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VÄLKOMMEN IN I FILMENS VÄRLD
För högstadiet finns ytterligare fyra dokumentärer av hög
kvalitet att välja bland. För att följa upp skolornas intresse
för film som berör andra världskriget har vi valt att ha med
Hoppets hamn. Genom unika filmsekvenser knyter den
samman tiden efter krigets slut med nutid, där överlevare från
Förintelsen berättar om sin minnen och erfarenheter.
Sonita är en unik historia om kampen för sina rättigheter
och en utmärkt film för diskussioner om de val en
dokumentärfilmare ställs inför. Alltid Amber är ett nära porträtt
av vänskap, kärlek och en ung transpersons liv. Bikes vs Cars tar
ett grepp om klimatfrågan och den kritiska frågan om hur våra
städer utformas och specifikt hur alla ska få plats så länge bilen
har en så stark ställning.

Skolbioutbudet för vårterminen 2021 består av filmer från
fler än 15 olika länder. 12 av årets 20 filmer är regisserade
eller skapade av kvinnor. För alla åldrar finns dokumentärer,
spelfilm och animerade filmer att välja bland.
Syftet med skolbio är att erbjuda ett rikt urval av film.
Vi fortsätter att fördjupa vårt arbete med öppenhet och
mångfald som huvudperspektiv. Vi strävar efter att filmerna
vi erbjuder ska kunna vara en utgångspunkt för samtal om
många olika frågor. Samtal om livsfrågor, demokrati, empati,
om att vara barn och ung i Sverige och världen, och såklart
om hur film ser ut, känns, låter och väcker tankar.

EXTRA SATSNING PÅ DOKUMENTÄRFILM

FILMHANDLEDNING

Just i år har vi satsat på att hitta bra dokumentärfilmer för alla
åldrar. För de yngre åldrarna finns två fina dokumentärfilmer
som vi valt särskild med tanke på att barn är berättare och
i flera delar själva hållit i kameran. Filmerna är kortare och
erbjuds därför tillsammans som ett paket.

För alla lärare och medarbetare som ska arbeta tillsammans
med eleverna kring film rekommenderar vi att ta del av
Svenska Filminstitutets generella filmpedagogiska handledning
”Filmpedagogik – så funkar det!”
Länk finns på bokakulturnacka.se

Vi har även valt ut en långfilmsdokumentär för årskurs 2-5
som handlar om ”världens nordligaste kameler” och familjen
som tagit dem till sitt hem på en ö längst upp i Norge. En rolig,
intressant, storslagen och tankeväckande film om relationen till
djur och möten mellan olika kulturer.

De flesta av vårens titlar har en även en specialskriven
handledning som är ett bra stöd hela vägen från valet av film
fram till efterarbetet i klassrummet.
För er som väljer Till drömmarnas land rekommenderar vi
varmt att ni använder den videohandledning som finns för
denna film.

För årskurs 4-7 rekommenderar vi varmt den magiskt
vackra och rörande dokumentären Liyana. En film som är
ett bra exempel på hur dokumentärfilm genom sin form
och skapandeprocess kan bidra på många sätt. Filmen är
både ett sätt för barn att skapa tillsammans och uttrycka sina
erfarenheter samtidigt som resultat har så mycket att ge till oss
som ser filmen.

Handledning och trailer finns på bokakulturnacka.se
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VIKTIG INFORMATION VT21

GEMENSAMT SKOLBIOSEMINARIUM F-9

OBS! - Chuskit, Mirai min lillasyster och Tito och Fåglarna fanns
med i utbudet även våren 2020. Innan ni väljer de filmerna,
dubbelkolla ifall klassen redan sett just den filmen förra året.

– fortbildning för alla skolor
I februari planerar vi planerar för att genomföra ett digitalt
skolbioseminarium med fokus på dokumentärfilm som skolbio.
Seminariet kommer att ledas av en person med stor
kunskap och erfarenhet av att arbeta med dokumentärt
berättande och film.
Vi återkommer med namn på den som leder seminariet.

Med anledning av covid-19 och den fortsatta pandemin så
kommer en majoritet av vårens filmvisningar att ske på skolan
och i klassrum.

Aktuellt för alla årskurser (F-9)
Datum: Ej klart men räkna med februari
Tid: förslagsvis 15.00-17.00
Var: Digitalt via Zoom eller liknande
Anmälan till seminariet sker i samband med att vi skickar ut mer
information.

Just i år kommer processen se ut såhär.
1. Skolan väljer film för varje årskurs och fyller i antal elever
som vill se filmen.
2. I början av februari meddelar vi på Kulturhuset
Dieselverkstaden varje skola i vilken tidsperiod filmerna kan ses
och hur de går till väga för att se de valda filmerna.

VAL AV FILMER

3. Skolan gör en bokning på bokakulturnacka.se för att meddela
vilken vecka som varje klass kommer se den film de valt.

BOKNING

15-27 januari 2021 via bokakulturnacka.se
När skolan fått information om sina filmvisningar bokas
årskurserna in på bokakulturnacka.se

ATT VÄLJA FILM

Vi vill uppmana pedagogerna att diskutera filmvalet med
eleverna på ett eller annat sätt innan beslut. Vare sig eleverna
själva får välja mellan några filmer eller om valet görs av vuxna
så blir filmupplevelsen bättre om den integreras på ett bra sätt.

FRÅGOR

Katarina Weidhagen: katarina.weidhagen@nacka.se
070-431 78 72
Martin Hansen Frost: martin.hansen-frost@nacka.se
070-431 95 31
Allmänna frågor: boka@dieselverkstaden.se

FÖLJ OSS
Facebook/dieselverkstaden
Instagram@dieselverkstaden

OM FILMERNA

Rekommendationer och filmurvalet görs av Katarina Weidhagen
och Martin Hansen Frost, Kulturhuset Dieselverkstaden.

Kulturhuset Dieselverkstaden, januari 2021. Med reservation för ändringar
Bild framsida:Jacob Nyström, från filmen Top 3
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AGATHA - GRANNDETEKTIVEN – ANIMERAT

Bild: Folkets Bio

REGI: KARLA VON BENGTSON

Rekommendation: En välgjord animerad spelfilm som utan att
skriva någon på näsan handlar om att våga vara sig själv, om vad
som är rätt och fel och att bli lyssnad på som barn. Och så förstås
om att bli kär.

Press
”Det är svårt att inte dras med i den kittlande vardagsdramatik som
uppstår när Agatha kommer sanningen allt närmare.”
Nöjesguiden

Rätten att få vara sig själv står i centrum för den tecknade filmen
Agatha – granndetektiven. Tioåriga Agatha-Christine trotsar
omgivningens förväntningar och krav, när hon väljer bort ”vänskapstrams”, drar på sig sin deckarhatt och ger sig ut på tjuvjakt i
grannskapet. Agatha-Christine, eller A-C som hon kallas, gillar att
vara ensam och älskar mysterier och deckarhistorier.

”Filmen om den unga detektiven Agatha-Christine är en snygg
animation som lyser av smarta bildlösningar och fin rytm.!”
SVD
Medverkande
Manus: Karla von Bengtson
Animationsregi: Kristjan Møller
Producent: Mette Valbjorn Skott
Klippning: Linda Jildmalm
Svenska röster: Ida Hedlund Stenmarck, Anton Bennetter,
Aurora Edvardson Berisha, Vanna Rosenberg, Victor Segell,
Leif Andreé, Olle Sarri med flera.
Musik: Nathan Larson, Lanre Odunlami
Talat språk: Svenska

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.
Den mystiske pojken på skateboard väcker Agathas intresse, och
vips är han föremål för hennes utstuderade övervakningsmetoder.
Plats för egna anteckningar

DANMARK, SVERIGE 2017
LÄNGD 77 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 1-3
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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DE ARKTISKA KAMELERNA – DOKUMENTÄR

Foto: Folkets Bio

REGI: KARL EMIL RIKARDSEN

Rekommendation: En fin och gripande långfilmsdokumentär om
livet med djur och att bo med sin familj på en plats som inte liknar
det vi är vana vid i en stad. De envisa, roliga och för oss lite mystiska
kamelerna Bor och Bestla är en behållning i sig.

när olika perspektiv på träning av djur möts. Filmen är i huvudsak
berättad av Torarin vilket ger ett barns perspektiv på det äventyr
som familjen ger sig in på.
Press
”Det finaste med ”De arktiska kamelerna” är att se hur en vänskap
växer fram mellan Torarin och Adiya trots språkliga barriärer och
kulturella utmaningar.” NRK P3

En sann historia om världens nordligaste kameler. På en stor ö
längst upp i norra Norge bor syskonen Torarin 9 år och Svalin 12
år. De har flyttat hit med sina föräldrar från en större stad för att
de vill bo nära havet, mitt i naturen med djur. Syskonen önskar sig
en häst men i stället köper föräldrarna två kameler. Kameler trivs i
ett kallt klimat, till skillnad från hästar.

Medverkande
Manus: Karl Emil Rikardsen
Producent: Karl Emil Rikardsen, Knut Skoglund, Anna Björk,
Stevnbak Westergren
Foto: Viggo Knudsen
Klippning: Tell Aulin, Klaus Heinecke, Bodil Kjærhauge
Musik: Jakop Jannssønn, Ville Langfeldt.
Medverkande: Adilbish Adiyatseren, Mandak Gom, Oddveig
Sætereng, Øystein Sætereng, Svalin Sætereng, Torarin Sætereng
Talat språk: Norska

Att träna kameler är inte det lättaste så familjen åker till Mongoliet för att hitta en kameltränare. Efter många äventyr hittar de
honom i den stora Gobiöknen. Han ställer upp på att åka till
Norge och försöka träna familjens kameler så att de går att rida
på. Men vare sig kamelerna, tränaren eller familjen är beredda på
det hårda arbete som krävs och de problem som uppstår
Plats för egna anteckningar

NORGE 2019
LÄNGD 77 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 2-5
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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ALLTID AMBER – DOKUMENTÄR

Foto: Folkets Bio

REGI: HANNAH REINIKAINEN, LIA HIETALA

Rekommendation: En punkig och intim film där vi får en ärlig inblick
i ett liv som ung och ickebinär. En stark berättelse om kärlek, vänskap,
svek, ömhet och eftertanke.

Den här filmen är viktig och behöver omsorg, därför är det klokt
att arbeta med frågorna som filmen väcker, gärna ihop med
Elevhälsoteamet.

Amber är 17 år, ickebinär och planerar att inleda sin utredning på
transvården i Stockholm. Som stöd finns Ambers mamma och
bästa vännen Sebastian som delar erfarenheten av könsdysfori
och är den närmaste vän Amber någonsin haft. De två vännerna
hänger varje dag och delar på allt i en berusande tid av identitetsskapande, drömmar, fester och nyfunna vänskaper. Men när
Amber träffar kärleken ställs relationen med Sebastian på prov.
En uppväxtskildring om stark vänskap, svek och att våga lita på
människor igen. Alltid Amber skildrar unga transpersoner med
fokus på mellanmänskliga relationer. Regissörerna Lia Hietala och
Hannah Reinkinen Bergenman följer Amber under tre turbulenta
år som präglas av vardag, fest, hjärtskärande uppbrott och nya
möten.

Press
”Men det är inte den sorts film som tar upp någon komma utprocess eller något oförstående från omvärlden. Saker och ting bara
är, och det i sig blir ett tungt statement när transfrågor blivit en
”debatt”, diskussionen gått bakåt och till och med feminister delar
argument med djupt konservativ höger.” Aftonbladet
Medverkande
Manus: Hannah Reinikainen, Lia Hietala
Foto: Lia Hietala, Sara Lindstedt Thisner, Amber Mastracci
Producent: Göran Hugo Olsson, Melissa Lindgren
Klippning: Hannah Reinikainen, Anton Hemgren, Lia Hietala,
Charlotte Landelius
Musik: ShitKid
Talat språk: Svenska

Plats för egna anteckningar

SVERIGE 2020
LÄNGD 76 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 8-9
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
6

DEN OSYNLIGA FLICKAN

REGI: NORA TWOMEY

Bild: Folkets Bio

– ANIMERAT

Press
”Animationen fångar den bistra och skitiga verkligheten med precision,
men regissören Nora Twomey bjuder även på en mer suggererande
estetik. Parvana är som allra mest sig själv när hon intar rollen som
sagoberättare. … Skillnaden mellan fantasi och verklighet är väsentlig:
det är bara i fantasins gränslöshet Parvana kan vara sin egen person.”
Nöjesguiden

Rekommendation: Magisk realism när den är som bäst. Animationens kraft tillsammans med trovärdiga röst- och ljudeffekter ger
känslan av att befinna sig på plats. Hoppet är ledstjärnan.
11-åriga Parvana bor med sin familj i den talibanstyrda staden
Kabul i Afghanistan. Hennes pappa lever på att hjälpa människor att
skriva brev och Parvana är ofta med honom på marknadsplatsen.

” Men även fast filmen har en känsla av sorgsenhet och tragedi så
firar den också kvinnlig styrka och ett barns klurighet. Om det är något
som är säkert så är det att Parvanas safir-blåa ögon är något som få
kommer glömma.” Moviezine

När pappan fänglas förändras allt. Kvinnor får inte vistas utomhus
utan manligt sällskap och varken Parvana, hennes mamma eller
syster kan gå ut och handla mat. Fast besluten att rädda familjen
och befria sin pappa klär sig Parvana till pojke och ger sig ut på ett
livsfarligt uppdrag.

Medverkande
Manus: Deborah Ellis, Anita Doron
Foto: Sheldon Lisoy Klippning: Darragh Byrne
Producent: Anthony Leo, Tomm Moore, Andrew Rosen, Paul Young
Skådespelare: Saara Chaudry, Soma Chhaya, Noorin Gulamgaus,
Laara Sadiq med flera. Musik: Jeff Danna, Mychael Danna
Talat språk: Engelska.
SVENSK PREMIÄR I JANUARI 2021

En film av Oscarnominerade animationsstudion Cartoon Saloon
som gett oss titlar som Havets sång och Wolfwalkers. Filmen blev
Golden Globe- och Oscarsnominerad i kategorin bästa animerade
film.
Plats för egna anteckningar

IRLAND/KANADA/LUXEMBURG/USA 2017
LÄNGD 94 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 5-7
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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BIKES VS CARS – DOKUMENTÄR

Bild: Folkets Bio

REGI: FREDRIK GERTTEN

Rekommendation: Intressant och aktuell dokumentär om hållbar
industri och infrastruktur. En film som berör cykeln ur flera perspektiv,
som fordon, livsstil, symbol för frihet och möjlig lösning på miljöproblem.

Press
“… Fredrik Gertten’s documentary “Bikes vs Cars” could be called a
tale of congestion-plagued cities. The film, which examines the high
cost that urban centers, especially Los Angeles and São Paulo, Brazil,
pay for accommodating automobiles, benefits greatly from a range
of viewpoints.” NY Times

Cykeln är en fantastisk uppfinning med kraft att förändra världen.
Trots decennier av teknikutveckling är det svårt att tänka sig ett
mer energieffektivt och billigt sätt att ta sig fram på. Det är lätt
att glömma bort bilens enorma behov av utrymme och resurser
oavsett hur den drivs. Aktivister och politiker runt om i världen
försöker bryta sig fria från bilberoendet, men samtidigt har det
aldrig sålts fler bilar i världen än idag. Bikes vs Cars skildrar en
global kris vi alla innerst inne vet att vi måste tala om: klimatet,
jordens resurser, städer där all yta är slukad av bilar, ett ständigt
växande, smutsigt, bullrande trafikkaos. De mäktiga intressen som
tjänat på privatbilismens framväxt investerar miljarder varje år
på lobby och reklam för att skydda sina affärer. I filmen möter vi
aktivister och tänkare som kämpar för bättre städer. Som vägrar
sluta cykla trots att allt fler dödas i trafiken.

Medverkande
Manus: Fredrik Gertten
Foto: Kiki Allegier, Janice D’Avila
Producent: Elin Kamlert, Margarete Jangård
Klippning: Benjamin Binderup, Morten Giese, Klaus de León
Heinecke, Sascha Fülscher, Phil Jandaly
Musik: Florencia Di Concilio
Talat språk: Engelska, Portugisiska, Spanska, Franska

Plats för egna anteckningar

SVERIGE 2015
LÄNGD 90 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 7-9
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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FÖR LÅNGT BORT – SPELFILM

Foto: Biografcentralen

REGI: SARAH WINKENSTETTE

Rekommendation: En berättelse om vänskap och att brinna för
sin sak. En välspelad, träffsäker och underhållande skildring av flera
viktiga ämnen – inte minst hur vi människor påverkas av hur vi
behandlar naturen och vad det innebär att lämna sitt hem.

Medverkande
Manus: Susanne Finken
Foto: Monika Plura
Producent: Jonas Weydemann, Jakob D. Weyde-mann, Milena
Klemke, Yvonne Wellie
Skådespelare: Yoran Leicher, Sobhi Awad, Anna König, Andreas
Nickl, Julia Hirt, med flera
Musik: Leonard Petersen
Talat språk: Tyska

För långt bort, eller Zu weit weg som är filmens originaltitel,
är en film som både engagerar och underhåller. Den utspelar
sig i den delen av Tyskland som traditionellt är ett gruv- och
industriområde. Inför denna kuliss får vi följa Tariq och Ben, två
pojkar som på olika sätt kämpar med förändringar i livet. De lär
sig att hitta lösningar och att bygga starka vänskapsband genom
att stötta varandra. Genom att se andra människors verklighet
får de nya insikter om sig själva och sina familjer.
En otroligt känslig skildring av hur två barns olika öden vävs
samman och hur krigets inverkan på ett barn kan se ut. Filmen
lämnar oss med ett hopp.
Plats för egna anteckningar

TYSKLAND 2019
LÄNGD 88 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 4-7
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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CHUSKIT – SPELFILM

Foto: Arvind Kannabiran

REGI: PRIYA RAMASUBBAN

Rekommendation: Att få en inblick i vardagslivet hos en familj i
Himalaya och uppleva deras vedermödor, sorger och glädje är en ynnest. 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 exotisering och är välspelad över hela linjen med även lokala skådespelarförmågor. 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

Plats för egna anteckningar

INDIEN 2019
LÄNGD 89 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 4-6
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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HOPPETS HAMN
REGI: MAGNUS GERTTEN

Foto: Jon Rudberg

– DOKUMENTÄR

Rekommendation: En stark, välgjord och viktig film! Möt människor
som överlevde Förintelsen när de berättar om sina erfaranheter av
att som fria anlända till Malmö och Sverige efter krigets slut. Nutid
och dåtit knyts på ett gripande sätt samman genom arkivfilm och
nyinpelade intervjuer.

en berättelse om den hjälpande hand som Malmö och Sverige
sträckte fram till dem som kom levande ur koncentrationslägren.
Press
” Filmen ”Hoppets hamn” är ett viktigt tidsdokument över hur empati och medmänsklighet rådde på Malmös gator och i invånarnas
sinnen. Det var en delaktighetens närvaro att efter bästa personliga
förmåga hjälpa och lindra. I dag är det en annan tidsanda. ”
Kvällsposten

Våren och sommaren 1945 anländer nästan 30 000 överlevare
från de tyska koncentrationslägren till Sverige. På kajen i Malmö
hamn upplever de sina första ögonblick av frihet. Det är där livet
börjar igen.

” Individuella öden skildras och sammanflätas i denna välgjorda
dokumentär, präglad av gedigen research och unika bilder.” GP

Hoppets hamn är en dokumentärfilm om hur tre flyktingar från
de nazistiska koncentrationslägren tas omhand i en svensk räddningsinsats och förs till Malmö. Parallellt berättas om femtonårige
Stig från Malmö som deltog som hjälparbetare. Filmen utgår från
deras perspektiv och erbjuder ett intimt och känsloladdat möte.
En skickligt gjord film om frihetens ögonblick och om frågorna
överlevarna burit med sig ända sedan kriget. Samtidigt är det

Medverkande
Manus: Magnus Gertten, Jesper Osmund
Foto: Jon Rudberg Klippning: Jesper Osmund
Producent: Lennart Ström, Magnus Gertten
Musik: Magnus Jarlbo Talat språk: Svenska, engelska

Plats för egna anteckningar

SVERIGE 2011
LÄNGD 76 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 8-9
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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HANNA-MIAS RESA TILL ANTARKTIS

REGI: HELGA BREKKAN

Foto: Filmcentrum

– DOKUMENTÄR

CORNELIA, REGNBÅGSUNGEN – DOKUMENTÄR
REGI: STINA GARDELL

Rekommendation: Två fina kortdokumentärer berättatade ur barns perspektiv. Hanna-Mia filmar själv sin expedition och
Cornelia tar oss rakt med in i sin stjärnfamilj. Film av barn för barn!
I Hanna-Mias resa till Antarktis reser en tioårig flicka i
Nordenskjölds kölvatten. Filmen spelades in under en vetenskaplig expedition till Västantarktis som Hanna Mia deltog i
under vintern 2002. Hanna-Mia Jonstam filmar själv och berättar om sin äventyrliga resa. Hon seglar mellan isberg, träffar
pingviner och besöker en gammal valfångststation i en vulkan.
Hundra år gamla fotografier illustrerar Nordenskjölds dramatiska Antarktisexpedition.
Hanna-Mias resa till Antarktis. Medverkande
Foto: Hanna-Mia Jonstam, Helga Brekkan, Masoud Shahsavari
Producent: Anette Sallmander
Plats för
egna anteckningar
Musik:
Torsten
Rundqvist
Talat språk: Svenska

Cornelia är 8 år. Hennes pappa blev kär och gifte om sig med
en man och Cornelia har sedan dess två hem. I det ena bor
hon med mor Helena och sin lillasyster Tilda och i det andra
med sin pappa Richard och bonuspappa Pehr. Jag är bortskämd
för jag har liksom dubbelt av allt, inte bara två pappor utan även
två fastrar, två farmor, två hem, allt är liksom mer än två.
Cornelia, regnbågsungen. Medverkande
Foto: Lukas Eisenhauer
Producent: Stina Gardell
Klippning: Kajsa Grandell
Musik: Fredrik Kempe
Talat språk: Svenska
SVERIGE 2003, 2004

Skolan får tillgång till båda filmerna, de behöver inte visas vid samma tillfälle.
Vi är medvetna om att videokvalliteten inte är den bästa men vill ändå varmt
rekommendera er att välja de båda filmerna för sitt fina innehåll och det
faktum att det är barn som är berättare.
12

LÄNGD 30 + 30 MIN
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 1-3
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE

LIYANA – DOKUMENTÄR

Bild: Swedish Film/ Shofela Coker

REGI: AARON KOPP, AMANDA KOPP

Rekommendation: En dokumentär med många kvaliteter som gör
den sevärd för alla från mellanstadiet och uppåt. Intelligent berättat,
vackra animationer och vuxna som ser och lyssnar på barnen. En
rörande varm och hoppfull berättelse sprungen ur en allvarlig värld.
Filmarna Aaron och Amanda Kopps ursprungliga tanke var att
göra en dokumentärfilm om barnen i barnhemmet New Life
Homes i eSwatini, (tidigare Swaziland). Men när de började
arbetet med filmen insåg de att de här barnen kunde skapa sin
egen berättelse. Så det var istället det som hände, tio av barnen
i åldrarna 9-12 år skapade karaktären Liyana och skickade iväg
henne på ett äventyr. Till deras hjälp hade de Gcina Mhlophe,
storyteller från Sydafrika.
Barnens berättelse illusteraras i fina och spännande animationer,
som varvas med den dokumentära ramberättelsen som även
den utspelar sig i ett vidunderligt landskap. Barnen skapar den
spännande sagan tillsammans och resultatet innehåller både
Plats för egna anteckningar

mörka stråk, mod och hopp. Med minnesvärd bildmagi rörs våra
hjärtan av den spännande och inspirerande berättelse om den
modiga Liyana.
Press
”Cut between moments at the orphan home, the children’s narration
of the story they’re writing and Mhlophe and Coker’s animation, the
Kopps weave a powerful, coherent tale. There’s balance between
the narratives: The kids share Liyana’s adventure with eagerness and
empathy, with animation artist Coker’s lush visuals bringing their
ideas to life.” LA Times
Medverkande
Foto: Aaron Kopp Producent: Davis Coombe, Sakheni Dlamini,
Daniel Junge m.fl. Klippning: Davis Coombe, Aaron Kopp
Medverkande: Gcina Mhlophe med flera.
Animation: Shofela Coker, Stefan Nadelman
Musik: Philip Miller
Talat språk: Engelska, Zulu
ESWATINI (SWAZILAND)/QATAR/USA 2017
LÄNGD 77 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅK 4-7
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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Bild: Njuta films

MIRAÏ, MIN LILLASYSTER – ANIMERAT

REGI: MAMORU HOSODA

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

Press
“Livsbejakande och vackert” Dagens Nyheter

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 världen på ett nytt sätt.

“Elegant äventyr” Göteborgsposten

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.

“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
Svenska röster: Elis Lindsten, Elina Raeder, Sofia Ledarp,
Laura Jonstoij, Mikael Regenholz, Mattias Knave med flera.

Plats för egna anteckningar

JAPAN 2018
LÄNGD 96 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS F-3
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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PLOEY – ETT VINTERÄVENTYR – ANIMERAT

Foto: Njuta Films

REGI: ÁRNI ÁSGEIRSSON

Rekommendation: Spännande, vackert och lärorikt. Mycket bra
svenska röster, helgjutna figurer, fin musik och överraskande övergångar. Bitvis en mycket spännande nagelbitare.
Den isländska vintern närmar sig. För strandpiparna har tiden
för att flyga söderut kommit. Men Ploey missar avfärden och blir
ensam kvar. Han bestämmer sig då för att gå över “islandet”, i hopp
om att nå den mytomspunna dal som sägs vara bevarad från kylan:
Paradisdalen. Under sin resa blir han vän med den majestätiska fågeln Giron. Tillsammans får de två följeslagarna använda sin nyfunna
vänskap och sitt starkaste mod för att övervinna farorna i den arktiska vintern, så att Ploey äntligen får återse sin familj. Bra svenska
röster förgyller upplevelsen och förstärker humorn i berättandet.
Press
”Det är en storslagen och påkostad animation som då och då
sneglar med Disney-äventyren men samtidigt hittar islänningarna ett
eget personligt tonfall” Sydsvenskan

” Den lilla strandpiparen, eller lóa som den heter på isländska, är en
av de mytologiskt viktigaste djuren på Island: det är nämligen den
som anses vara vårens budbärare. Och sagan ”Ploey – Ett vinteräventyr” är också något så sällsynt som en isländsk tecknad barnfilm,
en som gjort en rätt rejäl runda även på biografer utanför hemön.”
SVD
Medverkande
Manus: Friðrik Erlingsson
Animation: Kris Borghs, Bram Van Quickenborne med flera.
Producent: Ives Agemans, Mayank Jhalani, Hilmar Sigurðsson
Klippning: Jon Stefansson
Svenska röster: Malte Lessing, Anders Öjebo, Magnus Mark,
Mikaela Tidermark, Jannicke Jernström
Musik: Atli Örvarsson
Talat språk: Svenska

Plats för egna anteckningar

ISLAND, BELGIEN 2018
LÄNGD 83 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 1-3
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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SIV SOVER VILSE – SPELFILM

Foto: Karolina Pajak/SF Studios

REGI: CATTI EDFELDT, LENA HANNO CLYNE

Rekommendation: Med regissören Catti Edfeldt kan man känna sig
trygg. Hon har lång erfarenhet av barnfilm, började som regiassistent/
rollsättare under flera av filmatiseringarna av Astrid Lindgrens älskade
böcker.
Siv som är sju år ska för första gången sova borta hos sin nya
kompis Cerisia, vilket hon ser mycket fram emot. Men övernattningen blir inte riktigt som Siv tänkt sig. Cerisias lägenhet är stor
och luktar mysko och Cerisias gammelfarmor är så gammal att hon
har krympt och kan ta ut sina tänder ur munnen. När Siv vaknar
upp mitt i natten och Cerisia är borta vill Siv åka hem direkt men
först behöver hon hitta sin kompis. Siv ger sig ut i den stora, tysta
lägenheten för att hitta sin Cerisia. Hon träffar två pratsamma och
bråkiga grävlingskompisar som tar med henne på ett fantastiskt
äventyr som hjälper henne att acceptera det som är annorlunda
och att hitta sig själv. Bygger på Pija Lindenbaums populära barnbok med samma namn.
Plats för egna anteckningar

Press
”Övernattningstemat, på utsatt plats och i begränsad tid, är triggande
på flera sätt. Att värna sin person och sitt ursprung och samtidigt
öppna för det nya – visst finns det till slut något uppbyggligt i filmen,
en dubbelhet som mer verkar på barnets våglängd.” SvD
”Sivs pappa (Henrik Gustafsson) gör under sina få minuter ett outplånligt intryck, både stolt och sorgsen över att hans barn är så stort
att det kan sova borta. Den känsligt skildrade relationen mellan far
och dotter tillhör det absolut bästa i filmen.” SVT
Medverkande
Manus: Lena Hanno Clyne, Thobias Hoffmen
Foto: Gabriel Mkrttchian
Producent: Petter Lindblad
Skådespelare: Astrid Lövgren, Lilly Brown, Henrik Gustafsson,
Sofia Ledarp, Nour El-Refai, Bianca Kronlöf, Valter Skarsgård mfl.
Klippning: Christian Furubrand
Musik: Merlijn Snitker
Talat språk: Svenska
SVERIGE 2016
LÄNGD 79 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS F-3
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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ROCKS – SPELFILM

Foto: Dorothy Allen-Pickard

REGI: SARAH GAVRON

Rekommendation: Väl researchad uppväxtskildring om att för tidigt
tvingas ta vuxenansvar. Berättat med humor, värme och allvar. Trots
de svåra situationer som Rocks och hennes lillebror utsätts för vinner
livsglädjen och hoppet.

gå sönder. … Det är rått och skirt och ömt och man vill väldigt gärna
sitta vid deras bord i skolmatsalen.” Aftonbladet
”Det finns hopp om ungdomen – men den är skör. Det är vad Sarah
Gavron tycks vilja säga med sin ömsinta film Rocks. Den är filmad i
dokumentär stil med både utrymme och tillåtelse för saker att bara
vara som de är. En Londongata, barn som leker i ett gatuhörn, ett gäng
flickor som dansar och tar selfies. Så här ser deras värld ut, låt oss
bara betrakta den en stund utan att döma eller värdera. En lika befriande som ovanlig inbjudan.” SVT

En dag efter skolan finns bara en lapp kvar efter mamman och
15-åriga Rocks blir ensam med sin lillebror. Nu börjar kampen att
överleva och undvika myndigheter till varje pris. Men Rocks är
envis och har hela sitt rebelliska tjejgäng med sig.
Press
”Regissören Sarah Gavron har tidigare gjort ”Sufragette”, och precis
som den andas ”Rocks” systerskap, klass och framtidstro. … Två
tredjedelar av teamet har bestått av kvinnor, Theresa Ikoko och Claire
Wilson har skrivit manus utifrån mängder av research och workshops
i skolor, de medverkande ungdomarna har själva varit med och format
fram filmen – och de är perfekta i sina roller. De är sammansvetsade,
roliga och charmiga, de är mjuka och gjorda av stål, de får hjärtat att

Medverkande
Manus: Theresa Ikoko, Claire Wilson
Foto: Hélène Louvart
Producent: Ameenah Ayub Allen, Faye Ward
Klippning: Maya Maffioli
Skådespelare: Bukky Bakray, D’angelou Osei Kissiedu, Kosar Ali,
Shaneigha-Monik Greyson med flera
Musik: Emilie Levienaise-Farrouch
Talat språk: Engelska

Plats för egna anteckningar

STORBRITANNIEN 2019
LÄNGD 93 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 7-9
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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SONITA

Foto: New Wave films

– DOKUMENTÄR

REGI: ROKHSAREH GHAEM MAGHAMI

Rekommendation: Spännande och knivskarp film om Afghanistans
första kvinnliga rappare som med sin obevekliga skapande kraft,
envishet och en rejäl dos mod trotsar allt och inte viker från sitt
mål – att själv få bestämma vad hon ska bli.

att hjälpa Sonita, eller vara konsekvent och bara göra jobbet som
dokumentärfilmare. Om Sonita får chansen att uttrycka sina arga
texter om att inte bli bortgift som en handelsvara kan hon beröra
många och förhoppningsvis hjälpa andra.

Sonita vill bli en berömd artist och rappare. Men i Iran där hon bor
som illegal flykting med delar av sin familj, får kvinnor inte sjunga.
Hemma i Afghanistan planerar familjen att gifta
bort henne för pengar för att ha råd att betala för broderns
giftermål. Sonita väljer att rappa om sitt dilemma och hon gör det
bra! Filmen lyckas skildra verkligheten som illegal flykting utan att
det blir för mörkt. Tack vare Sonitas styrka som berättare och de
öppenhjärtade människorna runt henne finns hela tiden ett hopp.
Ett exempel på att överallt finns det människor som gör vad de
kan för att hjälpa den som har det svårare.

Press
” What’s especially laudable is that the film never oversells her talent:
there are scenes of recording industry professionals coolly assessing
her work, and telling her she has a lot to learn. But the kid is a force of
nature, and it’s impossible not to be swept along by the powerful tide
of her story.” The Guardian

Dokumentärfilmaren Rokhsareh Ghaem Maghami ställs inför
dilemmat att som filmare gå in och påverka händelserna genom
Plats för egna anteckningar

Medverkande
Foto: Behrouz Badrouj, Mohamad Hadadi
Producent: Gerd Haag med flera.
Klippning: Sabereh Kashi, Philip Whitfield
Medverkande: Sonita Alizadeh, Rokhsareh Ghaem Maghami
Musik: Sepand Elahi
Talat språk: Dari, persiska, engelska
TYSKLAND/SCHWEIZ/IRAN 2015
LÄNGD 90 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 8-9
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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TILL DRÖMMARNAS LAND – SPELFILM

Foto: Rasmus West

REGI: VICTOR LINDGREN

Rekommendation: Det ligger som ett förtäckt hot och en spänning
över hela tillvaron i Holmsund där tiden tycks stå stilla. Två tonåringar bygger en vänskap genom att omväxlande stötta varandra.
Genom Sabina och Elin får vi komma närmare en tillvaro som är
många romers vardag.
”Till Drömmarnas Land” handlar om två tonårstjejer, romska
Sabina från Rumänien och svenska Elin från Holmsund, som
trotsar språkförbistringar och hittar ett sätt att tillsammans fly
från sin mörka vardag. Sabina har rest från Rumänien till det lilla
svenska samhället Holmsund med sina romska bröder. De arbetar i ett garage och Sabina ska söka jobb. Elin, som är uppvuxen
i Holmsund, står i kyrkan och sjunger Den blomstertid nu kommer. Ett sommarlov ska just börja och Sabina ska lära känna Elin.
Tillsammans ska de revoltera mot det gamla och hitta något nytt
i varandra. Samtidigt som samhället runt dem rasar samman och
Elins pappa blir vansinnig i sorg. För det finns ett vansinne i den
svenska idyllen.

Press
”Victor Lindgren visar sin lyhördhet i regin av de båda flickorna. Både
Andreea Petre (Sabina) och Elin Marklund (Elin) spelar sina unga
karaktärer med ett helt batteri av nyanserade känslor. Fotografen
Rasmus Wests kamera följer och fångar fint flickornas utsatta situation och deras drömmar om något annat, bort från den igenkännbara svenska vardagsrasismen.” Sydsvenskan
” Jag blir inte riktigt klok på den här filmen. Den är tråkig, vacker,
mystisk, klumpig, drabbande och rolig. Men över alla mina invändningar svävar Elin och Sabina, vibrerande i desperation och vilja till
något annat.” SVT
Medverkande
Manus: Victor Lindgren Foto: Rasmus West Producent: Therese
Högberg Klippning: Victor Lindgren, Viktor Johansson Musik:
Anders Lind Skådespelare: Andreea Petre, Elin Marklund, Ingrid
Nyström, Mattias Fransson med flera
Talat språk: Svenska, Rumänska, Engelska

Plats för egna anteckningar

SVERIGE 2019
LÄNGD 90 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 8-9
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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TITO OCH FÅGLARNA – ANIMERAT

Bild: Smorgasbordpicturehouse.se

REGI: GUSTAVO STEINBERG, ANDRÉ CATOTO OCH GABRIEL BITAR

Rekommendation: En vidunderlig, konstnärlig upplevelse med en
fantasifull och spännande berättelse om ett mycket modigt barn som
trotsar rädslan. Tillsammans med sina modiga vänner, Sarah och Buiu
lyckas Tito ställa saker tillrätta och får dom 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
gnutta 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.

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: Elliot Knochenhauer, Maja-Camille Wall, Jens
Hultén, Shebly Niavarani, Hanna Hedlund, Leif Andrée med flera.
Filmen visas med svensk tal för årskurs 1-3
och textad på svenska för årskurs 4-6

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.
Plats för egna anteckningar

BRASILIEN 2019
LÄNGD 73 MINUTER, SVENSKA RÖSTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 1-3 + 4-6
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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TOPP 3 – ANIMERAT

Bild:Jacob Nyström

REGI: SOFIE EDVARDSSON

Rekommendation: Animerad svensk film av hög kvalitet för högstadiet och vuxna, det hör inte till vanligheterna. Snygga animationer, en
stor portion humor, bra röstskådespelare och en ärlig berättelse om
kärlek både mellan människor och till en plats.
” Topp 3 idioter jag hatar:
3. Sveriges statsminister. Eller ja, egentligen vilken politiker som helst
som ser till att det känns som att man inte kan bo där jag bor.
2. Mig. Jag är så sjukt less på mig själv. Att jag gillar det jag gillar och
att jag inte bara kan göra det lite lätt för mig själv nån jävla gång.
1. Dig. ”
Så börjar den animerade filmen Topp 3, som vunnit pris på en
av världens största HBTQ-filmfestivaler i Los Angeles. I filmen
möter vi Anton, som går sista året på gymnasiet när han träffar
David och blir hals över huvud förälskad. Men räcker kärleken
om man vill leva helt olika liv? En bitterljuv romantisk komedi om
kärlek, topplistor och framtidsdrömmar i Norrlands inland.
Plats för egna anteckningar

Press
”Svensk romkom ser vi med jämna mellanrum. Sällan bra sådan. Det
är upp till en animerad hbtq-film att ändra på det.” Aftonbladet
”Just att det handlar om homosexuella karaktärer utan att det görs
en större grej av det, tror jag är viktigt att få se om man är en yngre
bög eller lesbisk tjej som kanske inte tycker att det är helt lätt att växa
upp. Att man får se sig själv porträtterad helt oproblematiskt. Och jag
hoppas att vi får se fler sådana historier.” SVT
Medverkande
Manus: Simon Österhof
Animation: Jakob Nyström
Producent: Simon Österhof
Klippning: Jakob Nyström
Musik: Patrik Öberg, Felix Martinz
Skådespelare: Caroline Johansson Kuhmunen, Eric Ernerstedt,
Jonas Jonsson
Talat språk: Svenska
SVERIGE 2019
LÄNGD 44 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 8-9
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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VARMT VÄLKOMMEN MED DIN KLASS
Pandemin fortsätter och vi anpassar vår pedagogiska
kulturverksamhet för skolorna efter rådande läge.

BOKA PEDAGOGISK VERKSAMHET

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.

Vi vill att så många elever som möjligt ska få kulturupplevelser
under våren. Därför möjliggör vi nu att klasser som inte har
någon pedagogisk verksamhet enligt sin kulturplan ändå kan
boka in sig på våra evenemang.

FRÅGOR
Anna Olin

annaeva.olin@nacka.se
070-431 96 02

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN FÖR VÅRENS AKTIVITETER
PÅ BOKAKULTURNACKA.SE SENAST DEN 27 JANUARI

Martin Hansen Frost

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

Under vårterminen 2021 planerar vi i nuläget att kunna
genomföra:
•
•
•

Visning och verkstad i Nacka konsthall fr.o.m. 8 mars
Kulturhistoriska vandringar i april och maj
Verkstad i Olle Nymans ateljéer i april och maj

Vår verksamhet 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.

22

VISNING OCH VERKSTAD
I NACKA KONSTHALL
Längd: 75 minuter
Pris: 2000 kronor

Vi räknar med att det från och med den 8 mars är möjligt
med besök i Nacka konsthall även för klasser som inte har
det i sin ordinarie kulturplan. Gör en intresseanmälan på
bokakulturnacka.se senast den 27 januari.
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 gemensamma
upplevelser och samtal. Konst väcker frågor.
I Nacka konsthall möter klassen konst på ett lustfyllt sätt och
utforskar aktuell utställning tillsammans med en konstpedagog.
Här får eleverna utveckla sin förmåga att upptäcka, reflektera
över och ta ställning till olika frågor.
I verkstaden får eleverna själva skapa. Eftersom konsthallen
visar flertalet utställningar per år skiftar det pedagogiska upplägget men är alltid anpassat för åldersgruppen. Verkstaden
avslutas med reflektion kring upplevelsen i konsthallen.
Foto: Anna Olin

VERKSTAD I OLLE
NYMANS
ATELJÉER
Längd: 120 minuter
Pris: 3000 kronor

Ansvariga för ateljéerna räknar med att kunna ta emot
grupper på ett Coronasäkert sätt senare under våren, i april
och maj. Det är möjligt med besök i Olle Nymans ateljéer
även för klasser som inte har det i sin ordinarie kulturplan.
Gör en intresseanmälan på bokakulturnacka.se senast den
27 januari.
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
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Foto: Stockholms stadsmuseum

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

Beräknas bli av under april-maj.
Det finns möjlighet att boka kulturhistoriska vandringar
även för klasser som inte har det i sin ordinarie kulturplan.
Gör intresseanmälan på bokakulturnacka.se senast den
27 januari.

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.

Känn historiens vingslag!

Boo

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

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 kriget och Slaget vid Stäket. Ni passerar Skogsö naturreservat
och ser Skogsömonumentet på håll.

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.

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.

Genom att ta del av den kulturhistoriska vandringen får eleverna historiska referenser och kunskaper om närområdet.
Välj den vandring som passar er bäst!

Finnboda & Danviken

Finnboda, idag ett spännande bostadsområde men under
mer än 100 år en av Stockholms största och mest betydelsefulla 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.
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