GRATIS SKOLBIO
HÖSTEN 2018

Är det ingen film som passar?
Ring så letar vi reda på en annan.
Dessa filmer är ett litet urval intressanta filmer som vi tänker
kan användas i pedagogiskt sammanhang.
Eftersom vi inte kan göra alla lyckliga kan det hända att vi inte
har hittat exakt rätt för alla. Det kanske ska vara en film om
Förintelsen, eller om grupptryck, eller genusfrågor, eller...
Om du vill välja film utanför detta program är priset 4500:med 139 platser till förfogande.
Johan: 019-216085 Kjell: 019-216090

AGATHA
JAZZOO - FESTEN
Kl. 9.30 24-28 september
Rekommenderas från 6 år
Svenskt tal
30 minuter

I en glänta i skogen har jordens alla djur samlats till en sjusjungande fest. Rovdjur och växtätare, stora djur och små. Näktergalen hämtar elefanten och aporna, kängurun och koalan och de
andra djuren. Koalan vill hoppa som en känguru, isbjörnen får
hjälp att hitta hem av en blåval och flodhästen lyckas rymma från
zoo. Allt till Oddjobs svängiga jazztoner..

LITTLE WING

Kl. 9.00 1-5 oktober. Rekommenderas från åk 6-9
Finskt tal, svensk text 100 minuter.
Filmhandledning finns
12-årig Varpu växer upp snabbt men hennes omogna mamma
vill inte bli stor. Sin biologiska pappa har Varpu aldrig träffat, men
en vaken natt bestämmer hon sig för att ändra på det. Hon stjäl
bilen och kör norrut för att hitta den man som hon bara vet
namnet på. Det blir en omtumlande resa och när hon väl finner
honom är han inte alls så som hon föreställt sig. Hon vill inte bli
besviken och han vill inte göra henne besviken, men föräldraskapet är inte lätt för en udda enstöring.Varpu är än en gång den
mest mogna i relationen, men sakta leder mötet till insikter om
både varandra och världen.

COCO

Kl. 9.30 9-12 oktober
Rekommenderas från åk 1
Svenskt tal, svensk text. 104 minuter.
Miguel är en ung pojke som drömmer om att bli lika bra på
gitarr som sin idol Ernesto de la Cruz, Mexikos mest berömda
musiker. Men Miguels familj har helt förbjudit musik i generation
efter generation. Miguel trotsar förbudet, och upptäcker då ett
gammalt släktmysterium vilket leder till att hans familj återförenas på ett både extraordinärt och överraskande sätt.
”Coco” är ljuvlig att titta på, en film som trots sitt ämne är
proppfull av glädje och liv med flera direkt bländande scener”
SvD

THE DEATH OF STALIN

Kl 9.00 15-18 oktober
Rekommenderas från åk 9.
Engelskt tal, svensk text 106 minuter
När Stalin plötsligt ligger för döden utbryter kalabalik, men snart
börjar maktkampen på allvar mellan Beria, Chrustjev och Malenkov. Storstjärnor som Steve Buscemi, Michael Palin, Olga Kurylenko och Andrea Riseborough gör i en hutlös fars allt för att
ta platsen som Stalins efterträdare, i Armando Iannuccis (Veep,
The Thick of It) bitska och hyllade humoresk. I farsens form visas
med isande tydlighet hur den absoluta makten korrumperar.
Det här är en dramatisering av den sanna historien om hur
Sovjetunionens förbrytelser löpte genom hela samhället, ända
upp i den politiska ledningen. Den visar också tydligt hur den
absoluta makten korrumperar – ett nog så aktuellt ämne i

dessa dagar!

Kl 9.30 22-26 oktober
Rekommenderas från åk 1
Svenskt tal. 77 minuter
Filmhandledning finns
Tioåriga Agatha-Christine, A-C, gillar att vara ensam och älskar
mysterier och deckarhistorier. Hon har nyss flyttat in i ett nytt hus
och i ett källarförråd inreder hon en detektivbyrå. Det första fallet
verkar vara enkelt, men det utvecklar sig till en mycket komplicerad
historia. Huvudmisstänkt är en jämnårig kille som A-C stöter ihop
med i närbutiken på hörnet.
”Filmen fångar fint ett barns lekar: hur AC:s egna upplevelser flätas
ihop med hennes fantasier [...]” Moviezine

VAD SKA FOLK SÄGA

Kl 9.00 5-9 november
Rekommenderas från åk 9
Norskt tal, svensk text
106 minuter Filmhandledning finns
Sextonåriga Nisha bor i Oslo och lever ett dubbelliv. Hemma följer
hon strikt familjens pakistanska traditioner, men med sina vänner
lever hon ett vanligt norskt tonårsliv. När hennes pappa kommer på
henne med att ha en pojkvän, skickas hon till Pakistan – ett land där
hon aldrig tidigare varit.
Berättelsen är baserad på regissören Iram Haqs egna erfarenheter.

FROM NOWHERE

THE DEMINER

Kl. 9.00 19-23 november
Rekommenderas från åk 9
84 minuter. Filmhandledning finns
Striderna efter Saddam Husseins fall har lämnat landet i spillror.
Colonel Fakhir arbetar för den irakiska armén med de amerikanska säkerhetsstyrkorna och förlorar sitt ena ben i tjänsten. Armén
behöver honom inte längre, men när IS plötsligt framträder i det
redan krigshärjade landskapet börjar Fakhir att arbeta med kurdiska
Peshmerga för att röja minorna som efterlämnats i Mosul. Beväpnad
med nerver av stål, en enkel skyddsväst och ett par tänger, tar sig
Fakhir fram i minerade landskap, vägledd av sin erfarenhet och intuition. Mer än väl medveten om faran men obeveklig i sin övertygelse
demonterar Fakhir tusentals sprängladdningar för att rädda oskyldiga
människoliv.
Regissören Hogir Hirori var bland de första att skildra IS:s grymheter
2014. Det blev den prisade Flickan som räddade mitt liv. Nu följer
han upp med ännu en film från sitt forna hemland. Skakande nära om
mannen som tar på sig världens farligaste jobb.

ELDPROVET

Kl. 9.00 26-30 november
Rekommenderas från gymn
Fransk tal, svensk text
93 minuter.
Neïla Salah är en ung fransyska med arabiskt ursprung som trots en
fattig uppväxt lyckats ta sig in på universitetets juridiska utbildning,
där hon bland annat undervisas av den välkände Pierre Mazard. Mazard är en briljant föreläsare, men också en provokatör som har svårt
att hålla inne med sina både sexistiska och rasistiska åsikter. Efter att
ha gjort bort sig å det grövsta under en föreläsning, med Neïla som
verbalt offer, blir Pierre rejält tillrättavisad av skolledningen. Motvilligt
går han med på att bli Neïlas mentor inför universitetens prestigefulla
tävling i retorik.

UTØYA 22 JULI

Kl. 9.00 4-7 december. Rekommenderas från åk 9
Norskt tal, svensk text
97 minuter

Kl 9.00 12-16 november.
Rekommenderas från åk 8
Engelskt tal, svensk text
93 minuter Filmhandledning finns

I filmen möter vi Kaja (18) och hennes vänner på sommarlägret, och
vi ser händelserna som de kunde sett ut för några på ön. Filmen som
utspelas i realtid börjar när ungdomarna, chockade över bombangreppet i Oslo, lugnar sina släktingar med att de är långt därifrån.

Tre tonåringar – Moussa från Guinea, Alyssa från Peru och Sophie
från Dominikanska Republiken – kom alla till USA som barn och
pluggar nu på ett gymnasium i Bronx. Som sina jämnåriga vill de
hänga med vänner, bli kära och planera för college, men i motsats till
sina amerikanska klasskamrater är de papperslösa och lever under
ett ständigt hot. Ett hot om att bli borttvingade från den värld som
de känner som sin – men som myndigheterna inte menar är deras.

En stor mängd fakta från AUFs sommarläger 22 juli 2011 har
återgetts i rättssak, böcker och media. Men få av oss känner till den
fruktansvärda panik och förvirring som uppstod, eller de omöjliga
valen som offren tvingades till. En terror som påtvingats så många och
en fruktan och sorg som de överlevande måste leva med resten av
sina liv. Filmen är skapad efter en tät dialog med flera av de överlevande. Av respekt till offren och deras släktingar, är karaktärerna och
händelserna uppdiktade.

När en lärare, i ett försök att hjälpa eleverna att få ordning på sina
papper, sätter eleverna i kontakt med en advokat, måste de börja
gräva i sina familjehistorier. De måste hitta det mörker som kan vara
nyckeln till en ljus framtid.

GRATIS SKOLBIO HÖSTEN 2018
Roxy har under sommaren genomgått en större restaurering av Salong 1. Det vill vi fira med att bjuda
alla Örebros skolor på gratis skolbio. Du måste förstås boka som vanligt, per telefon.
Egentligen är det mesta som vanligt. Bortsett från att vi kan erbjuda en extra fräsch biograf i gammal
stil. Och att det är gratis.
• Avbokningar/ändringar av antal måste göras senast sju dagar före föreställningsdagen, annars debiteras du för det först bokade antalet. Det går att avboka via e-post.
• Du kan själv hämta handledningar gratis via länkar på vår hemsida.
• Har du svårt att komma på våra ordinarie tider – ring innan bokningarna släpps, så försöker vi hjälpa
dig att hitta en annan tid.
• Om du inte redan gjort det: Prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev. Anmäl dig på www.
bioroxy.orebro.se

Boka skolbio på 019-216090 eller -6085 med början måndag 27 augusti

GORDON & PADDY

Kl. 9.30 10-14 december. Rekommenderas från åk 1
Svenskt tal, svensk text
62 minuter Filmhandledning finns
Snön yr i den stora skogen. 204 nötter är stulna. Under nötfallet möter Kommissarie Gordon en mus utan namn. Hon får namnet Paddy
och blir hans assistent. Paddy hjälper honom att lösa fallet och tar till
slut över som polischef. Gordon går i pension. Men någon prasslar
i buskarna. Fåglar råkar illa ut och barn försvinner spårlöst. Paddy
tvingas kalla in Gordon.Vem bestämmer nu? Och vad är det för fara
som lurar i skogen? I vår värld möts den äldre generationen med den
yngre. Genom våra huvudkaraktärer Gordon och Paddy skildras ödmjukhet och respekt inför det man först kanske inte förstår. Att våga
utmana sina egna föreställningar om hur världen ser ut och genom
att försöka se världen genom någon annans ögon.

Skolbio sedan 1989

