
Höstens skolbioprogram 2015 

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. 
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 

 
 

Kick It 

Tema: Vänskap och sorgearbete, Rek. för åk 5-7, Speltid: 102 min 
Norge, 2014 Regi: Katarina Launing Tal: Norska, Text: Svenska 
Visas klockan 9.30 på biograf Spegeln, Västra Ågatan 16, torsdag 1 oktober 
 
Anja är 14 år och älskar fotboll. Hennes klass ska vara med på en stor fotbollsturnering som Anja ser 
fram emot. När hon får veta att hon har cancer gör hon allt för att fortsätta med fotbollen men 
kroppen orkar inte. 
 
Filmhandledning: http://www.sfi.se/PageFiles/31223/KickIt!.pdf  
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Paddington 
 
Tema: Sagor och äventyr, Kulturmöten/kulturkrockar, Rek. för åk 1-3, Speltid: 97 min 
Storbritannien, Frankrike, 2014, Regi: Paul King, Tal: Svenska 
Visas klockan 9.30 på biograf Spegeln, Västra Ågatan 16, torsdag 8 oktober 
 
Filmatiseringen av böckerna om Paddington har lyft fram att den lille björnen är på flykt från Perus 
mörka djungel till London där han söker efter en upptäcktsresande som en gång för länge sedan var 
vän med hans familj. En varm och roligt berättad mix av äventyr och kärlek kryddad med ett par 
rejäla nypor klokheter kring hur folk ser och behandlar en invandrare – i detta fall en liten busig 
björn. 
 
Filmhandledning: http://www.sfi.se/PageFiles/34708/Paddington.pdf  
 
 
 

 
 
 
Light fly, fly high 
 
Tema: Identitet, att följa sina drömmar, Mänskliga rättigheter, Rek. för åk 8- gymnasiet  
Speltid: 80 minuter  
Norge 2013 Regi: Beathe Hofseth, Susann Østigaard Tal: Tamil, Text: Svenska 
Visas klockan 9.30 på biograf Spegeln, Västra Ågatan 16, torsdag 15 oktober 
 
För unga människor i Indien i dag kan idrott vara biljetten till ett bättre liv. Thulasi är en av flera tjejer 
som boxas för att ta sig ur ett liv i fattigdom, men oddsen är emot henne. Tillvaron är en kamp mot 
kastsystemet, sexuella trakasserier och pressen att gifta sig. Hon förväntas acceptera sitt öde längst 
ner på den sociala stegen, men Thulasi vägrar kompromissa och är beredd att riskera allt!  
En dokumentär om en tjej som inte låter sig utnyttjas!  Filmhandledning på gång. 
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Zarafa 
 
Tema: Sagor & äventyr, Kolonialism, Rek. för åk 1-3, Speltid: 78 min  
Frankrike, Belgien, 2012, Regi: Rémi Bezancon & Jean-Christophe Lie  
Uppläst textremsa 
Visas klockan 9.30 på biograf Spegeln, Västra Ågatan 16, tisdag 17 november  
 
Ett animerat filmäventyr inspirerat av den verkliga händelsen då en giraffunge på 1800-talet 
fraktades som kunglig present från Sudan till Frankrike. Det är en spännande och gripande berättelse 
om vänskap, frihet och mod. Filmens visuella kraft kan locka till fördjupning i hur man arbetar med 
animationen som filmform, men den reser också viktiga frågor om europeisk kolonialisering,  
Filmhandledning: http://www.sfi.se/PageFiles/33637/Zarafa.pdf  
 
 
 
 
 

 
 
Boys 
Tema: Identitet, sexualitet, frigörelse, Rek. för åk 7- gymnasiet, Speltid: 78 min  
Nederländerna 2014, Regi: Mischa Kamp Tal: Holländska, Text: Svenska 
Visas klockan 9.30 på biograf Spegeln, Västra Ågatan 16, tisdag 1 december 
 

Det är mycket som händer i femtonårige Siegers liv just nu. Han blir uttagen till klubbens lag i 
sprintstafett, han måste ständigt medla mellan sin bror och sin pappa som annars hamnar i luven på 
varandra och han blir kär. För det är väl kärlek han känner för Marc? Eller "bara" åtrå?    

Filmhandledning: http://sfi.se/PageFiles/35536/Boys.pdf  
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Krigshemligheter 

Tema: Vänskap och tillit, Andra världskriget Rek. från åk 5 Speltid: 95 min  
Nederländerna 2014 Regi: Dennis Bots Tal: Holländskt, Engelskt Text: Svensk 
Visas klockan 9.30 på biograf Spegeln, Västra Ågatan 16, tisdag 8 december 

Spännande krigs-melodram om vänskapens kraft. Två tolvåriga pojkar blir kompisar med en ny tjej i 
klassen. Hon bär på hemligheten att hon är judinna men hon berättar det bara för den ena pojken. 
Pojkarnas vänskap hotas även av att den enes föräldrar tillhör motståndsrörelsen och den andres har 
nazistsympatier. 

 

 

 


