” McPherson kämpar emot, men
är oundvikligen lik sin mamma, som hon har ett dramatiskt och
turbulent förhållande med. Mamman jobbar som sjuksköterska
och arbetar outtröttligt för att hålla familjen uppe efter att maken förlorat jobbet. Lady Bird har både bytt namn och hårfärg,
från mellanblont till orangerosa. Nu vill hon också byta liv,
kust och klass. Bort från sin bittra mamma, sin katolska skola
och småstadens tristess. Under sista året på high school söker
hon rastlöst olika skolor, potentiella partners och drömmer om
ett helt annat, artistiskt, spännande liv. Med humor och optimism tacklar hon världen och kommer till en och annan insikt.

Det är en gripande film om transidentitet och vikten av att bli
accepterad för den man är.
Storbritannien 2017. Regi: Rebekah Fortune. 99 minuter.
Engelskt tal, svensk text. Rekommenderas för åk 7–9.
Visas:
Årsta Folkets Hus
Victoria
Filmstaden Vällingby
Sture
Bio Rio

En underbar film som många, som är eller har varit tonåringar, kan känna igen sig i. Filmen fick flera tunga Oscarsnomineringar på den senaste galan.
USA 2017. Regi: Greta Gerwig. 94 minuter. Engelskt tal,
svensk text. Rekommenderas för åk 8–vux.

12 oktober
17 oktober
19 oktober
23 oktober
25 oktober

9.00
9.00
9.00
9.00
9.30

Visas:
Sture
Reflexen
Grand
Filmstaden Vällingby
Bio Rio

30 november
4 december
6 december
14 december
19 december

9.00
9.00
15.00
9.00
13.00

Bokning av skolbiovisningarna sker via formuläret på stockholm.se/medioteket/skolbio. Du kan också mejla till
skolbio@stockholm.se eller ringa 08–508 33 481. I kampanjen är antalet platser begränsat. Det är först till kvarn...
Avbokning ska ske minst 14 dagar i förväg, annars debiterar vi 25 kronor per bokad plats.

Lärarkvällar med presentation av kampanjen
Vi välkomnar lärare och annan skolpersonal till två kvällar på Klara-biografen
i Kulturhuset!
24 september klockan 17.00–20.00
Vi presenterar kampanjen, Filmraketen,
Statens Medieråds metodmaterial Visuella
mönster – om könsnormer i bildspråket
och visar Just Charlie kostnadsfritt. Lätt
förtäring serveras från klockan 16.30.

24 oktober klockan 17.00–20.00
Vi presenterar kampanjen, det filmskapande integrationsprojektet Ung i
STHLM och visar Jimmie kostnadsfritt.
Lätt förtäring serveras från klockan
16.30.

Bokning av lärarkvällarna sker via formuläret på
stockholm.se/medioteket/skolbio. Du kan också mejla till
skolbio@stockholm.se eller ring 08–508 33 481. Bokning
görs minst sju dagar innan lärarkvällen. Sju dagar innan
tillfället är bokningen bindande. Vid senare avbokning
debiterar vi 350 kronor per person.

Ur filmen Jimmie

Amatörer

Jimmie

Tema: Demokrati. Mediekritik. Småstad. Vänskap.

Tema: Flykt. Utsatthet. Saknad.

Välkommen till Lafors! Ett litet svenskt brukssamhälle i desperat behov av en nystart. En gnista hopp tänds när den tyska
lågpriskedjan Superbilly överväger att etablera sig på orten.
500 nya jobb skulle förändra allt! Nu gäller det att sätta Lafors
på kartan meddelar kommunchefen och snart är beslutet om en
kommunfilm fattat. Kulturbudgeten är dessvärre slut men kommunanställde Musse får en vågad idé; Vi låter skolungdomarna
göra filmen – som ett skolprojekt i demokratins anda! Det är ju
modernt, nytänkande – och gratis...

Filmen berättar historien om fyraåriga Jimmie som måste åka
på en resa med sin pappa. Men resan tar aldrig slut och ingen
verkar veta var de ska, förutom att de är på väg bort från något.

Med humor och spets vill jag berätta ett stycke satir med bultande hjärta – och en knuten näve. Amatörer är en hyllning till
alla som av proffsen fått höra att det inte är ”så man gör”. Till
alla småstadsrebeller. Till de exkluderade och otämjbara.
– Gabriela Pichler
Vilka bilder får synas och vilka röster får höras i vårt samhälle? Och vem väljer ut dem? Regissören Gabriela Pichler
följer upp framgångarna från filmen Äta sova dö med ett nytt
drama fyllt av humor och hjärta. Manuset är ett samarbete
mellan Pichler och författaren Jonas Hassen Khemiri.
Sverige 2018. Regi: Gabriela Pichler. 102 minuter. Svenskt tal
och svensk text. Rekommenderas för åk 8–vux.
Visas:
Filmstaden Kista
Grand
Tellus
Filmstaden Vällingby
Victoria

10 oktober
12 oktober
16 oktober
23 oktober
26 oktober

14.00
9.00
13.00
14.00
9.00

Filmen är löst baserad på verkliga händelser och vittnesmål
från familjer som tvingats fly från sina hem. Jag ville återberätta deras historier i en lite annan miljö. För att se om vi känner samma sak, eller någonting annat, när det är ett barn som
heter Jimmie som flyr för sitt liv. Jag tycker alltid det är sunt
att ändra perspektiv, att kliva in i en annan värld om än bara
för ett ögonblick. Och då är filmens kraft enastående!
– Jesper Ganslandt
I Jimmie spelar regissören Jesper Ganslandt själv huvudrollen
tillsammans med sin son. Det är ett omvänt flyktingdrama från
Sverige mot okänd destination. Ett drama som kan ge tankeställare och skapa empati för människor på flykt. En film som
alla borde se!
Sverige 2017. Regi: Jesper Ganslandt. 90 minuter. Svenskt tal
(delvis) och svensk text. Rekommenderas för åk 9–vux.
Visas:
Tellus
Victoria
Filmstaden Vällingby
Zita

20 november
26 november
29 november
4 december

9.00
14.00
13.00
14.00

Läs mer om Skolbio Stockholm på
stockholm.se/medioteket/skolbio

Filmraketen innehåller tre delar:
•

En kompetensutvecklande workshop i filmskapande för dig som lärare eller annan personal.
Välkommen till Medioteket den 27 september klockan 14.00–17.30.

•

Eleverna går på en skolbiovisning av Just Charlie eller Amatörer och får chansen att diskutera filmen.

•

Eleverna gör egna filmer som knyter an till skolbiofilmens tema med stöd av en filmpedagog.

I det filmpedagogiska arbetet tränar eleverna bland annat på att tolka och analysera rörliga bilder och utvecklar
därmed sin filmkunskap och källkritiska förmåga. I den praktiska delen av Filmraketen arbetar eleverna från
idé till färdig digital produktion, där kombinationen av rörliga bilder och ljud/musik utgör grunden i berättandet. Dessa förmågor beskrivs i den reviderade läroplanen rörande digital kompetens samt inom ramen för
MIK, Medie- och informationskunnighet.
OBS! Påbörjar du Filmraketen är du förbunden att genomföra alla steg.
Information: Filmpedagogen Elin Jönsson, elin.s.jonsson@stockholm.se

Läs mer och anmäl dig på stockholm.se/medioteket/filmraketen

Kampanjen arrangeras av Medioteket och Film Stockholm med stöd av Kulan.

Medioteket

Kulan
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Filmraketen

