
Vårens skolbioprogram 2017 
Med filmen som gemensam upplevelse önskar vi väcka känslor, nyfikenhet och engagemang kring 
olika ämnen.  

Filmvisningarna äger rum på biograf Spegeln, Västra Ågatan 16 och visningen börjar alltid kl. 9.30 
om inget annat anges. Kostnaden är 25 kr per person för Utbildningsförvaltningens kommunala 
skolor, 40 kr för friskolor och övriga. Skolbiovisningarna är godis- och popcornfria, om det blir mycket 
skräp i salongen måste en extra städavgift tas ut. 

Uppge vid bokning: kontaktperson, skola, antal besökare och helst ett telefonnummer där man kan 
nå er. Vi skickar ut bokningsbekräftelse på detta och den är er biljett. Om deltagarantalet blir för lågt 
ställs föreställningen in, senaste avbokningsdag är 14 dagar före visningsdatum. Betalningen sker mot 
faktura. I biosalongen finns klassvis numrerade platser och varje lärare ansvarar för sina elever under 
hela skolbiobesöket. 

Boka hos Eva Sondén, e-post: eva.sonden@uppsala.se eller telefon 018-727 20 35. 

 
Filmerna 
 
Siv sover vilse  

 
Rek. (f)åk 1-3 Speltid: 80 min 
Tema: Vänskap, Frigörelse, Sagor & äventyr, Film på bok 
Sverige, 2016 Regi: Catti Edfeldt, Lena Hanno Clyne, Tal: Svenska 
Visas torsdag 6 april klockan 9.30 på biograf Spegeln, Västra Ågatan 12  

Den väldigt fantasifulla Siv, 7 år, ska för första gången sova över hos sin nya kompis Cerisia. I ett hem 
som skiljer sig från hennes eget, tycker Siv att det mesta känns väldigt mysko. Men med hjälp av två 
pratsamma och bråkiga grävlingskompisar som dyker upp mitt i natten, är hon med om fantastiska 
äventyr som hjälper henne att acceptera det som är annorlunda och att hitta sig själv. 

Siv sover vilse är ett magiskt äventyr om att sova borta, som bygger på Pija Lindenbaums  barnbok 
med samma namn. 

Filmhandledning 

Filmtrailer 

 
 

mailto:eva.sonden@uppsala.se
http://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/siv-sover-vilse.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PyZNQKZO7lY
http://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/film-i-skolan/filmhandledningar/siv-sover-vilse/


Den lille prinsen  

 
Rek. för åk (1)2-6  Speltid: 107 min 
Tema: Sagor och äventyr, Vänskap, Rätten att få vara sig själv, Film på bok 
Frankrike/Kanada, 2015 Regi: Mark Osborne, Tal: Svenska, Text: Svenska 
Visas torsdag 16 februari klockan 9.30 på biograf Spegeln, Västra Ågatan 12  
Extravisning onsdag 15 februari klockan 9.30 
I historiens mittpunkt står en liten flicka, vars ivrigt påhejande mamma förbereder henne inför 
vuxenvärlden. En dag träffar den lilla flickan oväntat sin excentriske och godhjärtade granne, en pilot 
som varit med om många stora äventyr, och planerna förändras. Piloten visar flickan en fantastisk ny 
värld där allt är möjligt, en värld som han själv upptäckte för länge sedan tack vare en liten prins. En 
magisk och känslofylld resa börjar och det är nu flickan lär sig vad som egentligen är viktigt i livet. Det 
som betyder mest är kontakten människor emellan och det är endast med hjälp av ett stort och 
varmt hjärta man kan se saker på rätt sätt, saker som är osynliga för det blotta ögat. 
 
Filmhandledning 
Filmtrailer      

 
Flyttfåglar 

 
Rek. för åk 3-5 Speltid: 84 min 
Tema: Vänskap, Frigörelse, Sagor & äventyr 
Frankrike/Belgien, 2015 Regi: Olivier Ringeer, Tal: Franska, Text: Svenska 
Visas torsdag 9 mars klockan 9.30 på biograf Spegeln, Västra Ågatan 12  
 
En prisbelönt familjefilm som handlar om att vara tio år och plötsligt få ansvar för ett spirande liv. 
Detta samtidigt som man vill frigöra sig från sina föräldrar. 
Cathy får ett fågelägg av sin pappa i födelsedagspresent. När ägget kläcks och en ankunge klättrar ut 
får han först syn på Cathys vän Margaux. Ankungen tror nu att Margaux är hans mamma och följer 
således bara efter henne. Men föräldrarna låter inte Margaux behålla ankan. Hon har en 
muskelsjukdom och sitter i rullstol och ska snart in på sjukhus för behandling. Cathy och Margaux 
rymmer iväg för att rädda ankan. 
 
Filmhandledning 
Filmtrailer 

http://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/den-lille-prinsen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4Zb5FLoPNdc
http://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/flyttfaglar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4IfCDldupkM
http://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/film-i-skolan/filmhandledningar/den-lille-prinsen2/
http://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/film-i-skolan/filmhandledningar/flyttfaglar/


 
 
Stay       

 
Rek. för åk 3-6 Speltid: 77 min 
Tema: Vänskap, Familj, Samhälle och politik, Äventyr  
Nederländerna, 2011 Regi: Lourens Blok, Tal: Nederländska, Text: Svenska 
Visas tisdag 14 mars klockan 9.30 på biograf Spegeln, Västra Ågatan 12  
 
Lieke bor ensam med sin mamma och är bästis med Milad, som är flykting från Iran. När Milads familj 
får besked om att de ska utvisas till Iran, vill bästa vännerna stoppa utvisningen. Lieke och Milad 
rymmer hemifrån för att protestera och flyr undan polisen. Men deras flykt verkar ställa till med 
ännu mer problem för familjen. En varm berättelse om vänskap som belyser vikten av empati och 
engagemang och som visar att alla, även barn, kan göra sin röst hörd, påverka och göra skillnad.  
Här finns också en berättelse om saknaden efter en far och det första trevande mötet med honom.  
En film med lyckligt slut som vunnit festival-priser. 
 
Filmhandledning 
 
Idol 

 
Rek. för åk 6-gymnasiet  Speltid: 90 min 
Tema: Drömmar, Musik, Samhälle/politik 
Palestina, 2015 Regi: Ya tayr el tayer, Hany Abu-Assad, Tal: Arabiska, Text: Svenska 
Visas tisdag 21 mars klockan 9.30 på biograf Spegeln, Västra Ågatan 12 FULLT! 

 
Idol bygger på den sanna historien om den unge Mohammed i Gaza som drömmer om att komma till 
Kairo och sjunga i operahuset. Som barn uppträder han på bröllop och drömmen känns långt borta 
tills han en dag bestämmer sig för att han måste satsa allt. Med falskt visum och utan en giltig 
anmälan tar han sig till uttagningen av Idol i Kairo och ända till finalen i Beirut där han vinner Arab 
Idol 2013. 
 
Filmhandledning 
Filmtrailer 
 
 

http://www.filminstitutet.se/contentassets/0ee4ebec4e034884a9232b685692f721/stay_4.pdf
http://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/idol.pdf
https://www.folketsbio.se/film/idol/
http://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/film-i-skolan/filmhandledningar/idol/


 
 
Mustang     

 
Rek. för åk 7-gymnasiet Speltid: 97 min 
Tema: Systerskap och frigörelse, Konservativa familjetraditioner  
Frankrike/Turkiet, 2015 Regi: Deniz Gamze Ergüven, Tal: Turkiska, Text: Svenska 
Visas tisdag 28 februari klockan 9.30 på biograf Spegeln, Västra Ågatan 12  
 
I en liten turkisk by vid Svarta Havets kust bor fem föräldralösa tonårssystrar tillsammans med sin 
farmor och farbror. Skolan har precis slutat och tjejerna är spralliga och förväntansfulla inför det 
stundande sommarlovet. På vägen hem efter skolavslutningen kan de inte låta bli att slänga sig i 
havet, där de skrattar och skojar med några killar från byn. Men vad som i deras ögon är oskyldigt 
tonårsstoj, anser andra vara osedlighet. Ryktet sprids snabbt i den lilla byn, och när de kommer hem 
möts de av en bister farmor. Hon har hört att systrarna gått för långt, och är orolig över att deras 
värde på äktenskapsmarknaden ska ha tagit skada. Historien växer till oanade proportioner och snart 
börjar systrarnas frihet kringskäras allt mer. Huset blir som ett fängelse och de fem systrarna tvingas 
kämpa mot sina fångvaktare. 
 
Filmhandledning 
Filmtrailer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/mustang.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ot0irYuDsOQ
http://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/film-i-skolan/filmhandledningar/mustang/

