Skolbiovisningar i Falkenberg vårterminen 2018
Under vårterminen visas filmer för årskurs F-5
OBS! Reviderad!!!

Film
Paddington 2
(åk F-5)

Mån 16/4

Tis 17/4

Ons 18/4

Tors 19/4

Fre 20/4

9.15

12.00

9.15

9.15

9.15

Ugglor och
möss
(åk 1-3)
The Rocket
(åk 4-5)

9.15

12.00

12.00

12.00

Tänk på att ni bör vara på biografen 15 min innan filmen startar.

Plats: Filmvisningarna sker på Stadsbion (Folkets hus) i Falkenberg
Målgrupp: F-5
Bokning: Varje skola gör en samlad anmälan (via kulturombudet eller annan person på skolan) med
hur många personer som kommer till vilken föreställning via mail till Gunvi Halltorp
gunvi.halltorp@falkenberg.se, tel. 88 60 00.
Sista bokningsdag: Fredagen den 6 april
Sista avbokningsdag: Onsdagen den 11 april
Visningarna är kostnadsfria och följande skolor kan boka buss på resp. skolexpedition:
Ätranskolan, Älvseredsskolan, Fageredsskolan, Apelskolan, Okomeskolan, Årstadskolan,
Hertingskolan, Hjortsbergsskolan, Långåsskolan, Långavekaskolan, Ljungbyskolan,
Skogstorpsskolan, Slöingeskolan, Söderskolan, Vessigebroskolan och Vinbergsskolan.
Faktureringsadress: Falkenbergs kommun, Box 293, 311 23 Falkenberg. Uppge referensnummer
58 000-02.
Kort information om filmerna samt länkar till filmhandledningarna kommer här:

Paddington 2 (åk F-5)

Tema: Sagor och äventyr. Kulturmöten /kulturkrockar.

Paddington har flyttat in hos familjen Brown i London. När Paddington letar efter den perfekta
presenten till sin faster Lucys hundraårsdag hittar han en bok i herr Grubers butik. För att ha
råd att köpa boken måste Paddington ta en rad märkliga jobb. Men när boken blir stulen
försöker Paddington och familjen Brown spåra tjuven.
Storbritannien/Frankrike, 2017, Pual King, 103 minuter.
Tal: Svenska, text: svenska
Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=lJ3Bik3MoV0
Filmhandledning:
http://193.10.144.150/contentassets/a0d239b1ecb4437fa9189a320bf6959d/allafilmers_slutversion.pdf

Ugglor och möss (åk 1-3)

Tema: Värdegrund, mobbning, sagor & äventyr.

Meral är nyinflyttad och hennes enda vän är husmusen Peepeep. När klassen ska åka på
lägerskola får Peepeep följa med, men i skogen finns faror som hotar en liten mus och Meral
måste ta hjälp av sina nyfunna vänner. Ugglor och möss är en feelgoodfilm med
musikalinslag om vänskap, likheter och olikheter.
Nederländerna, 2016, Uilenbal, Simone van Dusseldorp, 80 min.
Tal: Holländska, text: svenska
Filmhandledning:
http://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-omfilm/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/ugglor-och-moss.pdf

The Rocket (åk 4-5)

Tema: Kulturmöten/kulturkrockar

The Rocket är en berättelse om dagens Laos och om en 10-årig pojkes väg mot identitet och
bekräftelse. Det blir en både känslosam och glädjefylld resa i skuggan av krigshistoria, gamla
traditioner och byar som får lämna plats för multinationella dammbyggen. Med en spännande
mix av magi och socialrealism öppnar filmen för samtal kring effekterna av samhällets
utvecklingsiver och en pojkes uppväxt.
Australien/Laos, 2013, Kim Mordaunt, 96 min. Åk 4-5.
OBS! Endast svensk text.
Filmhandledning:
http://www.filminstitutet.se/contentassets/85dbfb0b97fa46f6a461f9b5f040389e/therocket.pdf

När det inte finns en filmhandledning att tillgå till en specifik film rekommenderas”Alla filmers
filmhandledning”. Detta är en allmän handledning, framtagen av Film i skolan (Svenska
filminstitutet), och som kan användas som stöd för diskussion i klassrummet – både före och
efter en filmvisning:
http://193.10.144.150/contentassets/a0d239b1ecb4437fa9189a320bf6959d/allafilmers_slutversion.pdf

