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  KU  KULLTURHUSETTURHUSET
  DIESE  DIESELLVERKSVERKSTTADENADEN

SKOLBIO ÅK 9-gymnasiet 
Våren 2021

Foto:  Emily Topper. Från Bulletproof



Kulturhuset Dieselverkstaden, februari 2021. Med reservation för ändringar.
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SKOLBIO  
ETT SAMARBETE MED 

Tempo dokumentärfestival

Oron för det eskalerande vapenvåldet i USA växer och arbetet 
som lärare har utvecklats till att även kunna försvara barnen 
vid en skolskjutning. En skrämmande verklighet där efterfrågan 
på skyddsutrustning driver fram nya innovatörer till frontlinjen. 
En ung kvinna som till en början sytt in kevlar i två huvtröjor till 
sin familj har nu kunnat starta ett företag där hon producerar 
tröjorna till försäljning. I skolan införs mindfulness som en punkt 
på schemat men hur ska elever och lärare kunna fokusera på 
studierna när det potentiella hotet finns mitt ibland dem?

DOKUMENTÄRER I VÄRLDSKLASS! 

Våren 2021 presenterar Kulturhuset Dieselverkstaden tillsam-
mans med Tempo dokumentärfestival ett urval av filmer som 
digital skolbio.

Erbjudandet riktar sig till årskurs 9 och gymnasiet. 
Utan kostnad för skolan är det möjligt att vt21 streama 
filmerna som Tempo valt ut som skolbio 2021. 

Mer information om hur skolan får tillgång till filmerna skickas 
ut till de som anmäler sig.

Filmerna kommer att vara tillgängliga 
under vecka 10 (8-14 mars)

Anmäl intresse till filmerna på bokakulturnacka.se 
(se nyhetspuff på startsidan)

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

Foto: Emily Topper

BULLETPROOF
REGI: TODD CHANDLER

USA 2020    
LÄNGD 79 MINUTER  
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS: 9 - GYMNASIET
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Som 17-åring går Abolfazl hela vägen från Iran till Sverige. 
Efter tre år i landet blir han utvisad och landar nu för första 
gången i sitt liv i Kabul, Afghanistan. Kicki ringer från Sverige 
och berättar att han har fått jobb och nu behövs arbetstill-
stånd och ID-kort för att kunna återvända. Att skaffa papper 
visar sig vara svårare än Abolfazl först trott. Planen blir att ge 
sig ut på en farlig resa till Jaghori, där han har släktingar som 
kan verifiera hans identitet.

När Erik tittar på bilder av sig själv som barn så är det som 
att se en tvillingsyster. En syster som försvunnit och Erik har 
tagit hennes plats. Det förflutna gör sig påmint och ångesten 
är konstant påtaglig. Hur kan själen läkas när kroppens minnen 
gör så ont? Erik ger sig ut på en pilgrimsvandring. En vandring 
för att läka kropp och själ, där han kan lämna det han varit 
med om och hitta meningen med sitt liv.
Filmen är inspelad under 10 år.

ABOLIS RESA
REGI: YASAMAN SHARIFMANESH

SVERIGE 2020  
LÄNGD 59 MINUTER  
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS: 9 - GYMNASIET

DRÖMPRINS
REGI: JESSICA NETTELBLADT

SVERIGE 2020  
LÄNGD 90 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS: 9 - GYMNASIET

Foto: Lejoni production

Foto: Yasaman Sharifmanesh
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I augusti 2018 inleder 15-åriga Greta Thunberg sin skolstrejk 
för klimatet. Frågan hon ställer till vuxenvärlden: Om inte ni 
bryr er om min framtid på planeten, varför ska jag då bry mig 
om min framtid i skolan? Inom bara några månader växer hen-
nes strejk till en världsomspännande rörelse. Greta, en fåordig 
tonåring med Aspergers syndrom, är nu en världsberömd 
miljöaktivist. Teamet bakom dokumentärfilmen Greta har varit 
med sedan den där första dagen på Riksgatan då allt började. 

Tillsammans med denna film kan vi även erbjuda extramaterial 
som är anpassat till undervisning..

Andriy kom till Ukraina med sin familj från Syrien för att fly 
undan kriget. Nu har han hamnat i en ny konflikt och står 
inför valet att behöva flytta igen, till sin släkt i Tyskland, eller 
att försöka hjälpa till där han befinner sig. Han väljer att börja 
volontärarbeta för Röda korset. Familjen är spridd över värl-
den, men han får möta släkten i Irak i en tårfylld återfören-
ing. Livet pågår, det firas bröllop med glädje, men de ständiga 
oroligheterna lägger sordin på Andriys liv. När pappan hastigt 
går bort bestämmer sig Andriy för att ta med faderns kropp 
hem till Syrien. 

GRETA
REGI:NATHAN GROSSMAN. 

SVERIGE 2020  
LÄNGD 101 MINUTER  
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS: 9 - GYMNASIET

THIS RAIN WILL NEVER STOP 
REGI: ALINA GORLOVA

UKRAINA 2020  
LÄNGD 102 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS: 9 - GYMNASIET

Foto: Tabor Production

Foto: TriArt
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Från andra sopran till andra bas på ett halvår. I tonåren svajar 
både liv och röst. Många killar slutar sjunga när de kommer i 
målbrottet. Men i ”karantänkören” Målbrottskören hittar de 
ett sammanhang i en transittid. I intervjuer möter vi sångarna 
i sökandet efter en ny stämma och en plats i ett nytt liv, som 
vuxna. 

En kraftmätning i fyra ronder mellan Ida-Maria Svonni och 
Skatteverket angående ett momsavdrag på 3 000 kr för inköp 
av hund. För Ida-Maria är hunden Rikke en självklar del i sköt-
seln av renar, men myndigheterna menar något annat. Maria 
Fredriksson skildrar kulturkrockar och kampen för att kunna 
utöva den samiska kulturen i dagens och framtidens Sverige.  

En poetisk reflektion över det växande avståndet mellan det 
lokala och det centraliserade, mellan ett call center i stor-
staden och det norra barrskogsbältet. Vad innebär det när 
skogen allt mer blir en uppfattning och inte en levd erfarenhet? 
Först här är Clara Bodéns syskonfilm till Stamnätet. 

MÅLBROTTSKÖREN 
REGI: INA HOLMQVIST, MARTINA CARLSTEDT

SVERIGE 2021  
LÄNGD 29 MINUTER  
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS: 9 - GYMNASIET

SVONNI VS. SKATTEVERKET 
REGI: MARIA FREDRIKSSON

FÖRST HÄR 
REGI: CLARA BODÉN

SVERIGE 2020  
LÄNGD 5 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS: 9 - GYMNASIET

SVERIGE 2021  
LÄNGD 7 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS: 9 - GYMNASIET

Foto: Pia Lehto

Foto: Johan Hannu med illustration av Ronja Svenning Berge

Foto: Ballad Film AB

ÅRETS KORTFILMSPAKET
TOTALT 41 MINUTER 
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Foto: Lejoni production  Från Drömprins


