
Höstens 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. 

Det är inte tillåtet att äta snacks eller godis på skolbiovisningarna.  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. 

 
Filmer november och december 
 
Mitt liv som Zucchini   Vecka 47 

 
Rek. för åk 1-4  Speltid: 66 min 
Tema: Värdegrund, Mobbning, Hälsa och droger, Film på bok 
Schweiz, 2016 Regi: Claude Barras Tal: Svenska 
Visas tisdag 21 november klockan 9.30 på biograf Spegeln, Västra Ågatan 12  
endast ströplatser kvar  

 
Zucchini är 9 år, föräldralös och hamnar på barnhem, med en ölburk och en drake som enda 
packning. Mobbaren Simon ger sig på Zucchini direkt och de andra barnen hukar för översittaren. 
Men med Camille förändras allt och det visar sig att både barn och vuxna har sina trasiga bakgrunder 
och egentligen är rätt snälla. En kritikerrosad film om hur ensamma människor hittar varandra, och 
trasiga familjer faller samman så att nya kan bildas. 
Filmhandledning 
 
Filmtrailer 
 
 
 

mailto:eva.sonden@uppsala.se
http://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/mitt-liv-som-zucchini2.pdf
https://www.bing.com/videos/search?q=trailer+mitt+liv+som+zucchini&&view=detail&mid=5A665FB4E346CC9113065A665FB4E346CC911306&FORM=VRDGAR
http://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/film-i-skolan/filmhandledningar/mitt-liv-som-zucchini/


Rum 213    Vecka 48   

 
Rek. för åk 4-8 Speltid: 95 min 
Tema: Rädsla och Mod, Vänskap och kärlek, Spöken och äventyr, Film på bok  
Sverige, 2017 Regi: Emelie Lindblom Tal: Svenska 
Visas tisdag 28 november klockan 10.00 på biograf Spegeln, Västra Ågatan 12 – obs ny tid 
 
Det spökar på kollot. Filmatiseringen av Ingelin Angerborns populära bok Rum 213 är en mysig rysare 
där spökerier blandas med korvgrillning och kompistrubbel. Blyga Elvira måste utmana sina rädslor 
både i vardagen med de nya kollokompisarna, och i mötet med spökflickan Mebel. En spännande film 
som lockar till samtal om genre, vänskap och identitet. 
Filmhandledning 
 
Filmtrailer 
 
 
 
 
Sameblod    Vecka 49 

 
Rek. för åk 7-gymn Speltid: 110 min 
Tema: Historia, Värdegrund, Samhälle och politik, Kulturmöten  
Sverige, 2017 Regi: Amanda Kernell Tal: Svenska 
Visas tisdag 5 december klockan 9.30 på biograf Spegeln, Västra Ågatan 12 endast ströplatser 
Extraföreställning onsdag 6 december klockan 9.30 på Spegeln 
 
Sameblod är en stark film om Elle-Marja som går i nomadskola och bestämmer sig för att bryta med 
sitt samiska arv och bli svensk.  
Det är också berättelsen om Sveriges skamliga koloniala historia, om hemhörighet och utanförskap, 
hjälteskap och uppror, skam och skuld. En film som berör och upprör och manar till viktiga samtal om 
individuell och nationell historieskrivning. 
 
Filmhandledning 
Filmtrailer 

http://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/rum-213.pdf
https://www.bing.com/videos/search?q=trailer+rum+213&&view=detail&mid=6B82FCE513B1B373035C6B82FCE513B1B373035C&rvsmid=12228E14E56FF868C78D12228E14E56FF868C78D&FORM=VDQVAP
http://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/sameblod.pdf
https://www.bing.com/videos/search?q=trailer+sameblod&view=detail&mid=2CCCA693D1FF163D92902CCCA693D1FF163D9290&FORM=VIRE
http://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/film-i-skolan/filmhandledningar/sameblod/

