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

FEM ARGUMENT FÖR SKOLBIO FRÅN SVENSKA 
FILMINSTITUTET
• Film bidrar till vår förståelse av oss själva och andra 

• Skolbio är en ingång till att förstå filmens språk i en 
tid där rörliga bilder utgör en allt större del av unga 
människors vardag 

• Med filmpedagogik blir film till ett effektivt läromedel 
som både levandegör kunskap och utvecklar förmågan 
att tänka kritiskt 

• Skolbio ger en gemensam upplevelse med möjlighet till 
samtal i vitt skilda ämnen 

• Skolbio gör barn och unga delaktiga i kulturlivet på 
den lokala biografen och låter dem ta del av vårt 
gemensamma kulturarv

Vårt syfte med skolbio är att erbjuda ett rikt urval av film och 
fördjupa arbetet med öppenhet och mångfald. Vi strävar efter att 
filmerna vi erbjuder ska kunna vara en utgångspunkt för samtal 
om olika livsfrågor och livsvillkor.

ÅRSKURS 5 OCH 7
Skolbioutbudet för åk 5 och 7 vårterminen 2023 består av 
tolv filmer från tio olika länder. I filmerna finns minst nio språk 
representerade och tre av filmerna har regisserats av kvinnor. 
Bland filmerna finns både spelfilmer och dokumentärer. Sju av 
filmerna har en kvinnlig huvudperson.
De flesta av vårens filmer har en filmhandledning som är ett 
bra stöd hela vägen från valet av film fram till samtal kring 
filmen och efterarbete. Förutom specifika filmhandledningar 
erbjuder vi även mer generellt filmpedagogiskt stöd, vi ger 
gärna tips och råd kring för- och efterarbete kring filmerna. 
Exempelvis vill vi lyfta fram Svenska filminstitutets material för 
att undervisa i de nationella minoriteterna som stöd i för- och 
efterarbete till filmen ”Historjá – stygn för Sapmí”.

FILMFESTIVAL FÖR ÅRSKURS 9
Som en fortsättning på det lyckade och uppskattade 
projektet med att erbjuda årskurs 9 filmer i samarbete 
med filmfestivaler har vi valt att fortsätta på samma sätt 
2023. Samarbetet med Tempo dokumentärfestival kommer 
att fortsätta och vi för samtal med CinemAfrica och andra 
festivaler om att delta i projektet.
Mer information om utbudet för årskurs 9 kommer separat.

ATT VÄLJA FILM
Vi vill uppmana er pedagoger att göra 
filmvalet tillsammans med eleverna. Vare sig eleverna själva får 
välja mellan några filmer eller om valet görs av vuxna så blir 
filmupplevelsen bättre om det är förankrat hos eleverna. 
Man kan även använda filmvalet som en demokratiprocess.

GEMENSAMT SKOLBIOSEMINARIUM 
- för alla skolor som har skolbioavtal
När? Under vecka 6, den 6-10 februari, 15:00-17:00 i 
Kulturhuset Dieselverkstaden.
Datum och mer information meddelas när bokningen öppnar. 
Skolbioseminariet kommer att ledas av en person med stor 
kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn och film. Målet 
är att skolbioseminariet ska vara inspirerande för alla oss som 
arbetar med att sprida filmens magiska kraft till unga människor.
Anmälan till skolbioseminariet sker i samband med bokningen 
som öppnar den 14 december. 

MOBILFRI SKOLBIO FÖR ALLA
Vi fortsätter arbeta för en mobilfri skolbio, fri från störande 
skärmljus och distraktioner. Därför behöver vi alla skolors 
hjälp att samla in mobiler vid entrén till Filmstaden eller om ni 
pedagoger väljer att samla in dem i förväg. Tillsammans hjälps vi 
åt göra filmupplevelsen till den bästa tänkbara!

ÖNSKEMÅL
18 november till 2 december på bokakulturnacka.se 

BOKA TIDER
14 december – 20 januari på bokakulturnacka.se

VIKTIGT
Om ni har någon särskild veckodag eller specifika datum för 
till exempel prao med mera som gör det svårt för er att gå på 
skolbio, är det bra om ni uppger det i önskemålsformuläret.

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

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

Allmänna frågor: boka@dieselverkstaden.se 

Skolbio
VÅRTERMINEN 2023
FÖR ÅRSKURS 5 OCH 7
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN KLASS
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Rekommendation: En tuff film om verkligheten som tvingar 
”Beans” att tuffa till sig, bli modig och våga säga nej. Trots kampen 
mot stereotypa könsroller, rasism och en historisk konflikt slutar det 
ändå i hopp och en fredlig lösning på konflikten.

1990 kastades två Mohawksamhällen — Kanehsatà:ke and 
Kahnawá:ke — in i en flera månader lång frihetskamp efter att 
myndigheterna i Québec godkänt utbyggnaden av en golfbana 
på skogsmark som är helig för urbefolkningen och bland annat 
innehöll en gravplats. Den tre månader långa konflikten kom att 
bli känd som ”Oka-krisen”.

Tracey Deers gripande film utspelar sig mitt under dramat och 
skildrar berättelsen om den 12-åriga Mohawk-tjejen Tekahen-
takwa eller ”Beans” som alla kallar henne. Beans är smart och 
ambitiös i skolan men kämpar med att hitta sin plats socialt. 
Förutom allt komplext som hör de tidiga tonåren till så tvingas 
hon snabbt att växa ur barndomen när hon på grund av konflik-
ten utmanas att använda sin röst för sitt folk och på nära håll får 
uppleva en fruktansvärd och våldsam rasism.

Beans är ett starkt coming-of-age-drama som utspelar sig 
bakom barrikaderna i en brinnande konflikt om urbefolkningens 
rättigheter. Att regissören själv levde igenom Oka-krisen som 
barn i kombination med många arkivbilder bidrar till att skild-
ringen känns både autentisk och hjärtlig.

Press
”…ugliness and bigotry are very much a part of the human story. 
Deer, a rare filmmaker of Mohawk descent, portrays in “Beans” the 
hope and love that help people thrive in the face of such hatred.” 
The Wrap -2021

Medverkande
Manus: Tracey Deer, Meredith Vuchnich
Foto: Marie Davignon
Producent: Anne-Marie Gélinas
Klippning: Sophie Farkas Bolla
Skådespelare: Kiawentiio, Violah Beauvais, Rainbow Dickerson, 
Paulina Alexis m.fl.
Musik: Mario Sévigny, Jayli Wolf
Talat språk: Engelska, svensk text

Foto: BUFF productions

BEANS 
REGI: TRACEY DEER

KANADA 2020

LÄNGD 90 MINUTER 

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 7
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Rekommendation: Det är extra roligt att få presentera en bra 
svensk påkostad film som tar en ung publik på allvar.
Trots det tunga ämnet fångar huvudrollsinnehavaren alla nyanser 
av kaxig, rolig och skör, så att filmen genomsyras av både värme 
och humor.

Sasha ska precis fylla 13 år och drömmer om att bli ståupp-
komiker. Hon vill få alla att skratta, särskilt pappa som gråter i 
duschen när han tror att ingen hör. Hemma påminner allt om 
mamma som inte längre lever och bakom ögonen bränner de 
livsfarliga tårarna. Men Sasha vägrar gråta. I hemlighet skriver 
hon en lista på allt hon måste göra för att överleva sorgen: raka 
av sig håret, sluta läsa böcker, tacka nej till världens gulligaste 
hundvalp och framförallt; bli en Comedy Queen.

Press
” Comedy queen är en rörande historia om sorg och skuldkänslor. 
Sigrid Johnson är mycket bra i huvudrollen, och det är rakt ige-
nom välspelat och skickligt berättat av regissören Sanna Lenken.” 
Aftonbladet – 2022

”Tonen är perfekt, det här är en berättelse ur barnets perspektiv. 
Huvudrollsinnehavaren Sigrid Johnson bär ett tungt lass på sina ax-
lar eftersom hon ska förmedla så komplexa känslor. Sasha pendlar 
mellan vrede, skratt, längtan och sorg, precis som man kan göra när 
övermäktiga, obegripliga saker inträffar.” 
SVT - 2022

”Som grädde på moset är ”Comedy queen” också en väldigt fin 
Stockholmsskildring, vilket inte är så vanligt. En drivet berättad, 
tidlös, blivande klassiker i sin genre” 
DN - 2022

Medverkande
Manus: Linn Gottfridsson, efter en bok av Jenny Jägerfeld
Foto: Simon Pramsten
Producent: Anna Anthony, Rebecka Lafrenz
Klippning: Andreas Nilsson
Skådespelare: Sigrid Johnson, Iggy Malmborg, Oscar Töringe m.fl.
Musik: Irya Gmeyner, Martin Hederos
Talat språk: Svenska

COMEDY QUEEN 
REGI: SANNA LENKEN

SVERIGE 2022

LÄNGD 95 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅK 5 OCH 7

Foto:Johan Paulin och Ola Kjelbye
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Rekommendation: En fantastisk kärleksförklaring till filmen och 
magin. Men också ett unikt möte med Samays vardagsliv med 
familj, kompisar och drömmar i en fattig by i Indien. Hur olika barn 
växer upp i världen. Här blir filmen ett mantra och en räddning.

När lilla Samay för första gången får följa med sin far på bio 
blir han alldeles förtrollad. Med ens vet han vad han ska ägna 
sitt liv åt! Mot sin konservative fars vilja, (som tagit med pojken 
enbart för att det var en religiös film!), reser Samay i hemlighet 
till den slitna biografen i stan även nästa dag, och denna gång 
visas en desto roligare äventyrsfilm. Han har inga pengar, men 
när den snälla biomaskinisten känner den ljuvliga doften från 
mammas lunchlåda så föreslår han ett byte. Mat mot film. Detta 
blir början på en vänskap med färg, ljud, ljus, äventyr, fantasi och 
skratt som får Samay att skissa upp stora och, ska det visa sig, 
farliga drömmar.

Det är frestande att kalla Filmtjuven för en ”indisk Cinema 
Paradiso”. Det är den också med sin färgstarka charm och 
sprakande kärlek till filmmediet. Men det är samtidigt en film 
som står på egna ben med egna historier att berätta om en 
annan geografisk plats.

Press 

”Här antyds en hel del intressant om det indiska klassamhället. 
Samays lärare säger till exempel att två saker behövs för att nå 
framgång i livet i Indien, lära sig engelska och ta sig till en storstad. 
Men det är inte om detta ”Filmtjuven” handlar utan om kärleken 
till filmkonsten och då närmare bestämt till filmprojektorn.” 
– SVD 2022

Medverkande
Manus: Pan Nalin
Foto: Swapnil S. Sonawane
Producent: Hemant Chaudhary, Yash Gonsai
Klippning: Shreyas Beltangdy, Pavan Bhat
Skådespelare: Bhavin Rabari, Richa Meena, Bhavesh Shrimali, 
Dipen Raval m.fl.
Musik: Cyril Morin
Talat språk: Gujarati, svensk text

Foto: Swapnil S. Sonawane

FILMTJUVEN 
REGI: PAN NALIN

INDIEN, FRANKRIKE, USA 2021

LÄNGD 110 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 5
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Rekommendation: En nära och öppen, inte dömande skildring av 
att vilja vara någon annan. Följ med i Gabis alla tankar och funde-
ringar om sin pappa, skolan och om den nya familjen. Men också 
om att flytta och börja ny skola. Vem är mitt framtida jag?

Gabi vill bara vara Gabi. Det kan låta enkelt, men det är det 
inte. I en värld som endast erbjuder två olika könsidentiteter, 
vill Gabi själv få välja vem hon är.  Varför ska folk tycka att det 
är konstigt om hon vill spela ishockey eller klippa sig i samma 
frisyr som de coolaste manliga fotbollsspelarna?

Gabis mamma Tracy och bonuspappan Thomas balanserar 
mellan att acceptera och stötta Gabi, samtidigt som de vill 
skydda henne. Det är en balansgång som ibland orsakar ’kon-
flikter.

Med kameran placerad i Gabis ögonhöjd tar filmen hennes 
perspektiv, ett barn som inte vill definieras utifrån, utan själv 
bestämma vem hon är. Utan att själv försöka tolka eller dra 
slutsatser observerar regissören Engeli Broberg Gabis 
sökande efter sin egen identitet. Resultatet är en nyanserad, 
varm och varsam skildring av några viktiga år i ett barns 
utveckling, mellan 8 och 13 år.

Press 
”En av de bästa dokumentärerna om könsidentitet som gjorts” – 
Sydsvenskan 2022

”The beauty of the cinematography, the intelligent editing and the 
sensitive soundtrack all pay tribute to Gabi’s persona, her strength, 
vulnerability and authenticity.” – Business Doc Europe 2021

Medverkande
Manus: Engeli Broberg
Foto: Tommy Olsson
Producent: Anna J. Ljungmark, Jacob Eklund
Klippning: Engeli Broberg, Kalle Lindberg
Musik: Sofia Hallgren, Kjetil Schander Luhr
Talat språk: Svenska

Foto: 

GABI - MELLAN ÅREN 8 OCH 13 
REGI: ENGELI BROBERG

SVERIGE, NORGE 2021

LÄNGD 75 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 5
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Rekommendation: Detta är vårt kulturarv och vår historia att 
berätta. Det samiska folket ser det inte som att vi människor 
äger naturen. Vi har den till låns och ska lämna den till kommande 
generationer. En vacker film som kan få oss att förstå.

Britta Marakatt-Labba har under flera decennier skapat bilder 
från samisk historia och mytologi med endast nål och tråd. För 
några år sedan skapade hon stor sensation på Documenta i 
Kassel, en av den internationella konstscenens mest inflytelserika 
plattformar. Det 24 meter långa broderade verket ”Historjá” 
lämnade publiken i tårar och över en natt blev Britta Marakatt-
Labba en av Sveriges mest eftersökta konstnärer.

Med små stygn manar Britta Marakatt-Labba fram det samiska 
folkets historia och mytologi, från kosmologi och modergudin-
nans skapelseakt till fördrivning, kolonialism, statsstödd rasism 
och politiska strider. Efter flera decennier på barrikaderna för 
sitt folks rättigheter, med sin konst som vapen, står hon och 
samerna nu inför sin största utmaning hittills: Klimatförändringen. 
Klimatförändringen är en existentiell fråga för den samiska kul-
turen eftersom de är helt beroende av det arktiska klimatet för 
sin överlevnad och rennäringen som är själva ryggraden i den 
samiska kulturen.

Press 
”Allt hör samman. Gång efter annan glider de storartade natursce-
nerierna över i hennes fina, små stygn – och man förstår hur exakt 
hon fångar sinnevärlden med de monumentala vyerna, 
renarnas rörelser, årstidernas växlingar.” 
DN – 2022

Medverkande
Manus: Thomas Jackson
Foto: Jonas Rudström, Hans-Olof Utsi
Producent: Mattias Nohrborg, Pelle Nilsson
Klippning: Kaveh Akaber
Musik: Eirik Havnes
Animation: Andreas Godwin
Talat språk: Nordsamiska, Svenska

Foto: MAIPO / NORDISK FILM

HISTORJÁ – STYGN FÖR SÁPMI 
REGI: THOMAS JACKSSON

SVERIGE 2022

LÄNGD 90 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 5 OCH 7
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Rekommendation: En riktigt stark film om att bryta förväntningar, 
våga göra egna val och att fokusera på en dröm. Det finns alterna-
tiv även för den som har sämst odds eller växer upp med kriminali-
tet. Havet blir som en symbol för både livet och frestelserna.

Den osannolika dokumentären Into the Storm, (En la tormen-
ta), följer den peruanske surfaren Jhonny Guerrero från fjorton 
års ålder genom turbulent tonårstid och svallande känslor, när 
havet sliter honom i stycken och samtidigt räddar hans liv.

Regissörens ord – ”När jag startade projektet visste jag inte att 
Jhonnys pappa satt i fängelse och kunde varken föreställa mig 
att han skulle bli skjuten som 16-åring eller att hans comeback 
skulle bli så dramatisk.
Jag fängslades, som alla inblandade, av Jhonnys råa talang och 
drivkraft och det faktum att han kom från det här väldigt farliga 
bostadsområdet fick hans förmågor att framstå som dubbelt så 
imponerande.

Min ambition var att fånga nyckelscenerna i Jhonnys Guerreros 
liv, från 14 års ålder fram till han blir vuxen, under hans till synes 
omöjliga uppgift att fly sitt liv i det ruffiga bostadsområdet och 
bli en professionell surfare. Jag kunde aldrig ana vilken resa vi 
skull göra och att Jhonny skulle hamna under en sådan press att 
lyckas att det nästan kostade honom livet.” – Fritt översatt ur en 
intervju av Brooklyn Film Festival 2020.  

Press 
”Det är fascinerande och inspirerande att se det stöd en ung kille 
får men också att se den kärlek han har till sin familj och det 
område där han är uppväxt.” 
– kulturbloggen.com 2022

Medverkande
Foto: Adam Brown
Producent: Dimitri Doganis
Klippning: Paul Holland
Medverkande: Jhonny Guerrero, Sofia Mulanovich, Jose Plaza, 
Diego Villaran
Musik: Adam Schiff
Talat språk: Spanska, svensk text

Foto:  Smorgasbord Picture House

INTO THE STORM   
REGI: ADAM BROWN

STORBRITANNIEN 2020

LÄNGD 85 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 7
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Rekommendation: Micas tuffa bakgrund och instinkt att försvara sig 
är inte bara en styrka när det öppnar sig en chans till ett bättre liv. 
Viktiga vuxna blir avgörande för att skapa ett hopp och en tro på att 
Mica kan bli något där han är. Stark och ärlig film.

Mica, 10, bor med sin mamma och sin sjuka pappa i en ned-
gången förort till staden Meknes, som är tänkt att rivas. En vän 
till hans föräldrar, en vaktmästare på en tennisklubb i Casa-
blanca, går med på att ta honom som sin lärling. Mica finner sig 
i en helt ny värld där ett nytt liv väntar honom. Mr. Slimani, en 
rik och kultiverad man och ägare till klubben, drömmer om att 
göra sin son Omar till tennismästare. Som tränare anställer han 
Sophia, en före detta fransk tennismästare, som privattränare. 
Men Omar har väldigt liten talang och ingen passion för spor-
ten. Sophia upptäcker dock ganska snart att en annan pojke 
verkar ha talang för tennis, Mica. På eget bevåg tar hon honom 
under sina vingar... En film om hårda förhållanden, klass, stora 
drömmar och den krokiga vägen mot game-set-match.

Press
“ ”Mica is like a lot of other children we meet in France or Belgium 
that have been smuggled ... we can now have an idea how they 
lived before,” Lamia Chraibi of La Prod, the film’s producer, tells 
The National. ”What’s interesting about this film is that it is not 
a success story, it’s about choice,” she says.” 
Filmens producent citerad I The National News - 2020

Medverkande
Manus: Fadette Drouard, Ismaël Ferroukhi
Foto: Eva Sehet
Producent: Lamia Chraibi
Klippning: Elif Uluengin
Skådespelare: Zakaria Inan, Sabrina Ouazani, Mohammed 
Azelrab Kaghat m.fl.
Talat språk: Arabiska, Svensk text

Foto: Smorgasbord Picture House

MICA 
REGI: ISMAËL FERROUKHI

MAROCKO, FRANKRIKE, BELGIEN 2020

LÄNGD 100 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 5
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Rekommendation: Tre äldre bröder förtrycker varandra genom sina 
mansideal men Nour våga släppa in något nytt. Vad kan kultur eller 
musik göra med en ung människa? En rörande historia om att hitta 
passion och lycka. Alla karaktärer är nyanserat skildrade.

En lång och varm sommar har just börjat. Nour bor med sina 
tre äldre bröder i en fransk kuststad dit turisterna vallfärdar. 
Själv ska han göra samhällstjänst på sin skola och turas om med 
bröderna att se efter mamman, som ligger döende i ett rum 
i lägenheten där de bor. Räkningar ska betalas och alla gör sitt 
bästa för att resolut och helst så lagligt som möjligt få ekonomin 
att gå ihop. Som en kärlekshandling spelar Nour upp opera-
stycken för sin mamma och i den pragmatiska tillvaron korsas 
Nours väg med Sarahs. Hon håller sommarkurser i opera i 
skolans lokaler och snart finner han sig indragen i en spirande 
passion för sång som hans bröder nog varken skulle förstå eller 
acceptera.

Press
”Maël Rouin Berrandou gör ett utomordentligt jobb i sin roll som 
Nour. Han lyckas fånga ängsligheten som kommer med de tidiga 
tonåren (och höjs ännu ett steg när man är marginaliserad), 
samtidigt som hans nyfikenhet ger plats åt både glädje och humor. 
Kärleken för operan som han ärvt av sina föräldrar lyser starkast, 
och är en drivkraft genom hela filmen.” 
– Nöjesguiden 2022 

” ”Mina bröder och jag” blandar osentimental socialrealism och 
den där klassiska feelgood-tropen där finkulturen får själen att 
sjunga – oavsett tidigare kulturellt kapital.” 
- DN 2022

Medverkande
Manus: Yohan Manca
Foto: Marco Graziaplena
Producent: Julien Madon, Camille Rich
Klippning: Clémence Diard
Skådespelare: Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Bens-
salah, Luc Schwarz m.fl.
Musik: Maxence Dussère, Bachar Khalifé
Talat språk: Franska, svensk text

MINA BRÖDER OCH JAG 
REGI YOHAN MANCA: 

FRANKRIKE 2021

LÄNGD 110 MINUTER 

LÄMPLIG FÖR ÅK 5 OCH 7
  

Foto:  Smorgasbord Picture House
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Rekommendation: 15-årig Olga är en begåvad elitgymnast från 
Ukraina som tvingas till exil i Schweiz utan sin mamma. Superstark 
film om enorma kontraster mellan fred och uppror mellan utsatt-
het och trygghet och så uppoffringen att bli bäst på gymnastik.

Ukraina 2013 – det är turbulenta tider för både 15-åriga elit-
gymnasten Olga och hennes mamma som är journalist. Folkets 
missnöje pyr på Kievs gator och när regimen försöker tysta 
mammans skriverier skickas Olga till Schweiz – hennes döda 
pappas hemland. Samtidigt som spänningarna i Ukraina trissas 
upp utkämpar Olga sin egen strid i ett nytt land. En stark film 
om idrott, politik och att hitta sin egen plats.

”Olga” tar oss direkt till mitten av ett Europa som befinner sig 
i krig. Filmen fångar på ett knivskarpt sätt gränsen mellan den 
som lever med rädslan för sin familjs liv och en omgivning som 
befinner sig i trygghet. En hyllning till ungdomens styrka och 
skörhet.

Filmen tilldelades Svenska kyrkans ungdomsfilmspris 2022. 
Del av motiveringen: 
”Årets vinnarfilm utgör en metaforisk bordtennismatch mellan 
elitgymnastik och världspolitik. Samvetet och hjärtat finns hemma i 
Kiev, men tryggheten och EM-biljetten finns i Schweiz. 
Smärtsamt aktuell, men även utan senaste månadens händelser 
skulle den här fantastiska filmen vara relevant och engagerande.”

Press 
“For Olga, as for Ukraine, the stakes are clear: East or West, 
resignation or self-determination. Budiashkina, a Ukrainian gymnast 
in her acting debut, plays Olga beautifully as a guarded, stubborn 
teenager with the weight of exile on her shoulders…” 
- NY Times 2022

Medverkande
Manus: Raphaëlle Desplechin, Elie Grappe
Foto: Lucie Baudinaud
Producent: Tom Dercourt, Jean-Marc Fröhle
Klippning: Suzana Pedro
Skådespelare: Anastasiia Budiashkina, Sabrina Rubtsova, 
Caterina Barloggio m.fl.
Musik: Pierre Desprats
Talat språk: Ukrainska, svenskt tal

Foto

OLGA  
REGI: ELIE GRAPPE

SCHWEIZ, FRANKRIKE 2021 

LÄNGD 95 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 7
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EN FILM AV SOHEIL BEIRAGHI

Filmeye

“SNYGGT OM KVINNORNA SOM 
DRIBBLAS UPP PÅ LÄKTAREN” “HUGGER TAG  I MIG TOTALT”

“VÄLSPELAT & INTRESSANT”

“BRILJANT & BERÖRANDE”

éééé
“GER HOPP ÅT DEN 

IRANSKA KVINNOKAMPEN” DN

SDS

“VÄLSKRIVEN, VÄLSPELAD,
VÄLREGISSERAD”G-P

SvD

”THE HANDMAID’S TALE GÖR SIG HELA 
TIDEN PÅMIND” SVT Kultur

Kulturbloggen

Movie-Zine

RÖTT KORT

Afrooz är stjärnan i Irans nationella damlag i futsal och efter många års 
hårt arbete blir hennes dröm sann: laget är i final i det asiatiska 
slutspelet i Malaysia. Men på flygplatsen visar det sig att Afrooz man, 
en känd TV-profil, har dragit in hennes resetillstånd. I Iran behöver en 
kvinna sin mans tillåtelse att resa. Hennes advokat, hennes bästa 
väninna, fotbollsförbundets ledning och alla lagkamraterna är överens 
om att det enda hon kan göra är att blidka sin man och övertala honom 
att ändra sig. Men för att han ska ändra sig inser Afrooz att hon måste 
svälja sin stolthet och ge avkall på sina rättigheter. Och Afrooz är inte den 
som stillatigande accepterar sitt öde.

SKÅDESPELARNA
Baran Kosari  AFROOZ ARDESTANI
Amir Jadidi  YASER SHAHOSEINI
Sahar Dowlatshahi MEHRANEH NOORIL
Leili Rashidi  PANTEA ALEDAVOOD
Hoda Zeinolabedin MASI ATA’EE
Abbas Moosavi FOTBOLLSFÖRBUNDETS 
  ORDFÖRANDE
Maryam Sarmadi LAGLEDAREN

PRODUKTIONSUPPGIFTER
Manus och regi SOHEIL BEIRAGHI
Producenter  MEHDI DAVARI
  SOHEIL BEIRAGHI
Foto  FARSHAD MOHAMMADI
Ljud  MEHDI SALEH KERMANI
Ljudmix  ALIREZA ALAVIAN
Originalmusik KAREN HOMAYOONFAR
Klippning  BAHRAM DEHGHANI
  MOHAMMAD NAJARIAN

Scenografi	 	 SOHEIL BEIRAGHI
Produktion  FILMIRAN©
Land & år  IRAN 2018
Originaltitel  ARAGHE SARD
Språk  PERSISKA
Längd & format 88 MINUTER, DCP
Distribution   FOLKETS BIO
  www.folketsbio.se

EN FILM AV SOHEIL BEIRAGHI
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Rekommendation: I Iran pågår återigen mycket starka protester 
mot regimens förtryck av kvinnor. Protesterna är de starkaste i en 
lång historia av motstånd och kamp för frihet. Filmen ger oss en 
liten inblick i dagens Iran med sport, media och en parrelation som 
spelplats.

Afrooz är stjärnan i Irans nationella damlag i futsal, och efter 
många års hårt arbete blir hennes dröm sann: laget är i final i 
slutspelen i Malaysia. (Futsal är en variant av fotboll som spelas 
på en mindre spelyta med färre utespelare). Men på flygplatsen 
visar det sig att Afrooz man, en känd TV-profil, har dragit in hen-
nes resetillstånd. I Iran behöver en kvinna sin mans tillåtelse att 
resa och nu tror alla att hennes enda lösning är att övertala sin 
man att ändra sitt beslut. Men Afrooz är inte den som stillati-
gande accepterar sitt öde. Nu börjar istället en hård kamp för 
makten över sitt eget liv. 

Trots det tunga och oerhört aktuella ämnet är det lätt att 
ryckas med i Baran Kosaris övertygande skådespeleri och 
genom Afrooz temperament, styrka och humor väcks ett hopp 
som engagerar. 

Vi rekommenderar lärare och elever att läsa på om filmen och 
regissören som ett exempel på godtyckligheten och förtrycket 
av kultur, människor och uttryck.

Press 
”I ljuset av iranska kvinnors gryende ilska och motstånd mot de 
stelbent religiösa påbuden och till trots av den nyliga 38-åriga 
fängelsedomen mot människorättskämpen Nasrin Sotoudeh inger 
”Rött kort” till sist ett underhållande och inte föraktligt hopp om 
förändring.!” – DN 2019

“Exceptionally well crafted, Permission is a bold, uncompromising 
look at the inequities of Iranian society, with a clear-eyed intimacy 
that recalls the best works of Asghar Farhadi and Jafar Panahi.” 
Independent Cinema Office UK - 2019

Medverkande
Manus: Soheil Beiraghi 
Foto: Bahram Dehghani, Dariani
Producent: Mahdi Davari
Klippning: Bahram Dehghani, Mohammad Najarian Dariani
Skådespelare: Baran Kosari, Amir Jadidi, Leili Rashidi
Musik: Karen Homayunfar
Talat språk: Persiska, svensk text

RÖTT KORT 
REGI: SOHEIL BEIRAGHI

IRAN 2018

LÄNGD 90 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 7

Foto: 
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Rekommendation: En smart och välgjord film som på ett autentiskt 
sätt skildrar hur det kan vara att leva med ADHD. Kanske unikt! Med 
humor, värme och fingertoppskänsla skildras en tragikomisk jakt på 
pengar till ADHD-medicin som också leder till förälskelsen.

18-åriga Joannas hjärna är som en blinkande nöjespark under 
högsäsong, och för att funka normalt behöver hon ADHD-
medicin. Som kostar pengar. Som inte finns. Joanna tvingas bli 
kreativ för att få fram pengar. Och mitt i allt dyker den charmiga 
och självsäkra Audrey upp, som får Joannas hjärta att fullkomligt 
explodera.

Christoffer Sandler (f. 1986) har jobbat med film och tv sedan 
2010. 2018 skrev och regisserade han ungdomsserien Sjukt 
oklar för SVT. Serien blev snabbt en publiksuccé och nådde 
över en halv miljon tittare. Så jävla easy going är Christoffers 
långfilmsdebut.

Press 
”Med sitt klassfärgade romantiska Göteborgsskimmer påminner 
”Så jävla easy going” en hel del om ”Känn ingen sorg” (2013), fast 
med Håkan Hellström-musiken utbytt mot det syntpoppigare Kite. 
Men inslagen av magisk realism finns här, åtminstone när rymden 
runt Joanna fylls av sprakande lampor när adhd:n eller känslorna 
slår till.” 
– Expressen 2022

”Debutanten Hanseblad (Joanna) övertygar i en mängd scener 
där Joanna ”fångas” i ett möte med människor samtidigt som hon 
verkligen inte har tid att stå och prata – det blir både komiskt och 
ännu mer stressande att se hur hon inte klarar av att lyssna, hur 
blicken är ständigt sökande åt andra håll.” 
– Aftonbladet 2022

Medverkande
Manus: Linda-Maria Birbeck, Jessika Jankert, Lina Åström, Chris-
toffer Sandler
Foto: Nea Asphäll
Producent: Annika Hellström, Erika Malmgren
Klippning: Jens Christian Fodstad, Robert Krantz
Skådespelare: Nikki Hanseblad, Emil Algpeus, Shanti Roney m.fl.
Musik: Gustaf Spetz
Talat språk: Svenska

Foto: Ola Kjelbye

SÅ JÄVLA EASY GOING 
REGI: CHRISTOFFER SANDLER 

SVERIGE 2021

LÄNGD 90 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 7
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Rekommendation: En modern berättelse och underbar animation 
som gör historien om Anne Frank tidlös och evig. Filmen är ett in-
tressant och konstnärligt grepp för att en stark tro på människans 
aldrig sinande godhet ska överleva allt.

Var är Anne Frank handlar om Kitty, den påhittade vän som 
Anne talar till i sin dagbok som kommer till liv i museet som en 
gång var familjen Franks gömställe. Genom dagboken återupp-
väcks Kittys minnen, för om Kitty lever måste det betyda att 
Anne också lever. Kitty ger sig ut på ett sökande som kommer 
att ta henne från dagens Amsterdam och tillbaka till det krigs-
härjade Europa för att hitta sin gamla vän.

Ari Folman är tillbaka efter den internationellt prisbelönta ani-
merade filmen Waltz with Bashir med familjefilmen Var är Anne 
Frank, baserad på den världsberömda Anne Franks dagbok. 
Filmen hade världspremiär under filmfestivalen i Cannes och är 
en familjefilm som både berör och talar till sin samtid. Oscars-
belönade Ari Folman skildrar Anne Franks liv och dagboken 
som nu blivit världsberömd. Blandningen av olika animationsfor-
merna och starkt röstskådespel gör ”Var är Anne Frank” till en 
unik film om en av litteraturens starkaste röster.

Ta chansen att läsa Anne Franks dagbok med eleverna och 
diskutera Ari Folmans filmatisering i relation till boken.

Press
”’Var är Anne Frank’ är gripande och varm. Gripande föreställer 
man sig att en film inspirerad av ’Anne Franks dagbok’ ska bli. Det 
är mer oväntat att den även blivit varm - oväntat, och impone-
rande.” 
– DN 2022

Medverkande
Manus: Ari Folman, baserad på boken av Anne Frank
Producent: Sabby Mionis, Nati Zommer
Klippning: Nili Feller
Svenska röster : Filippa Steen, Ester Sjögren, Joakim Jennefors, 
Charlotte Ardai, m.fl.
Musik: Ben Goldwasser, Karen O
Animation: Studio Moshi, Udi Asoulin, Sefi Gayego, m.fl.
Talat språk: Svenska

VAR ÄR ANNE FRANK 
REGI: ARI FOLMAN 

BELGIEN, FRANKRIKE, NEDERLÄNDERNA, ISRAEL, LUXEMBURG 2021 

LÄNGD 100 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 5 OCH 7

     

Animation Director: Yoni Goodman



15

Barn har rätt till kultur och de har många olika sätt att 
uttrycka sig. Genom att få möjlighet att uttrycka sig på olika 
sätt utvecklas barnets kreativitet och skaparkraft. Med kultur 
och eget skapande stärks barn och unga som individer och får 
en ökad självkänsla. Helt i linje med Barnkonventionen!

VÅR PEDAGOGISKA VERKSAMHET FÖR SKOLOR 
BESTÅR VT-23 AV:

• Ett dansäventyr med VIVA dans och teater för förskoleklass
• Visning och verkstad i Nacka konsthall för åk 2
• Kulturhistoriska vandringar för åk 3 
• Verkstad i Kajsa och Olle Nymans ateljéer för åk 4

Kulturverksamheten för skolklasser 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-23 
(åk 3) har tre områden att välja på. Varje skola väljer den eller 
de vandringar man vill gå i ett önskeformulär som vi skickar ut i 
slutet av november. Ni kan välja vandringar i följande områden: 

• Nacka kvarn och Hellasgården
• Boo
• Saltsjöbaden 

BOKA PEDAGOGISK VERKSAMHET 
Bokningen öppnar den 14 december och 
stänger den 20 januari på bokakulturnacka.se
Då bokar ni datum och tid för de evenemang ni 
ska delta i under våren.

Information om de evenemang ni bokat och påminnelser skickas 
till den mejladress som skolan anger i bokningen. Se till att rätt 
person tar del av informationen inför ert besök hos oss. Att vara 
väl förberedd betyder så mycket för upplevelsen på plats.

 
ÖNSKEMÅL OCH IDÉER
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 eller 070-431 96 02 

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

Pedagogisk 
verksamhet 
VÅRTERMINEN 2023
FÖRSKOLEKLASS-ÅK9
VARMT VÄLKOMMEN  MED DIN KLASS
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Foto: Annica Roos

ETT DANSÄVENTYR
Målgrupp: Förskoleklass
Tid: 60 minuter, två tillfällen
Antal deltagare: En klass, ca 25 elever

Vi erbjuder alla förskoleklasser Ett dansäventyr. 
En danspedagog från VIVA dans och teater möter klassen vid 
två tillfällen, 60 minuter per gång. 

Tillsammans får barnen genom dans och fantasi möjlighet 
att undersöka sin kreativitet, nyfikenhet, rörelseförmåga och 
samhörighetskänsla. Med hjälp av dansen hamnar klassen i en 
fantasivärld där man får utforska rullande vågor, glödhet lava, 
tornados, magiska växter och varelser genom rörelse. 

Läraren leder gruppen i dansrörelser och improvisation och 
tillsammans med barnen skapas världen de dansar i.
Dansäventyret bygger på lekfullhet och rörelseglädje och 
handlar om att uttrycka känslor, idéer och tankar med kroppen.

Barnen får en liten uppgift att göra mellan första och andra 
tillfället.

Foto: Anna Olin

VISNING OCH VERKSTAD
I NACKA KONSTHALL
Målgrupp: Åk 2 
Tid: 75 minuter 
Antal deltagare: En klass, ca 25 elever

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 upp-
levelser 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
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ÅTERBRUKSWORKSHOP I 
KAJSA OCH OLLE NYMANS 
ATELJÉER 
Målgrupp: Åk 4
Tid: 120 minuter
Antal deltagare: En klass, max 28 elever

Utforska ditt eget formspråk!

Här börjar workshopen med en visning av Olle Nymans gamla 
ateljé. Där inspireras eleverna av Olle Nymans collage och skrot-
skulpturer samt Kajsa Nymans återbrukslampor.
Med porslinsskärvor, träbitar, metallburkar, tapeter och lim skapar 
de sedan egna alster i Kajsas och Olles anda i Nya Ateljén.

Foto: Agnes Nissen

Känn historiens vingslag!

Upptäck och utforska kända och okända platser. 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 elev-
erna historiska referenser och kunskaper om närområdet.

Välj den vandring som passar er bäst!

Nacka kvarn & Hellasgården 
Följ med på vandring bland minnena av krutkvarnar, mäss-
singsbruk, pappersbruk och mjölkvarnar. Mjölkvarnarna försåg 
stockholmsbagarna med mjöl långt in på 1900-talet. 
Guiden berättar om brukssamhället som grundades redan 
under Gustav Vasas tid. 

Ni gör ett spännande stopp vid Nacka gamla kyrkogård och får 
också höra om husförhören, barnens levnadsvillkor i äldre tider 
och Karl den XII:s kulknapp. 

Boo
Boo är ett område som har varit bebott länge. 
Under den här vandringen berättar guiden bl.a. om Boo gård, 
det intilliggande karaktäristiska gula kapellet och Baggenstäket- 
Sveriges äldsta farled. 
Ni passerar Skogsö naturreservat och ser Skogsömonumentet 
på håll. Monumentet restes till minne av Slaget vid Stäket 1719 
när svenska trupper besegrade en rysk galärflotta.

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. Visste ni att det också finns 
ett observatorium i Saltsjöbaden som än idag används för att 
skåda himlen?

KULTURHISTORISK VANDRING
Målgrupp: Åk 3 
Tid: 60-90 minuter
Antal deltagare: En klass, ca 25 elever

Foto: Nacka lokalhistoriska arkiv Foto: Nadja Ekman



        Facebook/dieselverkstaden 

        Instagram@dieselverkstaden

Kulturhuset Dieselverkstaden, november 2022. Med reservation för ändringar 
Foto framsida: Från filmen Into the Storm. Foto baksida: Annica Roos

 bokakulturnacka.se


