SKOLBIO VÅREN – 201
A UNITED KINGDOM
Kl. 9.00 30 januari - 2 februari
Rekommenderas från åk 9
Engelskt tal, svensk text
110 minuter

Från prisvinnande regissören Amma
Asante kommer den inspirerande
och sanna historien om kärleken som
skakade omvärlden och besegrade ett
imperium.
1947 träffade Seretse Khama, den
26-årige tronarvingen av Botswana,
Ruth Williams, en 24-årig kontorist från
London. Deras kärlek och äktenskap
bekämpades inte bara av respektive
sydafrikanska myndigheterna. Paret kämpade mot apartheid och den britfamiljer, utan också av de brittiska och
tiska regeringen för att införa demokrati i Botswana.

HEARTSTONE

Kl. 9.30 5- 9 februari
Rekommenderas från åk 6-9
Isländskt tal, svensk text
129 minuter
Filmhandledning finns

ZARAFA

Kl. 9.30 12 - 16 februari
Rekommenderas för åk 1- 3
Svenskt tal, svensk text 78
minuter
Filmhandledning finns

En lika vacker som brutal uppväxtskildring
från en avlägsen isländsk fiskeby. Tonårspojkarna Thor och Christian har känt
varandra hela livet. Under en omvälvande
sommar försöker en av dem vinna en
flickas hjärta, medan den andra upptäcker
nya känslor för sin bästa vän. Ett innerligt
och avväpnande drama om att växa upp,
komma ut och bryta samman.

SKELLIG

kl 9.30 19–20, 22–23 mars
Rekommenderas från åk 4
Engelskt tal, svenskt text
102 minuter
Filmhandledning finns

Skellig” bygger på David Almonds prisbelönta rom
om Michael och hans föräldrar och de märkliga sa
ker som händer när de flyttar in i ett slitet gamma
hus. När Michaels lilla syster föds både för tidigt
och med hjärtfel, stannar tillvaron upp och Michae
lämnas allt mer ensam.
Men det gamla skjulet i den igenvuxna trädgården
visar sig dölja något som kommer att förändra allt
”Skellig” har ett tydligt barnperspektiv i sin berät
gränslösa fantasi. Det handlar om vänskapens bety
sårbara självkänslan.

Zarafa är ett animerat filmäventyr
inspirerat av den verkliga händelsen då en giraffunge på 1800-talet
fraktades som kunglig present
från Sudan till Frankrike. Det är
en spännande och gripande berättelse om vänskap, frihet och mod.

upplevelser vi inte kan föreställa oss. Men också at
verklighet går hand i hand och drömmar kan vara
”Jag är från Libanon.” Josef Fares stod också fram
han heller. Han kom inte ensam; familjen flydde till
skickade kassettband. Och han hade en kyckling.

Filmens reser viktiga frågor om
europeisk kolonialisering, slavhandel och rasism ur ett samtida och
historiskt perspektiv.

JORDGUBBSLANDET

INSYRIATED

Kl 9.00 26 februari - 2 mars
Rekommenderas från gymn.
Arabiskt tal, svensk text
85 minuter
Detta kraftfulla drama skildrar civilbefolkningens liv i krigets Damaskus och blev dubbelt
prisbelönt i Berlin. Matriarken Oum Yazan gör
allt för att skydda sin familj och sina grannar i
en hennes lägenhet. En brutal händelse inträffar som hon måste hålla hemlig för de övriga,
och när två män bryter sig in i lägenheten
eskalerar paniken.
INSYRIATED vann publkens pris på Berlins
filmfestival 2017

KRIG

Kl. 9.00 9–13 april
Rekommenderas från åk 9
Svenskt tal, svensk text
93 minuter. Filmhandledning finns.

Vackra omgivningar, usla villkor och ömtålig kärlek
ett jordgubbsfält i Blekinge möts tonåringarna Wo
och Anneli. Han gästarbetar och hon är dottern ti
hans arbetsgivare. Deras förälskelse växer sig star
men ifrågasätts av omgivningen.
Med poetiska bilder på ljusa nätter, böljande fält,
miga gryningar skildrar Jordgubbslandet klasskroc
och fördomar mot fonden av svensk midsommar
en vilsen vuxenvärld.

