
     Skolbiofestival
11-15 november 2019
på Palladium!

Entré 20 kr/per elev. Varje skola använder sin pott av 
Skapande skola-pengar.
Film på bio kan ha åldersgräns barntillåten, 7, 11 eller 15 år.
De åldersgränser som finns är reglerade i lag (2010:1882).
Åldersgränserna ska inte förväxlas med rekommendationer.



     

Måndag 11/11 - kl 08.30

Giraffens Cykel
Regi:Lasse & Lisa, Sverige, 42 min, barntillåten, knattefilm.

Giraffen har en ny cykel och är mäkta stolt.
Den lilla Apan, som kör en trehjuling, är imponerad.
Det stora dilemmat är att Giraffen alls inte kan cykla, utan välter gång på gång tills hen till slut ger upp.
Arg och besviken räcker Giraffen sin cykelhjälm till den betydligt mindre vännen Apan.
Apan visar sig kunna cykla fantastiskt bra, till och med på händer.
Då blir Giraffen avundsjuk och gör något riktigt elakt.

Måndag 11/11 - kl 09.30

Max & Maja på det magiska museet
Regi: Martin Kotik & Inna Evlannikova, Tjeckien, 86 min, rek åk 1-4, från 7 år 

Max är en smart och livlig buspojke med bara en ambition – att nå upp till sin drömlevel på dataspelet.
Men ute i verkligheten kastas han plötsligt in i ett alldeles riktigt äventyr när han och hans hund Jerry
och vännen Maja hamnar i stadens gamla, nedlagda dockmuseum.



     

Måndag 11/11 - kl 13.00

Fight Girl
Regi: Johan Timmer, Holland, 84 min, rekomenderas åk 7-9, från 11 år

När 12-åriga Bodils föräldrar skiljer sig måste hon flytta och börja på en ny skola.
Hon känner ett ansvar för sin bror som har diabetes och blir mobbad.
Bodil träffar Joy som intrododucerar henne för kickboxning,
något som är passande då hon har svårt att kontrollera sitt temperament.
Via kickboxning kan Bo få utlopp för sina känslor och ta kontroll över tillvaron.
Bra girl power-film om vänskap och om konsten att lära sig acceptera sig själv med sina styrkor och brister.

Vinnare på BUFF 2019 som bästa ungdomsfilm. 
Filmhandledning finns.

Tisdag 12/11 - kl. 09.00
Tisdag 12/11 - kl. 09.00

Tito och Fåglarna
Regi: Gabriel Bitar, Brasilien, 73 min, rek åk 3-6, från 7 år 
Svensk text, portugisiskt tal 

En mystisk epidemi sprider sig, vilket gör att människor blir sjuka så fort de blir rädda.
Tito upptäcker att det har något att göra med sin pappas forskning kring fågelsång.
Tillsammans med sina vänner ska Tito rädda världen och på vägen söker han både efter sin försvunna pappa
och sin egen identitet. Brasiliansk animerad fin film som för tankarna till Studio Ghibli.



     

Tisdag 12/11 - kl. 13.00

Osynliga Sue
Regi: Markus Dietrich, Tyskland, 92 min, rek åk 4-6
Svensk text, tyskt tal

Sue är en tonårstjej som känner sig lite ensam. Sues mamma är forskare och jobbar hela tiden på labbet.
När Sue och hennes pappa ska överraska Sues mamma på hennes födelsedag så får de en känsla av att de kom dit
och störde henne. I tumulten får Sue en vätska på sig som gör henne osynlig.
Då mamman senare blir kidnappad måste Sue ta hjälp av sina vänner för att rädda henne samt fånga kidnapparna.

Onsdag 13/11 - kl. 09.00

Miraï, min lillasyster
Regi: Mamoru Hosoda, Japan, 96 min, barntillåten
Svenskt tal 

Nominerad till OSCAR och GOLDEN GLOVE för “Bästa animerade film” 2019
En poetisk och tankeväckande saga. En hyllning till barndomen och fantasin.

När 4-åriga Kuns får en lillasyster förändras hela hans värld.
Lyckan blir snabbt till besvikelse då lillasyster stjäl föräldrarnas uppmärksamhet.
Men allt tar en överraskande vändning när han genom en förtrollad trädgård får träffa sina äldre släktingar
och dras ut på magiska äventyr med sin lillasyster från framtiden.
Och plötsligt ser han världen på ett helt nytt sätt.



     

Torsdag 14/11 - kl 08.30

Hellsingland
Regi: Jan Gissberg och Stig Lasseby, Sverige, 35 min, barntillåten

Knattefilm för de yngsta. Två filmer som bygger på Lennart Hellsings älskade barnböcker.

Sjörövarfilmen - Ett gäng sjörövare försöker förgäves bli stadgade medborgare på landbacken.

Musikbussen - En stor bullrande familj bor i Musikbussen och alla spelar olika instrument.

Onsdag 13/11 - kl. 13.00

Liyana
Regi: Aaron Kopp och Amanda Kopp, Swaziland, 77 min
Svensk text, från 7 år

I en kombination av animerat äventyr och dokumentärt drama möter vi Liyana,
en modig flicka från Swaziland som tvingas ut på en äventyrlig resa för att rädda sina två yngre tvillingbröder.
Historien målas upp av fem föräldralösa barn som genom sagoberättandets konst skapar Liyana av gemensamma
och ibland mörka minnen och fantasier.

Filmhandledning finns



     

Torsdag 14/11 - kl 09.30

Min Morfar är en utomjording
Regi: Drazen Zarkovic, Kroatien, 75 min, rek åk 2-5, från 8 år
Svensk text, Serbokroatiskt tal

Helt underbar sci-fi om nioåriga Una som har svårt att få vänner.
Hon är mest med sin morfar men plötsligt rövas morfadern bort.
Una upptäcker att allt inte står rätt till i källaren då hon hittar en alien-robot
och förstår att hennes morfar är en utomjording.
Una och roboten har mindre än 24 timmar för att rädda sin morfar. Deras uppdrag leder till en ny vänskap,
och den rationella roboten lär sig vad känslor är.

Torsdag 14/11 - kl 13.00

Green Book
Regi: Peter Farrelly, USA, 130 min, rek åk 8-9 och gymnasiet

År 1962, när utkastaren Tony ”Lip” Vallelonga är tillfälligt arbetslös,
går han med på att köra musikern Dr. Don Shirley på en tvåmånaders turné i djupaste amerikanska södern.
Dr. Shirley är välutbildad och en hyllad musiker medan Tony är en jordnära vanlig man med en egenskap att hamna i trubbel.
Först har de mycket olika uppfattning om allt från mat till musik,
men finner snart att de befinner i en värld som ser ner på dem båda - och där börjar en oväntad vänskap.

Filmhandledning finns



     

Fredag 15/11 - kl 09.00

Tito och Fåglarna
Regi: Gabriel Bitar, Brasilien, 73 min, rek åk 3-6, från 7 år 
Svensk text, portugisiskt tal 

En mystisk epidemi sprider sig, vilket gör att människor blir sjuka så fort de blir rädda.
Tito upptäcker att det har något att göra med sin pappas forskning kring fågelsång.
Tillsammans med sina vänner ska Tito rädda världen och på vägen söker han både efter sin försvunna pappa
och sin egen identitet. Brasiliansk animerad fin film som för tankarna till Studio Ghibli.

Fredag 15/11 - kl 13.00

Huset med den mystiska klockan
Regi: Eli Roth, USA, 104 min, rek 5-7 åk, från 11 år, 5-7 åk

Ett magiskt äventyr om den 10-årige pojken Lewis,
som flyttar till sin farbror som bor i ett knarrande gammalt hus som har ett mystiskt tickande hjärta.
Hans nya hemstads sömniga fasad kommer dock till liv och visar en hemlig värld av trollkarlar
och häxor när Lewis oavsiktligt väcker dem från de döda.


