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Skolbio – Nu ännu viktigare!     
Inledningen av det här året har handlat mycket om ”fake news”. I en vidare bemärkelse handlar 
detta fenomen om att bortse från eller relativisera fakta och ta sig friheten att använda sin tolkning 
av dem, eller egenproducerad ”fakta”, för sina egna syften. 

Desinformation, både via sociala medier och etablerade, många gånger statskontrollerade nyhets-
medier, har medverkat till att själva grundvalarna för vår syn på världen har förändrats. Missvis-
ande, medvetet vinklad och inte sällan direkt felaktig information sprids blixtsnabbt. De digitala 
möjligheterna har bland annat medfört att manipulationsmöjligheterna har ökat och faktaanalysen 
försvårats. I en komplex värld är vi alla utsatta för dessa högst påtagliga försök att så tvivel mellan 
människor, religioner och nationer.    

Mycket av denna påverkan sker via de rörliga bildmedierna. Både tillgången till dem och använd-
ningen av dem, ökar ständigt. Vi gör oss i allt högre grad en ”bild” av verkligheten via bilder. I ett 
utbildande och pedagogiskt hänseende är då vikten av mediekunskap –MIK– av mycket stor bety-
delse. I ett mer grundläggande hänseende är det så allvarligt att vårt demokratiska samhällssystem 
är beroende av att våra invånare har en analysförmåga för att kritiskt bedöma och granska detta 
enorma bildflöde. 

Ett skolbiobesök på riktig biograf är ett sätt för skolan att ta sig an uppdraget. Att både kunna för- 
och efterarbeta skolbiobesöket är ett av de grundläggande arbetssätten för att lära våra barn och 
ungdomar ett kritiskt, analytiskt förhållningssätt till bildmedierna. 

En mycket positiv nyhet för vår skolbioverksamhet är att buss-
kostnaderna helt kan upphöra för de skolor som måste 
använda buss till Odeon! Från och med i höst ingår de i den 
övergripande kommunala kostnaderna för skolskjutsarna. 
Det innebär att varje enskild skola har en kvot av ”fria 
bussresor” som kan utnyttjas för att ta del av skolbio-
verksamheten. Boka din skolbioresa redan nu! 
OBS! Buss måste bokas minst 30 dagar före avresa!

Våra ”knappar” för pedagogiska möjligheter finns i 
anslutning till filmpresentationerna:

Grön - Värdegrund
Gul - Demokrati
Röd - Sex och samlevnad/relationer
Blå - Språk och kommunikation
Grå – Samhällsfrågor/Historia

Avslutningsvis så finns vårt skolbioprogram även på nätet. Besök www.skovde.se/
Kultur/Kulturhus/Odeon/Barn-skolbio/. Där finns också länkar till en rad andra webb-
sidor med information om skolbio och film i allmänhet, samt goda råd och riktlinjer för vår 
verksamhet. 

All praktisk information om skolbiovisningarna hittar ni på sista sidan i programmet!  

Varmt välkomna till ett nytt skolbioår!

De bästa skolbiohälsningar 

Anders Ericsson
Tel 0500 – 49 80 76
Mob 0702 – 69 79 00
E-post: anders.ericsson@skovde.seIn
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CIRKUS IMAGO               
Cirkus Imago med Morgan Alling blev så uppskattad att 
vi visar den igen! 

Det är festival i staden. Gycklare och jonglörer trängs 
med publiken som jublar och skrattar. Men alla har 
det inte lika roligt. Dag är på flykt från den elake 
cirkusdirektören Machiavelli. Med hjälp av sina vänner 
lyckas han fly till Cirkus Imago. Men Machiavelli tänker 
inte ge upp jakten så enkelt! 

”Trion är samspelt och utstrålar en fin, varm och glad 
energi. De tokiga actionscenerna ser ut att ligga precis 
rätt”. DN  
Regi: Morgan Alling, Sverige 2015. 45 min. 
Svenskt tal. (FB)  

Tis 3 okt  kl 09.30
Ons 4 okt  kl 09.30
Tors 5 okt  kl 09.30
Fre 6 okt   kl 09.30
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!

MÅNULVARNA 
+ LEA OCH SKOGSPIRATERNA             
Månulvarna är några underliga varelser som fascineras 
av månen. En natt bestämmer de sig för att resa dit!

I den andra filmen måste Lea, när hennes lillebror 
försvinner i ett obevakat ögonblick, trotsa sin rädsla 
för skogen och bege sig dit för att leta efter honom. 
Det blir ett både spännande och roligt besök i den 
magiska nordiska storskogen!

Regi: Nima Yousefi, Sverige 2016, Maria Avramova, 
Sverige 2015. Ca 45 min. Svenskt tal. (Hub + FB)

 
Tis 5 dec  kl 09.30
Ons 6 dec  kl 09.30
Tors 7 dec  kl 09.30
Fre 8 dec  kl 09.30
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!

  FILMEN VISAS:
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Även Lennart Hellsings figurer, Kusin Vitamin, Peter 
Palsternacka, Annabell Olsson, Opsis Kalopsis och 
alla de andra härliga karaktärerna, blev så populära 
i denna spelfilm med alla sina underbara språkliga 
finurligheter, att vi visar den igen!

Även scenografiskt är det att förflytta sig till en hitta-på-
värld! Fantasin och alla underfundiga tänkvärdheter 
kan få många roliga effekter. Både bland besökarna i 
biografen, och efter föreställningen. 

Regi: Elisabet Gustafsson, Sverige. 75 min. Svenskt 
tal. (SF) 
Filmhandledning: www.sfi.se 
Filminformation: www.kritiker.se   

Tis 6 feb  kl 09.30
Ons 7 feb  kl 09.30
Tors 8 feb  kl 09.30
Fre 9 feb  kl 09.30  
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!

KLAS KLÄTTERMUS OCH DE ANDRA DJUREN I 
HACKEBACKESKOGEN                         
Klassisk saga och känd musik i denna berättelse av 
Thorbjörn Egner! Klas Klättermus och hans små vänner 
i Hackebackeskogen lever farligt! Den glupske Mickel 
Räv och de andra rovdjuren vill inte skaffa mat på he-
derligt vis, utan hotar ständigt med att äta upp dem! 
Laglösheten i skogen måste stoppas! Till sin hjälp tar 
de Bamsefar. Men Mickel Räv är fortfarande hungrig ...!
Regi: Rasmus A. Sivertsen, Norge 2016. 75 min. 
Svenskt tal.  (SF)
Filmhandledning: www.filminstitutet.se 
Filminformation: www.bioprogrammet.nu, 
www.imdb.com  

 
Tis 20 mars  kl 09.30
Ons 21 mars   kl 09.30
Tors 22 mars   kl 09.30
Fre 23 mars  kl 09.30
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 riktigt 
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 – tillsammans 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 uteslutande 
av originalets alla musikinslag. Doldisregissören David 
Lowerys film är till hälften Djungelboken, 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 sagoskimrande 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 långtradarstor 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 

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!

BAMSE OCH HÄXANS DOTTER               
Bamse, världens starkaste och snällaste björn, har äls-
kats 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 skol-
året, 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 förflyttas 
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 mo-
derniserade vintagestil som ”Tjuvstaden”, 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 solidaritet utan att bli 
tröttsamt predikande.” DN

 

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

 
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!Ti
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”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 naturligt. Det 
är ytterst stiliserad stop-motion men helt och hållet in-
levd.” SvD

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

 
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! Ti
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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 beroende på trassliga 
hemförhållanden. Här är det inledningsvis tufft för Zuc-
chini 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 Esmeralda”. 
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

  FILMEN VISAS:
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BOKTJUVEN    
Filmen bygger den framgångsrika boken med samma 
namn av Markus Zusak. Översatt till fler än 40 språk 
och rikligt prisbelönt, har den nu blivit film i en inter-
nationell produktion med flera kända skådespelare.
Den handlar om Liesel Meminger. En ung flicka som 
av sin mor lämnas hos fosterföräldrar i en förort till 
München kort före utbrottet av andra världskriget i sep-
tember 1939. Uthungrad och i ett chocktillstånd efter 
hennes lillebrors död under resans gång, tas hon om 
hand av framför allt mannen i familjen. Han ger henne

sin vänskap och när han förstår att hon inte kan läsa, 
påbörjar han den pedagogiska uppgiften att lära Liesel 
ta del av världslitteraturen. 

Liesel fascineras av böcker och de människor de berät-
tar om och gör allt för att komma över nya att läsa. Men 
kriget kommer och fosterfadern, som icke medlem av 
det nazistiska partiet, har stora problem att försörja fa-
miljen. Än värre blir det när de gömmer en ung judisk 
pojke i källaren.

Berättelsen är en nyanserad skildring av en ung flickas 
uppväxt under extrema villkor, men samtidigt också in-
spirerande och livsbejakande. Den ger en annorlunda 
bild av den allt mer fanatiska nazismen och dess påver-
kan på den civila befolkningen. Den ger också stegvis 
en allt påtagligare bild av krigets konsekvenser. 

”Filmen är snyggt fotograferad av Florian Ballhaus, väl-
spelad och välgjord i största allmänhet, men att dia-
logen växlar mellan engelska, tyska och engelska med 
tysk brytning ger ett lätt föråldrat intryck.

Allt tar sig väldigt mycket på slutet. Då griper Boktjuven 
tag. På riktigt.” G-P.

Regi: Brian Percival, USA, Tyskland, 2013. 131 min. 
(Fox)
Filmhandledning: www.filminstituet.se
Filminformation: www.kritiker.se, www.imdb.com
 

 
Tis 30 jan    kl 09.15
Ons 31 jan    kl 09.15 
Tors 1 feb       kl 09.15
Fre 2 feb    kl 09.15 
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!Ti
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www.boktjuvenfilmen.se

  FILMEN VISAS:   FILMEN VISAS:

RUM 213              
Det här är något så ovanligt som en svensk spökfilm! 
Men den blir aldrig någon skräckfilm, utan håller sig 
på behörigt avstånd från det mest skrämmande. Här 
handlar det mer om det mystiska, det oförklarliga och 
dolda! 

Det är sommarlov och Elvira, som är tolv år, skall åka på 
kollo. Väl på plats skall hon få dela rum med två tjejer, 
men inte i det planerade rummet, utan i rum 213. Ett 
rum som varit stängt i massor av år. När de väl instal-

lerat sig börjar det hända oförklarliga saker …

”När Emilie Lindblom nu gör sin första långfilm ef-
ter Ingelin Angerborns bästsäljande mysrysare är det 
mycket som kunde gå fel. Men det gör det inte. Istället 
får vi en överraskande väl fungerande spökberättelse 
som klippt och skuren för en publik i 10 till 11-årsål-
dern. Det sparas inte på skräckeffekter, och vi får allt 
från smygande i mörka skogar och öde hus till knarran-
de golv, kuslig musik, mystiskt månsken och dörrhand-
tag som tycks leva sitt eget liv. Ändå känns effekterna 
oftast inte överdrivna eller fjantiga, vid flera tillfällen i 
stället riktigt läskiga, som när kamerablixtar lockar ner 
Elvira i källaren eller då hennes ögon plötsligt byter 
färg i badrumsspegeln.” G-P

”Skräckfilm för barn är en svår genre eftersom det är 
nästintill omöjligt att hitta den perfekta läskighetsni-
vån som skrämmer tillräckligt mycket för att publiken 
ska hoppa till och dra efter andan, men som samtidigt 
är snäll nog att slippa Medierådets 15-årsgräns. Pre-
cis som Suzanne Osten i ”Flickan, mamman och de-
monerna” lyckas teamet bakom ”Rum 213” väl med 
denna balansakt. Här blandas effektfullt hårskräck à 
la J-horror och skogsskräck à la ”Blair Witch Project” 
med den klassiska svenska genren mellanstadierela-
tionsdrama.” Sydsvenskan

Regi: Emilie Lindblom, Sverige 2016. 80 min. (FB)
Filmhandledning: www.filminstitutet.se 
Filminformation: www.kritiker.se       

Tis 10 okt    kl 09.15 
Ons 11 okt   kl 09.15 
Tors 12 okt  kl 09.15 
Fre 13 okt   kl 09.15 
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!



KUBO OCH DE TVÅ 
STRÄNGARNA                       
Det här är en fantastisk film om en av de mest grund-
läggande aspekterna med oss människor: vårt intresse 
för och vår förmåga att berätta om våra upplevelser, 
erfarenheter och fantasier!

I det antika Japan lever den streetsmarta och godhjär-
tade rackarungen Kubo med sin mamma på en klippa 
högt ovanför havet. Kubo, som förlorat ett öga, roar 
byinvånarna med att berätta sagor med hjälp av pap-
perskonsten origami. 

Men tillvaron slås i spillror när Kubo av misstag väcker 
en ande till liv som nu kräver hämnd för gamla oför-
rätter. För att stoppa andens framfart slår sig Kubo 
ihop med den stentuffa Monkey och en, något udda, 
insektssamuraj som kallas Beetle. 
  
”Den enögda hjälten Kubo frontar veckans bästa film 
där sagorna får liv med origami och banjotoner. En 
fantasifull hyllning till berättande i alla dess former, för 
alla åldrar.

Kubo är precis på gränsen till för mörk och läbbig för 
en sjuåring med vuxen, men med lagom sorg och fa-
miljeförståelse för ett något äldre barn att snappa upp 
och med spänning och humor för alla åldrar. Fast vad 
”Kubo” framför allt är – och det är inte lätt att göra utan 
att bli tråkdidaktisk – är en hyllning till berättandet i 
alla dess former och hur det för människan vidare även 
efter de värsta av förluster.” DN 

”Kubo och de två strängarna är en helt magisk anime-
rad film i japanskinspirerad stil. /…/ Amerikanska Stu-
dio Laika förnekar sig inte. Deras tre tidigare filmer har 
alla blivit Oscarsnominerade (bland annat ”Coraline”), 
och här håller de samma höga klass med en stop mo-
tion-animering som lånar från den japanska estetiken.” 
Expressen

”Men det är mindre invändningar mot en historia som 
annars utmärks av ljuvliga stop-motion-animationer, 
bitsk humor och en del riktigt obehagliga skräckele-
ment (de senare förklarar filmens rimliga 7-årsgräns). 
Bland de rätt likriktade animationsfilmer som normalt 
tar sig upp på biorepertoaren utgör ”Kubo och de två 
strängarna” ett udda, men välkommet, inslag.” UNT

Regi: Travis Knight, USA 2016. 101 min. 
Svenskt tal  (SweF)
Filminformation: www.kritiker.se , www.imdb.com  
   
 

Tis 13 mars   kl 09.15 
Ons 14 mars    kl 09.15 
Tors 15 mars  kl 09.15
Fre 16 mars   kl 09.15
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål! Ti
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  FILMEN VISAS:

STRÄNGARNA                       STRÄNGARNA                       STRÄNGARNA                       STRÄNGARNA                       STRÄNGARNA                       STRÄNGARNA                       STRÄNGARNA                       



BROOKLYN            
Att emigrera. Att lämna sin hemtrakt, sin familj, sina vän-
ner och sina kulturella traditioner, och de konsekvenser 
detta får, har på senare år hamnat högst upp på den poli-
tiska agendan. Men även om alla emigrantöden inte varit 
lika farliga som de vi tar del av idag, så har de i grunden 
något som binder dem samman: osäkerheten att ge sig 
iväg ut mot något okänt och obekant, och den stora sak-
naden över det man tvingas lämna efter sig.  

I filmen Brooklyn ges en inblick i problematiken, men under

helt andra villkor än dagens flyktingar utsätts för. Eilis 
lämnar i början av 1950-talet det fattiga Irland för att hitta 
nya möjligheter i New York. Allt är nytt, ovant och annor-
lunda, även om språket är detsamma. Men hon acklima-
tiserar sig och träffar Tony, en kille som emigrerat från 
Italien. Men tillvaron blir plötsligt komplicerad när systern 
dör och hon måste återvända till Irland.

”Brooklyn är en charmig, sorglig, rolig och berörande 
film. En ovanlig berättelse om migration eftersom den 
också fångar livet på en ny plats med en annan plats kvar 
i själen” DN

”Detta är inget annat än bedårande. Från de blom-
miga tapeterna och rart pastellfärgade koftorna, till den 
oskuldsfullt innerliga kärlekshistorien. Men den trefaldigt 
Oscarsnominerade filmens verkliga styrka är förstås dess 
magnetiska huvudrollsinnehavare Saoirse Ronan, och 
hennes märkliga förmåga att vara på en och samma gång 
alldaglig och mystisk. /…/ Vi bäddas in i en behagligt vär-
mande feelgood-upplevelse, samtidigt som där finns röt-
ter som slingrar sig djupare än så.

Utan att frågorna ställs rätt ut, väcker Brooklyn en rad 
tankar om omöjligheten att återvända till det man en 
gång lämnat bakom sig, och betydelsen av att börja om.” 
Expressen
Regi: John Crowley, Irland, Storbritannien, Kanada, 
2015. 111 min. (Fox)
Filminformation: www.kritiker.se, www.imdb.com

Tis 7 nov   kl 08.30
Ons 8 nov    kl 12.00 
Tors 9 nov       kl 08.30
Fre 10 nov   kl 12.00
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!

YOUR NAME                
Makoto Shinkais anime-film Your Name är den näst mest 
sedda filmen på bio i Japan – någonsin! Med annorlunda 
ingångar och andra uttryckssätt, så har den en svensk pa-
rallell i boken och filmen Cirkeln.

När Taki vaknar så har han känslan av att ha drömt nå-
got viktigt. Han var i ett främmande rum och i en annan 
kropp. En flickas kropp! I en annan del av Japan drömmer 
Mitsuha om ett annat liv, ett liv så långt bort från sin hem-
by som möjligt. Hon önskar att hon var en snygg kille från

Tokyo. En dröm som besannas när hon somnar. Plötsligt 
lever Mitsuha Takis liv i Takis kropp och vice versa. När de 
vaknar har de återvänt till sig själva, men när natten kom-
mer byter de kropp igen. Samtidigt som de, lite fumligt, 
försöker vänja sig vid att vara den andre så anar de att det 
finns en djupare orsak till varför det sker, frågan är bara 
vad…? 

”En högtidsstund väntar alla älskare av konstnärligt dri-
ven animation när Makoto Shinkais japanska supersuccé 
Your name nu kommer till Sverige. Unga människor, de-
ras relationer samt en bitterljuv saknad efter något som 
gått förlorat, är återkommande komponenter i regissö-
rens prisade filmer. Här, i denna mångbottnade historia, 
gestaltar han varsamt sexuellt uppvaknande, behandlar 
identitet, konformitet och normer. Ytterst ställer filmens 
tonåringar, på väg ut i livet, den mest avgörande av alla 
frågor: vad är meningen?” G-P

”Mest av allt fängslar ”Your name” som skildring av hur 
drömvärlden tar över. I all sin konstighet känns drömmar 
verkliga. I linje med det har Shinkai placerat sin historia i 
realistiska miljöer. Han använder olika knep för att få det 
att kännas som om en riktig filmkamera rör sig genom 
den lilla bergsbyn och Tokyo. I kontrasten mellan de vack-
ra, sakliga bilderna och den sagolika berättelsen uppstår 
ett särskilt sug.” DN 
Regi: Makoto Shinkai, Japan 2016. 106 min.  (Tri/FB)
Filmhandledning: www.sfi.se 
Filminformation: www.kritiker.se , www.imdb.com  

Tis 26 sep  kl 08.30
Ons 27 sep   kl 12.00
Tors 28 sep   kl 08.30 
Fre 29 sep   kl 12.00  
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!Se
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MUSTANG        
Könsroller och traditioner – en explosiv mix! I den här 
Oscarsnominerad filmen tänds gnistan i en turkisk fa-
milj i en kuststad där fem föräldralösa systrar kastas 
in i en traditions- och mansdominerad tvångströja av 
traditionsbundna förväntningar, anpassning, beskuren 
frihet, underdånighet och försakelse. 

Från att ha varit fem levnadsglada tjejer – trots om-
ständigheterna – så måste de nu inordna sig i vuxen-
världens krav på hur man skall bete och uppföra sig som

ung, giftasvuxen kvinna. En omställning som inte god-
tas utan protester och som kräver sin tribut. 
      
”Men Mustang är frisk, oväntad och har verkliga häst-
krafter. Under den vackra, flödande, ytan – berättelsen 
rinner på som sand mellan fingrarna – finns en drama-
turgisk kyla som kramar hårdare om hjärtat än melo-
dramen eller burlesken kan. Klippen, som förefaller in-
tuitiva, naglar i själva verket fast oss i en obeveklighet. 
Bakandet och matlagningen är i till och med läskigare 
än gallren som sätts upp för fönstren och telefonerna 
som låses in i ett skåp. En ask med kakor från en bli-
vande brudgums mor förvandlas till en stum våldtäkt 
som man till råga på allt ska tacka för.” DN

”Filmens föräldralösa systrar får åka på ”oskuldskon-
troll” och sätts sedan i husarrest. Jeans, linnen och 
gympaskor byts mot heltäckande bruna klänningar. 
Hemmet blir allt mer av ett fängelse och en ”hustru-
fabrik” i syfte att förvandla de olydiga flickorna till ly-
diga hustrur. Systrarna får inte längre gå i skolan. Än 
värre blir det när de lyckas rymma för att gå på fotbolls-
match inne i stan - en match som tv-sänds med deras 
jublande ansikten i närbild.” G-P

Regi: Deniz Gamze Ergüven, Frankrike, Tyskland, 
Turkiet, Quatar 2015. 97 min. (FB) 
Filmhandledning: www.sfi.se 
Filminformation: www.kritiker.se, www.imdb.com

 
Tis 6 mars    kl 08.30
Ons 7 mars    kl 12.00 
Tors 8 mars       kl 08.30
Fre 9 mars   kl 12.00
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!

UNDER SANDEN      
Detta är en film som inte direkt handlar om andra världs-
kriget, men där händelserna har en högst påtaglig kopp-
ling till krigsåren. Det är dessutom en historia som sällan 
eller aldrig skildrats på film tidigare.

När kriget tar slut i maj 1945 samlar den danska militären 
ihop ett antal unga tyska krigsfångar. Innan de tillåts åter-
vända till Tyskland får de uppdraget att oskadliggöra de 
dryga 2 miljoner minor som den tyska ockupationsmak-
ten placerat längs den danska Jyllandskusten i syfte att 

försvåra en invasion. De tonåriga soldaterna, magra och
 taniga av matbrist, får nu riskera liv och lem som ett straff 
för den fem år långa ockupationen av Danmark.  

”Under sanden är inte enbart en film om hat och exploa-
tering utan också en djupt engagerande berättelse om 
hur humanism och moralisk anständighet kan utvecklas 
även under de mest fasansfulla förhållanden. /…/ Under 
sanden skildrar ett mörkt kapitel i krigshistorien, för-
modligen okänt för yngre generationer danskar och syd-
svenskar men väl värt att känna till. Inte minst därför att 
liknande attityder och handlingar återkommer i krig efter 
krig.” Sydsvenskan

”Det är mycket välspelat genomgående och man känner 
direkt med de inblandade. Det här är inget hollywoodskt 
tillrättaläggande eller översminkat. Språken är danska 
och tyska, vilket ger en helt annan närvaro och realism än 
om det som brukligt i sådana här sammanhang, vara på 
engelska för alla. Det gör att man som åskådare finns där 
från början till slut. Och det är ett starkt ödesdrama som 
utspelas. Man sitter på helspänn när ungdomarna plock-
ar minor, eller sadistiskt tvingas gå arm i arm över stran-
den för at se om alla minor verkligen plockats bort.” UNT

Regi: Martin Zandvliet, Danmark, Tyskland 2015. 100 
min. (Studio S)
Filminformation: www.kritiker.se, www.imdb.com

Tis 23 jan    kl 08.30
Ons 24 jan    kl 12.00 
Tors 25 jan        kl 08.30
Fre 26 jan    kl 12.00
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål! Se
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ME AND EARL AND 
THE DYING GIRL              
Succé blev det förra skolåret för den här både fräscha, 
roliga och trovärdiga skildring av några tonåringar, deras 
inbördes relationer och attityder till skolan, familjen och 
livet. Greg och Earl är två kompisar som gillar att vara för 
sig själva och ägna sig åt sitt stora intresse: film. Gregs 
mamma vill göra en insats för sin väninna genom att be 
Greg umgås med väninnans cancersjuka dotter Rachel. 
Men från Greg och Rachels inledningsvisa ointresse för 
och osentimentala syn på varandra, djupnar vänskapen 

när de inser att de har väldigt roligt tillsammans. 

”Men Me and Earl and the Dying Girl, publikälskling 
på filmfestivalen i Sundance i vintras, känns allt annat 
än klichémässig. Den har en egen ton, en originell och 
varmhjärtad saklighet som vinnande koncept.

Regissören Alfonso Gomez-Rejon, som varit assistent 
till Martin Scorsese, har vanan inne att hantera ex-
travaganta känslouttryck efter att ha regisserat såväl 
skräckiga ”American Horror Story” som det glamironis-
ka lyckopillret ”Glee”. Här gör han tvärtom, tonar ner 
känslorna och lyckas vaccinera storyn mot all form av 
skadlig och översöt sentimentalitet.

Den unga trion (mycket fint spel av de nytända stjär-
norna Thomas Mann, Olivia Cooke och RJ Cyler) som är 
med på tåget gör dessutom det smarta lågmälda och 
välgörande humoristiska manuset all rättvisa. /…/

Okej, man fäller kanske en liten tår till sist. Me and Earl 
and the Dying Girl handlar trots allt om en plågsam 
och förintande sjukdom, men snyfteri är inte grejen. 
Den handlar om vänskap, om att ingen ska behöva 
reduceras till sin sjukdom, om fredade zoner där unga 
och vuxna kan mötas på vettiga sätt. Och inte minst om 
konst som överlevnadsstrategi.” DN
Regi: Alfonzo Gomez-Rejon, USA 2015. 105 min. 
(Fox)
Filminformation: www.kritiker.se , www.imdb.com

  
Tis 26 sep  kl 12.00
Ons 27 sep   kl 08.30
Tors 28 sep   kl 12.00 
Fre 29 sep  kl 08.30
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!

SAMEBLOD
Det är sällsynt att den svenska historien ges utrymme i 
svensk film. Men med Sameblod har blicken vänts inåt 
och bakåt för att skildra en epok i svensk forskning som 
ingen kan känna sig stolt över.
 
Elle Marja går på samisk internatskola och snart ska 
hon ta över som renskötare. Samtidigt drömmer hon 
om ett annat liv, långt från bybornas blickar, förakt 
och skolans regler. Allt faller samman efter de rasbio-
logiska undersökningarna som hålls på skolan och hon

bestämmer sig för att lämna allt och bli svensk, men 
att byta liv visar sig vara mycket svårare än hon trodde.

”Med säker hand och lyhördhet skildrar den en ung ton-
årsflickas uppbrott och sökande efter en egen identitet, 
undan den segregation och de övergrepp som samiska 
barn regelmässigt utsattes för: inte endast språkförne-
kelsen i separata skolor utan även att som den yttersta 
förödmjukelsen under ett besök av rasbiologerna tving-
as klä av sig inför de andra barnen i skolsalen och trak-
tens pojkar som flinande hänger utanför fönstret.” DN

”Amanda Kernell kommer från en renskötarfamilj, är 
uppvuxen i Umeå och utbildad på Danska filmskolan 
i Köpenhamn. Hon släpper aldrig taget om sina rollfi-
gurer utan låter dem i stället bli befriande mänskliga, 
komplexa och ambivalenta, medan berättelsen elegant 
rör sig mellan dåtid och nutid. Humor, värme, intimitet – 
ingenting saknas i dramat vars detaljskärpa laddar scen 
efter scen.  Sameblod för tankarna till tematiskt liknan-
de litterära skildringar från Katarina Taikons klassiker 
Katitzi till Majgull Axelssons Jag heter inte Miriam.

Sameblod borde vara obligatorisk för alla svenska skol-
barn att se, och förklarar på bästa sätt varför regeringen 
snarast borde initiera en vitbok för samer.” G-P

Regi: Amanda Kernell, Sverige, Danmark, Norge 
2017. 110 min.  (Nordisk)
Filmhandledning: www.sfi.se 
Filminformation: www.kritiker.se , www.imdb.com  

  
Tis 7 nov  kl 12.00
Ons 8 nov   kl 08.30
Tors 9 nov   kl 12.00 
Fre 10 nov  kl 08.30
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!Gy

m
na

si
et

/S
en

ar
es

ko
lo

r

  FILMEN VISAS:
  FILMEN VISAS:

THE DYING GIRL              



THE IMITATION GAME           
Enigma (gåta, gåtfull) var en krypteringsmaskin som an-
vändes av den tyska krigsmakten under andra världskri-
get. För att knäcka de koder som maskinen tog fram för 
att hemlighålla den tyska militära kommunikationen, 
beslöts att på en topphemlig plats i England samla ett 
antal matematiker i syfte att lista ut hur Enigmamaski-
nen fungerade. Den platsen var Bletchley Park och en 
av de anlitade forskarna var Alan Turing vars arbete por-
trätteras i den här verklighetsbaserade filmen.

Det påstås att forskarnas framgångsrika arbete, efter att 
man till slut lyckades deciffrera  Enigmas kodsystem, för-
kortade kriget och sparade tusentals människoliv. Den 
danske regissören Morten Tyldum och Benedict Cum-
berbatch firar triumfer i den här filmatiseringen, vilken 
både är välgjord, välspelad och engagerande - även i ett 
bredare perspektiv än lösningen av själva Enigmagåtan.

”Historien rör sig genom tre tidsepoker: främst på det 
hemliga kryptoanalyscentret Bletchley Park under kri-
get, men även under internatskoleåren på 20-talet och 
i samband med anklagelserna om ”grov oanständighet” 
på 50-talet. Benedict Cumberbatch gör en av årets mer 
minnesvärda prestationer som den komplexa, introver-
ta Turing som söker jobbet som kodknäckare. Inte för att 
hjälpa sitt land, utan för att han tycker om pussel. Det 
mest storslagna pussel som existerar är den lilla apparat 
som kallas Enigma.” SvD

”Alan Turing är ett matematiskt snille, arrogant och ned-
låtande, kaxig och blyg, men så briljant att de militära 
makthavarna måste låta honom söka lösningen med 
sina metoder. Skickliga Keira Knightley spelar en av 
hans medarbetare, och filmen visar också hur svårt det 
var för kvinnor att komma in i den manliga forskarvärl-
den.” Aftonbladet 

Regi: Morten Tyldum, Storbritannien, USA 2014. 
114 min. (SF)
Filminformation: www.kritiker.se, www.imdb.com 

Tis 23 jan    kl 12.00
Ons 24 jan    kl 08.30 
Tors 25 jan       kl 12.00
Fre 26 jan    kl 08.30
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!

DOLDA TILLGÅNGAR                     
Det här är en verklighetsbaserad berättelse om Kathe-
rine Johnson, Dorothy Vaughn och Mary Jackson. Tre 
briljanta kvinnor som jobbade för NASA. De var några av 
de avgörande hjärnorna bakom ett av historiens störs-
ta projekt: det amerikanska Gemini-projektet och inte 
minst astronauten John Glenns uppskjutning i rymden. 

Det var en fantastisk bedrift som mitt under det kalla 
kriget och Sovjetunionens tidigare rymdframgångar, bl 
a med Sputnik 1, 1957, återgav USA dess självförtroende 

och inspirerade resten av västvärlden. Den kvinnliga 
trion lyckades ta sig över och till stora delar riva många 
köns- och rasbarriärer och blev en inspirationskälla för 
många kvinnor. 

”Theodore Melfis ”Dolda tillgångar” förvaltar skickligt 
genrens alla dramaturgiska verktyg. Rymdkapplöp-
ningen i sig och det intensiva arbetet bakom kulisserna 
skapar nerv och spänning. Aldrig har väl hektiska mate-
matiska uträkningar på griffeltavlor känts så rafflande! 
Elegant vävs berättelsen om dessa medborgarrörelsens 
obesjungna vardagshjältar och den rasism som de möt-
te in i den övergripande berättelsen. ” DN

”Detta är en film som jag rekommenderar. Regissör 
Melfi hittar en fin balans mellan humor och allvar. Utan 
att hon riktigt vet om det blir Katherine en förkämpe för 
afroamerikaners rättigheter. Först på det lilla planet, när 
hon vågar klaga på att i byggnaden där hon sitter och 
löser ekvationer finns ingen toalett för svarta (Harrison 
löser den saken i filmens bästa scen). Det som börjar 
som något litet kan växa till något stort, är filmens sym-
patiska budskap.” G-P

Regi: Theodore Melfi, USA 2016. 127 min. (Fox)
Filmhandledning: www.sfi.se 
Filminformation: www.kritiker.se, www.imdb.com
 

Tis 6 mars    kl 12.00
Ons 7 mars    kl 08.30 
Tors 8 mars       kl 12.00
Fre 9 mars    kl 08.30
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål! Gy
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Några saker Du bör känna till 
om våra filmföreställningar
Alla filmvisningar äger rum i Odeon i Skövde Kulturhus. Antalet platser i Odeon 
är begränsat till 147, samt därutöver två platser för rullstolsburna besökare. 
Platsantalet får inte överskridas med hänsyn till brandmyndighetens föreskrifter. 
Vi ber er också ta del av ”Check- och kom ihåg-listan” för våra barn- och skolbio-
visningar. Du hittar den på skovde.se/Kultur/Kulturhus/Odeon/Barn-skolbio/ 

För att boka in dag, klockslag och antalet besökande ringer ni lättast till under-
tecknad. (Se nedan). Men självklart kan ni också använda er av e-post. Finns det 
speciella önskemål om föreställningsdag- och tid – tag kontakt och framför detta! 
Det kan också gå att lägga till ytterligare dagar eller tider till de som står angivna i 
programmet om det finns extra stort intresse för någon eller några av filmerna. 
Principen för bokningarna är annars den vanliga: Först till kvarn…! 

Men… Observera att vi kan visa en film vid andra tidpunkter än de som står 
angivna i programmet! Detsamma gäller också om ni har andra önskemål om 
filmtitlar än de som presenteras i detta program.

Hela barn- och skolbioprogrammet presenteras också på kommunens 
hemsida. Ni hittar det på samma adress som ovan. Där hittar ni också den mycket 
användbara ”Mediepedagogisk lathund” med tips för ett pedagogiskt arbete med 
hjälp av rörliga bilder.  

För information om media, film och skolbioverksamhet, ring eller besök:
Svenska Filminstitutet, www.filminstitutet.se, tel 08 – 665 11 00
Utbildningsradion, www.ur.se 
Folkets Bio, www.folketsbio.se
Folkets Bio Filmpedagogerna, www.filmpedagogerna.se 
www.kritiker.se 
www.filmdelta.com 
www.filmpunkten.se 
www.imdb.com

Numera faktureras respektive skola i efterskott för det antal platser man bokat 
baserat på kostnaden 30 kr per plats. Även för filmerna som riktas till barnen i 
förskolan tar vi numera ut 30 kr av alla besökare, vilket även i förskolans fall faktu-
reras efter genomförda biobesök. Således får även medföljande personal betala för 
sin plats. 

OBS! Nya möjligheter finns från och med höstterminen 2017, till fria bussresor för 
skolor som måste resa till Kulturhuset och Biograf Odeon!

Vi ber er också om förståelse i det fall vi behöver flytta klasser och/eller skolor 
eftersom de ekonomiska förutsättningarna kräver en välfylld Odeon.

För information och bokning – tag kontakt med:

Anders Ericsson  
Tel 0500 – 49 80 76, 0702 – 69 79 00  
anders.ericsson@skovde.se 


