
BAMSE OCH HÄXANS DOTTER        
Bamse, världens starkaste och snällaste björn, har älskats av generationer av barn ända sedan starten 
1966. Hans popularitet är i stigande så det är inte så underligt att den första filmen, vilken vi visade 
under förra skolåret, nu har fått en efterföljare som är minst lika bra!

Bamse, Lille Skutt, Skalman och alla de andra lever, efter det förra äventyret, åter igen ett fridfullt liv i 
sin lilla stad. Men Krösus Sork får kännedom om att det finns guld i bävrarnas damm! För att kunna 
riva dammen och ta guldet, lurar han häxans dotter Lova att trolla bort Bamse! Nu måste alla hjälpas 
åt för att stoppa Krösus!

”Scenariot bär likheter med det i Disneys Törnrosa-berättelse ”Maleficent”, där ens sympatier förflyt-
tas till häxan. Men här är får vi den viktiga berättelsen om utanförskap i en mer pedagogisk tappning. 
Dessutom i ett förtrollande format: Filmen är tecknad i samma moderniserade vintagestil som ”Tjuv-
staden”, och vibrerar av atmosfär, skogsdoft och fågelsång.” Expressen.

”Bamse och häxans dotter är /…/ tecknad i samma stil som Rune Andréassons kortfilmer från 60- och 
70-talet och har ett behagligt lugn, fjärran från de flimrande 3D-spektakel som brukar erbjudas den 
unga publiken. Ändå känns den inte omodern. Och den lyckas /…/ säga något om fördomar och soli-
daritet utan att bli tröttsamt predikande.” DN

Regi: Maria Blom, Christian Ryltenius, Sverige 2016. 65 min. Svenskt tal.   (Nordisk)
Filminformation: www.kritiker.nu   

FILMEN VISAS: 
Tor 14 sep  kl 09.15
Fre 15 sep  kl 09.15
Ons 20 sep   kl 09.15
Tors 21 sep   kl 09.15
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!



PETER OCH DRAKEN ELLIOTT                
Bered er på ett riktigt äventyr! I de djupa skogarna, mycket långt (?) från oss, finns det kanske ett rik-
tigt urtidsmonster! 

I många år har den gamle träsnidaren (spelad av Robert Redford) underhållit traktens barn med sina 
historier om den farliga draken som bor långt in i den djupa skogen. För hans skogvaktardotter Grace 
är detta bara sagor och påhitt, tills hon möter Peter som påstår att han bor själv i skogen – tillsam-
mans med en drake! Grace bestämmer sig för att en gång för alla ta reda hur det förhåller sig.

”Det rör sig om en helt ny berättelse, med en färsk bakgrundsstory för Peter och ett berömvärt uteslu-
tande av originalets alla musikinslag. Doldisregissören David Lowerys film är till hälften Djungelbo-
ken, till hälften Skönheten & Odjuret, och blandningen gifter sig väldigt fint.” G-P

”Filmen är tydligt riktad till barn i lågstadieåldern, och bär som sådan på något ovanligt sagoskim-
rande och barnsligt oskuldsfullt. Tempot är nedskruvat poetiskt, man nästan hör skogen andas i ett 
vagt förflutet som mest liknar det trivsamt analoga sjuttiotalet. Känslan är Spielbergskt innerlig med 
ett stänk av indie, handklapp och Leonard Cohen.
 
Men finast är draken som liksom Falcor i ”Den oändliga historien” påminner mest om en långtradar-
stor hund. En gång trodde jag att en sån skulle komma och rädda mig. Någonstans har jag inte förlorat 
hoppet.” Expressen

Regi: David Lowery, USA 2016. 103 min. Svenskt tal. (SweF)
Filminformation: www.kritiker.se , www.imdb.com 

FILMEN VISAS:  
Tis 27 feb  kl 09.15
Ons 28 feb  kl 09.15
Tors 1 mars  kl 09.15
Fre 2 mars  kl 09.15
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!
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MITT LIV SOM ZUCCHINI       
Den här franskschweiziska dockanimerade filmen var nominerad för en Oscar och många hade nog 
sett att den också vunnit. En fantastisk berättelse om Zucchini som kommer till barnhemmet bero-
ende på trassliga hemförhållanden. Här är det inledningsvis tufft för Zucchini och flertalet av de andra 
barnen, men undan för undan skapas relationer och individuella porträtt av både barn och vuxna som 
gör denna film till en både stark och hoppfull film. En riktig höjdare! 
  
”I en tid där ”barnfilm” allt för ofta är tillrättalagda historier som skyggar för livets törnen är ”Mitt liv 
som Zucchini” lika befriande som Martina Montelius fantasihyllande teaterpjäs ”Ensam och Esme-
ralda”. Barn får tänka själva, även på sådant som inte alltid stryker medhårs, och barnhemmet skildras 
utan det sedvanliga mörkret. Tvärtom: kanske finns det ibland platser och personer som är bättre 
lämpade än biologiska föräldrar att ta hand om barn och kanske är familjen inget enkelt eller statiskt.

När Camille och Zucchini ligger i snön en natt och pratar om livet glömmer jag att de är av lera. För 
under de stop-motion-animerade figurerna (som med sina stora ögon påminner om Tim Burtons och 
Mike Johnsons samarbeten) knirrar och knarrar inte bara det vaggande ljudet av en tramporgel i ett 
subtilt vackert musikspår – där bultar mer mänsklighet än jag har sett i en barnfilm på åratal.” DN
”Sällan har jag sett en så vackert animerad film som det schweiziska Oscarsbidraget ”Mitt liv som 
Zucchini”, om det sociala arvet och livet på barnhem. Smala röda näsor, utstående öron, jordglober 
till ögon, ofta ledsna – de unga huvudpersonerna bär spår av Tim Burtons tecknade gestalter, enklare 
men minst lika uttrycksfulla.

Filmens största bedrift ligger dock i stämningarna som målas fram, känslolivet som uppstår så natur-
ligt. Det är ytterst stiliserad stop-motion men helt och hållet inlevd.” SvD

Regi: Claude Barras, Frankrike, Schewiz 2016. 70 min. Svenskt tal (FB)  
Filmhandledning: www.filminstitutet.se 
Filminformation: www.kritiker.se  www.imdb.com 

FILMEN VISAS: 
Tis 10 april  kl 09.15 
Ons 11 april   kl 09.15 
Tors 12 april  kl 09.15  
Fre 13 april    kl 09.15 
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!
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