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Syftet med skolbio är att erbjuda ett rikt urval av film. Vi 
fortsätter att fördjupa vårt arbete med öppenhet och mångfald. 
Vi strävar efter att filmerna vi erbjuder ska kunna vara en 
utgångspunkt för samtal om olika livsfrågor. 
Skolbioutbudet för vårterminen består av 16 filmer från 10 
olika länder. I filmerna finns minst 12 språk representerade. 
Sju av filmerna har regisserats av kvinnor. Bland filmerna finns 
två fantastiska animerade filmer, en från Japan respektive 
Brasilien, en dokumentärfilm för högstadiet och dessutom 
både gamla och moderna klassiker. 

Vi har valt att särskilt lyfta fram några av de nationella 
minoriteterna i tre filmer för högstadiet. Vi visar Sameblod 
även denna termin, den kritikerrosade finska Stupid Young Heart 
och en ny film från Tornedalen som heter Håll käften haters. 

Alla filmer har handledning som är ett stöd hela vägen från
valet av film fram till diskussioner kring filmen och efterarbete.

ATT VÄLJA FILM
Vi vill uppmana er att diskutera filmvalet med eleverna innan 
beslut. Filmupplevelsen blir bättre om eleverna är delaktiga.

GEMENSAMT SKOLBIOSEMINARIUM F-9 för alla med skolbioavtal
Vecka 7, 15:00-17:00, Kulturhuset Dieselverkstaden. 
Skolbioseminariet leds av en person med stor kunskap och 
erfarenhet av att arbeta med barn och film. Målet är att 
seminariet ska vara inspirerande för alla som arbetar med att 
sprida filmens magiska kraft till unga människor.

Kulturombudsträffar 19 och 21 november.
Gäst 21 november Simon Settergren, från Kungen av Atlantis.

Anmälan till skolbioseminariet sker i samband med 
bokningen som öppnar 16 december. 

TIPS!
Håll utkik på vår webb efter våra inspirerande ”Samtal Om” 
i Nacka konsthall under våren 2020. Vi tar upp aktuella ämnen 
och bjuder in spännande gäster till samtal.

NYHET 
Mobilfri skolbio för alla! Vi behöver alla skolors hjälp för att 
filmupplevelsen ska bli den bästa tänkbara, fri från störande 
distraktioner. 2020 vill vi testa att låta de skolor som tagit bort 
mobilerna från biosalongen sätta standarden. Hur gör ni på 
skolan? Kan vi bidra med något? Dela gärna med dig av tankar 
och metoder direkt på kulturombudsträffen eller kontakta oss.

ÖNSKEMÅL
20 november-2 december på bokakulturnacka.se 

BOKA TIDER
16 december-16 januari på bokakulturnacka.se

VIKTIGT
Om ni har någon särskild veckodag eller specifika datum som 
gör det svårt för er att gå på skolbio (på grund av till exempel 
prao-veckor) skriv det i önskemålsformuläret.

FRÅGOR
Katarina Weidhagen 
Filmer/innehåll: katarina.weidhagen@nacka.se 
070-431 78 72 

Martin Hansen Frost:
Avtal/web: martin.hansen-frost@nacka.se 
070-431 95 31

Allmänna frågor: boka@dieselverkstaden.se

Skolbio
VÅRTERMINEN 2020
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN KLASS

OM FILMERNA
Rekomendationer skrivs av Kulturhuset Dieselverkstadens 
producent som också har gjort filmurvalet.
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: En fin film om att vara annorlunda och olika. 
Rakt och enkelt berättat med mycket kärlek och humor.

Bram är en livlig sexåring som är smart och kreativ men inte kan 
sitta still. Han tycker att det mesta är intressant men han kan inte 
koncentrera sig på bara en sak. 

När han blir stor tänker han bli uppfinnare och han har en särskild 
bok där han samlar på ord. Bram är mycket förväntansfull över 
att få börja skolan, men han blir snabbt besviken. Det mesta går 
ut på att sitta still och följa regler, två saker som Bram inte alls 
gillar. Brams föräldrar frågar sig hur mycket deras son kan anpassa 
sig utan att bli väldigt olycklig. 

”Regissören Anna van der Heide lyckas också otroligt bra med att 
skildra den rika associationsförmåga som ett barn med adhd kan 
besitta. Nästan allt som Bram stöter på kan han associera till något 
som både skildras underhållande grafiskt i filmen samtidigt som det 
visar på hur dåligt skolan är att tillvarata denna resurs, på samma 
gång visar filmen utan att problematisera för andra barn hur det 

är att leva med adhd som barn, även om de aldrig nämner något 
om en diagnos i filmen. ”Bram med myror i brallan” är däremot 
en gemytlig barnfilm med ett lyckligt slut som jag absolut kan 
rekommendera till barn i nedre skolåldern.” 
NPF Neurobevakning, Henrik D. Ragnevi 

Filmen belönades i Berlin med priset Kristallbjörnen.

Medverkande 
Manus: Tamara Bos Foto: Jan Moeskops. 
Producent: Burny Bos och Ruud van der Heyde
Skådespelare:  Coen van Overdam, Katja Herbers, Tjebbo Gerritsma, 
Roosmarijn van der Hoek, Isabelle Smit, René Groothof, René 
Groothof med flera
Svenska röster

Foto: Jan Moeskops

BRAM MED MYROR I BRALLAN – SPELFILM
REGI: ANNA VAN DER HEIDE

NEDERLÄNDERNA 2013

LÄNGD 83 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS F-3

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: En poetisk och tankeväckande saga. En hyllning 
till barndomen och fantasin. (Njuta films)

Att få ett syskon kan vara en prövning. När den 4-åriga pojken 
Kun får en lillasyster förändras hela hans värld. Lyckan blir snabbt 
till besvikelse då lillasystern Mirai stjäl föräldrarnas uppmärksamhet. 
Allt tar en överraskande vändning när Kun genom en förtrollad 
trädgård får träffa sin lillasyster som tonåring, en avliden släkting 
och till och med familjens hund - vilka alla lär honom att se värl-
den på ett nytt sätt. 

Miraï, min lillasyster är japansk animerad film när den är som bäst. 
Filmen blev Oscar-nominerad för bästa animerade långfilm och 
blev 2018 vald till årets animerade film av Japanska filmakademin.

Press
“Livsbejakande och vackert” Dagens Nyheter

“Elegant äventyr” Göteborgsposten

“Fin, fantasirik och generationsöverskridande” Aftonbladet

Medverkande
Regi och manus: Mamoru Hosoda
Musik: Masakatsu Takagi
Producenter : Nozomu Takahashi, Yūichirō Saitō, Takuya Itō, Yūichi 
Adachi, Genki Kawamura
Originaltitel: Miraï no Miraï
Distributör: Njuta films
Svenska röster : Elis Lindsten, Elina Raeder, Sofia Ledarp, Laura 
Jonstoij, Mikael Regenholz, Mattias Knave med flera

MIRAÏ, MIN LILLASYSTER – ANIMERAT
REGI: MAMORU HOSODA

JAPAN 2018

LÄNGD 96 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS F-3

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: Det är spännande att se hur det såg ut i Sverige 
för snart 50 år sedan. Hur var det att vara ett barn på den tiden? Hur 
lekte barn? Fick barn bestämma? Hur klädde man sig och hur såg det 
ut i skolan och hemma? Liknar det som vi har det? Om inte - vad är 
annorlunda?

Bo Widerbergs fantasifulla 70-talsklassiker är en familjefilm om 
ett mirakel, en mix av fotbollspassion, vardagsrealism och humor.

Fimpen sätter med avväpnande lekfullhet fingret på tidlösa 
drömmar om berömmelse och kändisskapets baksidor. För hur 
roligt är det egentligen med snabba framgångar när man är en 
sexårig liten ”fimp” och inte ens kan skriva autografer?

Filmen producerades och finansierades av Widerbergs eget bolag 
och budgeten var mycket liten. Fimpens familj, exempelvis, spelas 
av Johan Bergmans riktiga familj. Och alla de superkända fotbolls-
spelarna, däribland Ralf Edström, spelar sig själva utan att få betalt.

Snart 50 år efter premiären är det slående hur aktuell den ännu 
känns; Även om tidsmarkörerna är många så är fotbollsmatcherna 
fortfarande rafflande, Ernst-Hugo Järegård som klubbledare 
fortfarande oerhört komisk och Johans ambivalens inför sin 
kometkarriär fortfarande hjärtskärande. Därför platsar denna 
lilla filmpärla bland de tidlösa svenska barnfilmsklassikerna.

Medverkande
Foto: John Olsson
Producent: Bo Widerberg
Skådespelare: Johan Bergman, Inger Bergman, Arne Bergman, 
Annelie Bergman, Monica Zetterlund, Magnus Härenstam, 
Ernst-Hugo Järegård, Carl Billquist mfl
Samt förbundskapten Georg ”Åby” Ericson, Bengt Grive och 
fotbollsspelare från svenska fotbollslandslaget, Ralf Edström, 
Ronnie Hellström, Ove Grahn med flera.

FIMPEN  – KLASSIKER
REGI: BO WIDERBERG

SVERIGE 1974

LÄNGD 89 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS F-3

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
     

Foto: John Olsson
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: Detta är en film om Elvira och hennes sommar 
på kollo med alla ingredienser som kärleksproblem, äventyr, spöken 
och vänskap. Spännande, kittlande och lite läskigt.

Elvira är tolv år och oroar sig för att åka på kollo för första 
gången. När kompisen Sibel blir sjuk och inte kan följa med vill 
Elvira helst stanna hemma, men det går hennes mamma inte med 
på. På Björkuddens kollo tussas Elvira ihop med jämnåriga Bea 
och Meja som ska bli hennes rumskompisar. När en vattenläcka 
uppstår i deras rum får de flytta in i rum 213, som har stått låst 
och oanvänt i många år.

Snart börjar oförklarliga saker hända: Saker försvinner, Bea har 
läskiga mardrömmar och ibland vaknar de andra tjejerna av 
hennes skrik. Ett brev med ålderdomlig handstil leder tjejerna till 
en gammal dam i ett nedgånget hus. Hon berättar att en flicka 
dog på kollot för sextio år sedan.

Filmatiseringen av Ingelin Angerborn populära bok Rum 213 är 
en mysig rysare, där spökerier blandas med korvgrillning och 
kompistrubbel. Blyga Elvira måste utmana sina rädslor både i 
vardagen och i mötet med spöket Mebel. 

Press
”Här blandas effektfullt hårskräck à la J-horror och skogsskräck à la 
”Blair witch project” med den klassiska svenska genren mellanstadie-
relationsdrama...Rum 213” en underhållande historia som jag hoppas 
blir den första i en våg av nya filmer för en åldersgrupp som möjligen 
är curlad av sina föräldrar men verkligen inte är bortskämd med 
kvalitetskultur.” Sydsvenskan

Medverkande
Manus: Ingelin Angerborn, Martin Jern och Emil Larsson
Producent: Emil Larsson. Foto: Emil Klang
Scenografi: Miriam Myrtell. Musik: Hans Lundgren
Skådespelare: Wilma Lundgren, Ella Fogelström, Elena Hovsepyan, 
Pascal Andersson, Filip Laj, Arman Fanni, Paula Sundberg, Felicia 
Klang, Anki Lidén, Lisette Pagler, Arman Fanni med flera

Foto: Emil Klang

RUM 213 – SPELFILM
REGI: EMELIE LINDBLOM

SVERIGE 2017

LÄNGD 95 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 4-6

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: En vidunderlig konstnärlig upplevelse med en 
fantasifull och spännande berättelse om en mycket modig pojke som 
trotsar rädslan. Tillsammans med sina modiga vänner, Sarah och Buiu 
lyckas Tito ställa saker tillrätta och får de vuxna att vakna upp.

En epidemi sprider sig och människor i hela världen insjuknar. 
Det är en smittsam rädsla, som urholkar själen. Tito är 10 år och 
är redan på väg att rädda jorden. Tito kan se sambandet som kan 
ställa allt tillrätta igen. Fågelsång, pappas uppfinning och en stor 
dos mod kan rädda världen. 

Titos pappa forskar kring fåglar och Tito anar att de bevingade 
djurens sånger också kan vara botemedlet som förhindrar 
katastrofen. Men Tito är blyg och sin pappa har han inte träffat 
på många år – han vet faktiskt inte ens vart han bor.

Tito och fåglarna är en enastående vacker animerade saga som 
bjuder på ett storslaget och magiskt äventyr ; men också en 
träffsäker påminnelse om vår natur och samtid. 

Medverkande
Manus: Gustavo Steinberg och Eduardo Benaim.
Producent: Gustavo Steinberg. 
Executive producers: Daniel Greco, Felipe Sabino.
Musik: Ruben Feffer och Gustavo Kurlat
Skådespelare: Pedro Henrique, Marina Serretiello, Matheus 
Solano, Enrico Cardoso, Denise Fraga, Matheus Nachtergaele.
Svenska röster : Tito (Elliot Knochenhauer) Sarah (Maja-Camille 
Wall), Alva (Jens Hultén), Rufus (Shebly Niavarani, Rosa (Hanna 
Hedlund), rektorn (Leif Andrée) med flera.

Filmen visas med svensk tal för årskurs 1-3 
och textad på svenska för årskurs 4-6

Foto: Smorgasbordpicturehouse.se

TITO OCH FÅGLARNA – ANIMERAT
REGI: GUSTAVO STEINBERG, ANDRÉ CATOTO OCH GABRIEL BITAR

BRASILIEN 2019

LÄNGD 73 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 1-3 + 4-6

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: En vacker och spännande skildring av en pojke 
som kommer bort från sin familj och tvingas möta naturen på ett nytt 
sätt. Skogen som först är skrämmande blir till ett äventyr och en plats 
att lära sig om vänskap och trygghet.

På en bilsemester till Sverige börjar nioårige Bruno gå sina 
föräldrar på nerverna. Han vill egentligen stanna hemma och 
spela datorspel. Efter ett bråk rusar Bruno in i skogen och deras 
semester omvandlas tvärt till en mardröm. 

Tragik, värme och kärlek löper jämnt i den spännande filmen om 
Brunos överlevnad i det vilda samtidigt som vi följer föräldrarnas 
desperata sökande efter honom. 

Filmen är delvis inspelad i och kring de värmländska orterna 
Ransäter och Filipstad där den även hade värlsdspremiär juni 
2019.

Medverkande
Pepijn van der Sman, Jennifer Hoffman, Tibor Lukacs, Linde van 
der Storm med flera.
Manus: Karin van der Meer
Foto: Goert Giltay
Producent: Annemieke van Vliet
Distributör: BiografCentralen
Talat språk: holländska, svenska, engelska

Foto: Dutch Features

TAIKI – SPELFILM
REGI: MIRJAM DE WITH

NEDERLÄNDERNA 2018

LÄNGD 86 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 4-6

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: Att få en inblick i vardagslivet hos en familj i 
Himalaya och uppleva deras vedermödor, sorger och glädje är en yn-
nest. Skildringen av relationen mellan Chuskit och farfar är underbar 
och hela filmen lyser av empati, och kärlek.

Vi kommer till en liten bergsby högt uppe i Himalaya. En dag 
råkar Chuskit ut för en olycka som förlamar hennes ben. Hennes 
ben blir orörliga och därmed ruineras hennes skoldrömmar. 
Hon får stanna hemma med farfar som bestämmer att hon ska 
anpassa sig till ett liv inomhus. Men Chuskit har en stark vilja och 
ifrågasätter. Varför ska hon inte få gå ut och ha roligt när hennes 
bror hittar på bra lösningar? 

Filmen är baserad på en sann historia där tradition möter 
modernitet och utveckling. Regissörens syster hörde talas om 
historien när hon besökte en bergsby i Himalaya. Filmen lyckas 
visa hur viktigt tillgänglighet är för människors livskvalité. 

Filmen har vunnit pris på Mumbai International Film Festival och 
Amnesty International Award på Giffoni Film Festival. 

Press
Filmen är en nyckel till livet i Himalaya utan stereotyper eller exo-
tisering och är välspelad över hela linjen med även lokala skåde-
spelarförmågor. Huvudkaraktärerna framställs väldigt nyanserat och 
empatiskt, med ögonblick av känslomässiga djup. Cinestaan

Medverkande
Manus: Jolein Laarman och Priya Ramasubban 
Foto: Arvind Kannabiran
Producent: Priyanka Agarwal, Faraz Ahsan, Anshulika Dubey, 
Gursagar Kohli, Kal Parmar
Skådespelare: Jigmet Dewa Lhamo,  Morup Namgyal, Sonam 
Angchok, Tsetan Angchok, Padma Chosphel, Yangchen Dolma, 
Stanzin Idga, Deachen Jigsten och  Stanzin Nyedon
Ladakhiskt språk, svensk text

Foto: Arvind Kannabiran

CHUSKIT – SPELFILM
REGI: PRIYA RAMASUBBAN

INDIEN 2019

LÄNGD 89 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 4-6

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: Mycket välgjort science fiction-äventyr om att få 
en superkraft och helt plötsligt behöva rädda sin egen förälder som 
blivit kidnappad. En spännande och actionfylld film om vänskap och 
kärlek.

Tolvåriga Sue känner sig ensam. Hennes mamma är forskare och 
jobbar hela tiden på labbet. När Sue och hennes pappa ska över-
raska mamman på hennes födelsedag så känns det mest som att 
de kommer och stör henne och det blir bråk. I tumultet inträffar 
en olycka. Sue får en vätska på sig som gör det möjligt för henne 
att göra sig osynlig. När mamman blir kidnappad kommer Sues 
nya superkraft väl till pass. Hon tar hjälp av sina vänner Kaya och 
Tobi och genom att kombinera sina olika styrkor gör de sitt yt-
tersta för att rädda mamman och avslöja konspirationen bakom 
försvinnandet.

Medverkande 
Regi och manus: Markus Dietrich
Foto: Ralf Noack
Skådespelare: Ruby M. Lichtenberg, Anna Shirin Habedank, Lui 
Eckhardt, Victoria Mayer, Luc Schiltz, Jeanne Werner, Tatja Seibt m.fl.
Producenter : Marcel Lenz, Guido Schwab
Originaltitel: Invisible Sue
Svensk text                  
                    

Foto: Ralf Noack

OSYNLIGA SUE – SPELFILM
REGI: MARKUS DIETRICH

TYSKLAND 2019

LÄNGD 92 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 4-7

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: En nära och inspirerande skildring av mobbning 
och hur den kan brytas av de unga själva när de får stöd av vuxna 
som verkligen lyssnar. En film om att göra ”det rätta” berättad med 
humor och värme, vackert inbäddat i ett snöigt Reykjavik.

Reykjavik. Julen närmar sig och 13-åriga Brynhildhur har mycket i 
vardagen att glädja sig åt. Hon har fina och engagerade föräldrar, 
en snäll bästis och ligger bra till för att få solorollen på klasskörens 
julkonsert. Men Brynhildhur blir mobbad av klasskamraten Silja 
och det förstör allt det fina. Brynhildur kan inte förstå varför 
Silja är så elak mot henne och hon försöker ta reda på hur de 
kan bli vänner istället. 

Fina skådespelarprestationer framförallt av Helga Xochitl 
Ingólfsdóttir som gör huvudkaraktären Brynhildur.

Medverkande
Manus: Guðjón Davíð Karlsson
Foto: Ívar Kristján Ívarsson
Producent: Bragi Thor Hinriksson
Skådespelare: Helga Xochitl Ingólfsdóttir, Isabel Karin Aguilar, 
Þröstur Leó Gunnarsson, Agnes Lína Harðardóttir med flera.
Isländska, svensk text                         
                    

Bild: Swedish film
Foto: Ívar Kristján ÍvarssonFACE TO FACE – SPELFILM

REGI: BRAGI THOR HINRIKSSON

ISLAND 2017

LÄNGD 62  MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 4-6

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: En vacker och berörande film som skildrar en del 
av Sverige med en kultur som många av oss varken känner till eller 
har en relation till. Även om filmen utspelar sig på en plats långt från 
Stockholm så är sorg och vänskap ämnen som berör oss alla.

Maja, som är i tjugoårsåldern, bor i Stockholm när ett dödsfall inom 
familjen tvingar henne tillbaka till hembyn Pajala. I Pajala bor hen-
nes syster Sofia som är tillsammans med trubaduren Johan. Efter 
begravningen skall Sofia följa med Johan på en sommarturné runt 
Tornedalen, och Maja bestämmer sig för att följa med. Det blir en 
resa där frågor om deras ursprung och Tornedalens framtid ställs 
på sin spets.  

Det här är en av få filmer där Meänkieli talas.

Press
”Centralt i filmen är tankar om Tornedalens framtid och den enskilda 
individens förhållande till sitt ursprung. Det är också här vi lämnar 
Maja, med önskan om att skapa och spela musik och med längtan 
till bastun hemma i Tornedalen.” Norrbottenskuriren

Medverkande
Malin Buska, Irma von Platen, Johan Airijoki, Kaj Snijder, Erika 
Cardenas Hedenberg, Erling Fredriksson
Manus: Jon Blåhed
Foto: Jimmu Sundin
Producent: Tony Österholm
Distributör: Filmcentrum
Originaltitel: Turpa kiinni minun haters
Talat språk: Svenska, Meänkieli

Foto: Josef Persson

HÅLL KÄFTEN, MINA HATERS – SPELFILM
REGI: JON BLÅHED

SVERIGE

LÄNGD 75MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 8-9

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: En film om kärlek till en psykiskt sjuk pappa, 
kryddad med underbar humor. Det är dokumentärt och underhållande 
på samma gång. Philip Zandén spelar rollen som pappan i denna 
dramakomedi.

Sedan barndomen har den ansvarsfulle Samuel ensam fungerat 
som förälder åt sin egen pappa. 
När Samuel träffar Cleo väcks ett hopp om frigörelse och att få 
leva ett eget liv. Men kärleken och medberoendet till den excent-
riske pappan håller honom fast. En dramakomedi baserad på 
en sann historia. 

Skådespelaren Simon Settergren (huvudrollen) tog hem kom-
pisar när han var barn för han skämdes över sin pappa, som var 
psykiskt sjuk. Kungen av Atlantis handlar om både det svåra och 
det roliga och ljusa och bygger på hans egna erfarenheter med 
sin pappa. 

Press
”Simon Settergren har producerat, skrivit och spelar i ”Kungen av 
Atlantis”, en film om faderskärlek, frigörelse och schizofreni. Skildringen 
bygger på hans egen uppväxt, och är en sorts kärleksbrev till hans 
pappa. – När jag visade filmen var pappa den som skrattade högst. 
Nu är han jättestolt och går omkring och berättar för alla möjliga. Det 
är egentligen det bästa betyget jag kunde få. ” SvD

”Blandar galenskap och humor, dråplig situationskomik och djupaste 
tragik.” Dagens Nyheter

”Lysande. En film med ett stort hjärta.” Skånska Dagbladet

Medverkande
Manus: Simon Settergren och Ursula Fogelström
Foto: Nils Croné. Producent: Emma Creed, Simon Settergren och 
Soni Jorgensen. Regi: (Klippning & Postproduktion) Soni Jorgensen
Skådespelare: Happy Jankell, Philip Zandén, Simon Settergren och 
Katarina Ewerlöf

Foto: Folkets Bio

KUNGEN AV ATLANTIS – SPELFILM
REGI: MARINA NYSTRÖM OCH SONI JORGENSEN

SVERIGE 2019

LÄNGD 95 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 7-8

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: Okunskapen kring Sveriges koloniala historia är 
stor. Sverige har behandlat sin ursprungsbefolkning illa och nu är det 
dags att berätta. 

Elle Marja går på samisk internatskola med sin lillasyster och ska 
snart ta över som renskötare i familjen. Samtidigt drömmer hon 
om ett annat liv, långt borta från bybornas hårda ord och förakt 
och skolans kadaverdisciplin och kolttvång.

Allt faller samman efter de rasbiologiska undersökningarna 
som hålls på skolan och Elle Marja bestämmer sig för att lämna 
allt och bli svensk. Hon stjäl sin svenska lärarinnas kläder och 
identitet och rymmer till Uppsala - men att byta liv visar sig vara 
mycket svårare än hon trodde.

Sameblod har gjort Lene Cecilia Sparrok som har yrket renskö-
tare, till något av ett språkrör för det förflutnas orättvisor. Men 
hon är intresserad även av dagens frågor och talar engagerat 

om konflikterna i anslutning till planerna på att bygga ut enorma 
vindmölleparker i områden präglade av renskötsel. Sametinget 
bildades i syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter 
som ursprungsfolk att bevara och utveckla sin kultur.

Press
”Amanda Kernells omtalade långfilmsdebut ”Sameblod” handlar om 
hur de samiska barnen på 30-talet tvingades gå i nomadskolor, om 
rasbiologi och om Sverige som kolonialmakt. ”En otroligt bra film som 
varken presenterar facit eller förlösande slut”  SVT Nyheter  

Medverkande
Foto: Sophia Olsson och Petrus Sjövik
Producent: Lars G. Lindström/
Musik: Kristian Eidnes Andersen. Skådespelare: Lene Cecilia Spar-
rok, Mia Erika Sparrok, Maj-Doris Rimpi, Hanna Alström, Olle 
Sarri, Malin Crépin, Tove Skeidsvoll, Andreas Kundler med flera. 
Svenskt och sydsamiskt tal

Foto: Sophia Olsson och Petrus Sjövik

SAMEBLOD – SPELFILM
REGI: AMANDA KERNELL

SVERIGE 2017

LÄNGD 107 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 8-9

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: Fucking Åmål är en modern filmklassiker som 
öppnade dörrar och gav plats för det allvar som alla unga på väg 
att bli vuxna förtjänar. Filmen har redan älskats av generationer och 
fortsätter tack vare sin kvalitét att vara lika aktuell som när den kom.

Sextonåriga Agnes är ensammast i hela världen, det tycker i alla 
fall hon själv. Hon har flyttat till Åmål från Mariefred och har 
egentligen bara en vän i Åmål. Agnes är djupt förälskad i Elin, en 
tjej som enligt ryktet har hånglat med alla killar på skolan. 
Elin är populär och raka motsatsen till Agnes. En kväll kommer 
Elin och hennes storasyster Jessica hem till Agnes på hennes 
födelsedag. Efter den kvällen börjar Elin på allvar fundera över 
om hon är homosexuell, men kommer på andra tankar när hon 
möter Johan. Tiden går och Agnes är lika kär i Elin som innan. Elin 
börjar i sin tur bli osäker på sin kärlek till Johan och beslutar sig 
för att göra slut. En dag i skolan drar Elin in Agnes på en toalett 
och försöker förklara att hon är kär i henne.

”Hur kom det sig att berättelsen om Agnes och Elin kärlekshistoria 
blev en sådan dundersuccé? … Med fjäderlätt hand skildrar Lukas 
Modyssons de svartaste känslorna, med oemotståndlig dråpkomik 
tar han sig an de svåraste ämnena. Han väjer inte för något och vi-
sar redan här att han är en gudabenådad personinstruktör som med 
bergsfast solidaritet ställer sig på de ungas sida, mot konventioner, 
socialt tryck och vuxen konformitet.” – Malena Jansson SFI

Medverkande
Regi och manus: Lucas Moodysson
Foto: Ulf Brantås. Producent: Lars Jönsson
Skådespelare: Alexandra Dahlström, Rebecka Liljeberg, 
Erica Carlson, Mathias Rust, Ralph Carlsson, Maria Hedborg, 
Jill Ung med flera.

Foto:Ulf Brantås

FUCKING ÅMÅL – KLASSIKER
REGI: LUKAS MOODYSSON

SVERIGE 1998

LÄNGD 90 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 7-9

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: En stark och viktig film om 2:a världskrigets 
offer och om att våga ta ställning med risk för sitt eget liv. Att läsa 
historia och att vara källkritisk är en viktig del i att bli en självständigt 
tänkande människa. Förutom att det är en fantastisk storfilm erbjuds 
ett fördjupat studiematerial kring de diskussionsämnen filmen väcker. 
Ta vara på det!

Under andra världskriget driver den tyske affärsmannen Oskar 
Schindler en fabrik i det ockuperade Polen med judiska arbetare 
från Krakows getto. Schindler utnyttjar sin position som affärsman 
för att skydda sina arbetare och lyckas rädda dem undan döden i 
Auschwitz. Steven Spielbergs storfilm från 1993 är en känslostark 
skildring av Förintelsen och av en person som i en extrem situa-
tion valde att ta ställning.

I samband med att Schindler’s List återlanseras på biografer har 
Svenska Filminstitutet i samarbete med distributören UIP försett 
filmen med en nyskriven handledning. Denna filmhandledning 

syftar bland annat till att förankra diskussionen om Förintelsen i 
en vidare kontext av antisemitismens historia och samtida 
uttryck. Schindler´s list fick 1994 inte mindre än sju Oscars!

Press
”En av filmhistoriens mest betydande filmer!” Filmguiden 

”En mycket stark filmupplevelse.” Moviezine 

Medverkande 
Manus: Steven Zaillian
Foto: Janusz Kaminski
Producenter: Steven Spielberg, Gerald R. Molen, Branko Lustig
Skådespelare: : Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline 
Goodall, Jonathan Sagall, Embeth Davidtz mfl
Talat språk: Engelska, Tyska, Polska.
Svensk text

Foto: Janusz Kaminski

SCHINDLERS LIST – KLASSIKER
REGI: STEVEN SPIELBERG

USA 1993

LÄNGD 195 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 9

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: En nyanserad ungdomsfilm om det som inte får 
hända men ändå händer, att bli gravid när man är 15. Vad gör man? 
Hur ska de klara det? Men också en stark film om grupptillhörighet 
och hur lätt det är att hamna fel. Till slut glittrar ändå hopp och kärlek 
överallt. 

En prisbelönad film som skildrar tonåringarna Kiira och Lennis 
relation i en samtida förortsmiljö i Finland. Trots sin unga ålder ska 
Kiira och Lenni bli föräldrar. De ser hoppfullt på framtiden och 
planerar inför boende och försörjning. Men när Lenni hamnar i 
ett högerextremt sällskap går saker inte riktigt som de har tänkt 
sig. Från att ha varit en tanig och lugn kille blir han mer våldsam 
och vild.  Kommer han verkligen klara av att bli pappa? En film 
om ansvar, främlingsfientlighet och en tonårings växande mage.

Stupid Young Heart vann det prestigefyllda priset Kristallbjörnen 
för bästa film i kategorin Generation 14plus på filmfestivalen i 
Berlin 2019.

Press
”Det kunde bara ha blivit en film om truliga kids i gråa miljöer på 
temat ”barn ska inte ha barn”, men ”Stupid young heart” fångar 
nutidsfrågor och knyter ihop sina trådar på ett klokt och övertygande 
sätt.” Aftonbladet

”Selma Vilhunen tecknar ett suggestivt porträtt av ung radikalisering, 
som sömlöst vävs samman med filmens huvudsakliga coming of age-
tema. Stupid young heart är en film som ser och synliggör de unga 
rollfigurerna för vilka de är, något ungdomsfilm alltför sällan lyckas 
med.” Nöjesguiden

Medverkande 
Manus: Kirsikka Saari
Foto: Lisabi Fridell
Skådespelare: Rosa Honkonen, Jere Ristseppä, Abshir Sheikh Nur, 
Ville Haapasalo, Pihla Viitala
Producent: Elli Toivoniemi
Originaltitel: Hölmö nuori sydän. Svensk text

Foto: Lisabi Fridell

STUPID YOUNG HEART – SPELFILM
REGI: SELMA VILHUNE

FINLAND 2019

LÄNGD 102 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 8-9

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
     



19

Plats för egna anteckningar

Rekommendation: Franska för nybörjare är en stark skildring av ett 
Europa där många barn och ungdomar hamnar i en osäker tillvaro i 
samhällets marginal. Vilka är de? Vad tänker, vad känner och drömmer 
de om? Vi får en inblick i deras liv och kommer personligt nära.

Den erfarna dokumentärfilmaren Julie Bertuccelli följde under ett 
år en förberedelsklass med nyanlända ungdomar i åldern 11-15 år.

De har nyligen anlänt till Frankrike och kommer från olika delar 
av världen – Irland, Serbien, Brasilien, Tunisien, Kina och Senegal – 
och alla har kommit av olika skäl.  Vi får ta del av samtal, konflikter 
och glädjeämnen hos några tonåringar som bär på en önskan om 
att förändra sina liv. 

Resultatet är en gripande film om längtan, förhoppningar, rädsla 
och vrede – känslor som Xin, Rama och Naminata lever med. 
Läraren Birgitte Cervoni lyssnar, stödjer och lär sina elever det 
nya språket. 

Julie Bertuccelli ville veta vad de hade lämnat efter sig, vad som 
gav dem hopp och vad som gjorde dem uppgivna. Hon ville för-
medla vad tumultet som livet i exil innebar i en ålder då barndo-
men är på väg att ta slut.

Filmen är ett positivt inlägg i vår globaliserade värld, en skildring 
av människor på ett mänskligt sätt. Konkret, utan sentimentalitet 
men med finkänslighet, ges vi möjlighet att förstå hur tillvaron i vår 
nutida värld kan se ut. Ett slags humanismens lovsång.

Medverkande
Regi/foto: Julie Bertuccelli
Producent: Laetitia Gonzalez, Yael Fogiel
Medverkande: Abir Gares, Agniezka Zych, Ahmed Gaves, Alassane 
Couattara, Andréa Drazic, Andromeda Havrincea, Brigitte Cervoni, 
Daniel Alin Szasz, Daniil Kliashkou, Djenabou Conde, Eduardo 
Ribeiro Lobato, Elge Ulm, Ezzangaoui Yousse, Felipe Arellano 
Santibanez, Kessa Keita, Li Xin med flera

FRANSKA FÖR NYBÖRJARE – DOKUMENTÄR
REGI: JULIE BERTUCCELLI

FRANKRIKE 2014

LÄNGD 90 MINUTER 

LÄMPLIG FÖR ÅK 8-9

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
     

Foto: Julie Bertuccelli
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16
BOKA FRÅN

DECEMBER

VÅR VERKSAMHET FÖR SKOLOR BESTÅR AV:

• Kulturhistorisk vandring 
• Visning och verkstad i Nacka konsthall
• Temaverkstäder 
• Verkstad i Olle Nymans ateljéer

Verkstäder och vandringar är anpassade efter en klass, ca 
26 elever. Verksamheten leds av professionella pedagoger, 
konstnärer och guider.  Elevernas personliga uttryck och 
arbetet för öppenhet och mångfald är alltid i fokus hos oss 
på Kulturhuset Dieselverkstaden.

ÖNSKEMÅL KULTURHISTORISK VANDRING
De klasser som ska gå kulturhistoriska vandringar under vt-20 
har fyra områden att välja på:

• Nacka kvarn och Hellasgården
• Boo
• Saltsjöbaden 
• Finnboda

Varje skola väljer den/de vandringar i önskemålsformuläret på 
bokakulturnacka.se 20 november - 2 december.

BOKA KULTURHISTORISK VANDRING OCH VISNING I 
KONSTHALLEN
Gör din bokning på bokakulturnacka.se 
Bokningen öppnar 16 december och stänger 16 januari.

 

TEMAVERKSTÄDER
Tider till temaverkstäder mejlas till berörda lärare efter att de 
bokat in sina klasser på skolbio.

Ni är alltid välkomna att vända er till oss med frågor, idéer eller 
önskemål om konstnärliga projekt/verkstäder m.m. Det gäller 
även projekt som inte ingår i skolans löpande avtal, exempelvis 
inom ramen för skapande skola.  

FRÅGOR
Anna Olin
annaeva.olin@nacka.se 
070-431 96 02 

Martin Hansen Frost
martin.hansen-frost@nacka.se 
070-431 95 31

VARMT VÄLKOMMEN  MED DIN KLASS

Skapande 
verksamhet 
VÅRTERMINEN 2020

20
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VERKSTAD I OLLE 
NYMANS ATELJÉER
Längd: 120 minuter
Pris: 3000kr

Utforska ditt kreativa formspråk!
I vacker, historisk miljö får eleverna möjlighet att fördjupa 
sig i Olle Nymans konstnärskap för att sedan utforska sitt 
eget kreativa formspråk. 
Först får klassen en visning av Olle Nymans gamla ateljé 
med konstnärens collage, målningar och skulpturer. Här 
stimuleras elevernas kreativitet och nyfikenhet. I nya ateljén 
får de sedan gestalta sin upplevelse och sina kunskaper i 
en skapande uppgift. Med inspiration av Olle Nymans verk, 
tillverkar de egna skulpturer med lera, porslin, snäckor och 
pärlor.Foto: Annica Roos

Foto: Annica Roos

VISNING OCH VERKSTAD
I NACKA KONSTHALL
Längd: 75 minuter
Pris: 1800 kronor

Utforska konst och eget skapande i Nacka konsthall!
Barn och ungdomar är nyfikna och har inga förutfattade 
meningar om hur konst ska se ut. Det är viktigt att bevara 
den nyfikenheten och använda vår konsthall för gemensam-
ma upplevelser och samtal. Konst väcker frågor och lyfter 
fram både det sorgliga och det vackra. 

I Nacka konsthall möter klassen konst på ett lustfyllt sätt och 
utforskar aktuell utställning tillsammans med en konstpe-
dagog. Här får eleverna utveckla sin förmåga att upptäcka, 
reflektera över och ta ställning till olika frågor.
I verkstaden får eleverna själva skapa. Då konsthallen visar 
flertalet utställningar per år skiftar det pedagogiska uppläg-
get men är alltid anpassat för åldersgruppen. Verkstaden 
avslutas med reflektion kring upplevelsen i konsthallen.

Foto: Annica Roos

TEMAVERKSTAD 
KOPPLAD TILL SKOLBIO
Längd: 120 minuter
Pris: 3000kr 

Gestalta din upplevelse. Temaverkstaden är ett efter-
arbete kopplat till terminens skolbio och ger eleverna 
möjlighet att bearbeta sina upplevelser samt fördjupa 
sig i filmens innehåll och tema.
Genom samtal om händelseförloppet relateras 
handling och tema till elevernas vardag och verklighet. 
Eleverna får sätta ord på sina känslor och tankar för att 
sedan gestalta dem i olika övningar och eget skapande.
Här tränas kreativa förmågor som lekfullhet, intuition 
och fantasi.
Konstnärligt uttryck och pedagogiskt upplägg varierar 
och bestäms bl.a. utifrån vilka filmer som visas. 
Innehållet i verkstäderna anpassas efter åldersgruppen.
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Känn historiens vingslag!

Upptäck och utforska kända och okända platser och låt en 
kunnig guide berätta och levandegöra hur livet i Nacka såg 
ut förr. 

Den historiska beskrivningen av området ger fördjupade 
kunskaper både av dåtid och nutid och genom ett historiskt 
perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden 
och också för andras historia och situation. 

Genom att ta del av den kulturhistoriska vandringen får 
eleverna historiska referenser och kunskaper om närområdet.

Välj den vandring som passar er bäst i önskemålsformuläret 
på bokakulturnacka.se 20 november-2 december

Nacka kvarn & Hellasgården 
I anslutning till kvarngårdsområdet, med resterna av hus och 
kvarnar, berättar guiden om brukssamhället som grundades 
redan under Gustav Vasas tid. 
Du får också höra om husförhören, barnens levnadsvillkor i 
äldre tider, Karl den XII:s kulknapp och mycket mer.

Boo
Boo är ett område som har varit bebott länge. 
Den här vandringen bjuder på kunskap om bl.a. Boo gård, 
Baggenstäket- Sveriges äldsta farled, det stora nordiska kri-
get och Slaget vid Stäket. Ni passerar Skogsö naturreservat 
och ser Skogsömonumentet på håll.

Saltsjöbaden
Saltsjöbaden har en anrik historia med starka kopplingar 
till familjen Wallenberg och Kooperativa Förbundet. Under 
vandringen får ni bl.a. lära er mer om hur Saltsjöbaden kom 
till, Saltsjöbanan, Sjuvillorna, Sveriges äldsta elverk, Grand 
Hotel, kallbadhusen och Grünewaldvillan.
  
Finnboda
Finnboda, idag ett spännande bostadsområde men under 
mer än 100 år en av Stockholms största och mest bety-
delsefulla arbetsplatser. Här låg tidigare ett beckbruk och 
därefter Stockholms största varv.
Ni får en inblick i hur livet såg ut i Finnboda förr och hur 
området utvecklats under åren.

KULTURHISTORISK VANDRING  
Längd: 60-90 minuter 
Pris: 2000kr

Foto: Stockholms stadsmuseum
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