
Skolbiofestival 

8-12 

oktober 

2018 



Måndag 8 oktober till fredag 12 oktober på 

Palladium. Entré 20 kr/per elev. Varje skola 

använder sin pott av Skapande skola-pengar. 

  

Film på bio kan ha åldersgränsen barntillåten, 7, 

11 eller 15 år. De åldersgränser som finns är 

reglerade i lag (2010:1882). Åldersgränserna ska 

inte förväxlas med rekommendationer. Vi skriver 

ut båda. 

 

Filmhandledning till flera filmer finns att få på plats 

eller hämta från svenska filminstitutets hemsida. 
 
Information: evenemang@alingsas.se 
Bokning på alingsaskulturhus.se/skola 

mailto:evenemang@alingsas.se


 
Agatha Granndetektiven 
8/10, kl. 09.00, barntillåten, rek årskurs 1-4 
Regi: Karla von Bengtson, Danmark, 77 min 
 
Tioåriga Agatha-Christine, A-C, gillar att vara ensam 
och älskar mysterier och deckarhistorier.  
Hon har nyss flyttat in i ett nytt hus och i ett 
källarförråd inreder hon en detektivbyrå.  
Det första fallet verkar vara enkelt, men det utvecklar 
sig till en mycket komplicerad historia.  
Huvudmisstänkt är en jämnårig kille som A-C stöter 
ihop med i närbutiken på hörnet. 



Miraklet på berget 
8/10, kl. 11.00, barntillåten, rek årskurs 4-7 
Regi: Amelie Rennt, Tyskland, 97 min 
 
Trettonåriga Amelie hatar att vara sjuk.  
Efter en livshotande astmaattack skickas hon av 
föräldrarna till en klinik i bergen.  
Hon blir snabbt uttråkad, men träffar Bart som arbetar 
på lantbruk.  
Han berättar om en gammal tradition som sägs ha en 
läkande, magisk kraft.  
Amelie blir intresserad och rymmer från kliniken för att 
bege sig av på en mycket  
riskfylld vandring upp bland alperna.  
Vad hon inte vet är att Bart följer efter henne i smyg. 
En gripande film om vänskap,  
kärlek, uppväxt och inre styrka. 
 



Vad ska folk säga 
8/10, Kl 13, från 15 år, rek årskurs 9-Gym 
Regi: Iram Haq, Norge, 106 min 
 
Sextonåriga Nisha bor i Oslo och lever ett dubbelliv.  
Hemma följer hon strikt familjens pakistanska traditioner,  
men med sina vänner lever hon ett vanligt norskt 
tonårsliv.  
När hennes pappa kommer på henne med att ha en 
pojkvän, skickas hon till Pakistan –  
ett land där hon aldrig tidigare varit.  
Berättelsen är baserad på regissören Iram Haqs egna 
erfarenheter. 
Vinnare av Publikpriset på Göteborg Film Festival 2018. 
 
 



 
Vatten över huvudet - Paket med tre alldeles nya knattefilmer  
9/10, kl. 09.00,  barntillåten, rek förskola - 1:an 
30 min 
 
Fisketur av Uzi Geffenblad, 10 min 
Betty är en ensam, hungrig katt som är ute och fiskar mitt i natten.  
Det enda som nappar är skräp. Men hon hittar på en lösning, även om 
hennes tålamod sätts på prov. 
 
Badväder av Charlotta Lennartsdotter, 10 min 
En flicka tillbringar en vacker sommardag med sin morfar.  
På sin väg ner till badet möter de sommarens alla djur som också 
njuter av solen. 
 
Odd är ett ägg av Kristin Ulseth, 10 min 
Odd har ett visst funktionshinder, hans huvud är ett ägg.  
Han kan bara drömma om att spela fotboll, klättra i träd eller 
överhuvudtaget leka med andra barn.  
Tills han blir huvudstupa kär i det mycket levnadsglada och orädda biet 
Gun 
 



 

Amatörer kl.  
9/10, 13.00, från 11 år, rek  årskurs 7-9 
Regi: Gabriela Pichler, Sverige, 102 min 
 
Välkommen till Lafors! Ett litet svenskt brukssamhälle i 
desperat behov av nystart.  
En gnista hopp tänds när den tyska lågpriskedjan 
Superbilly överväger att etablera sig på orten.  
500 nya jobb skulle förändra allt!  
Nu gäller det att sätta Lafors på kartan meddelar 
kommunchefen  
och snart är beslutet om en kommunfilm fattat.  
Kulturbudgeten är dessvärre slut men 
kommunanställde Musse får en vågad idé;  
Vi låter skolungdomarna göra filmen – som ett 
skolprojekt i demokratins anda!  
Det är ju modernt, nytänkande – och gratis … 
 
 



 

Mary och häxans blomma 
 
10/10 , kl. 09.00, från 7 år, rek årskurs 2-6 
Regi: Hiromasa Yonebayashi, Japan, 102 min 
 
Mary och häxans blomma är ett actionfyllt äventyr 
med otroliga världar och finurliga karaktärer.  
En innerlig historia om en ung tjej som försöker hitta 
sin plats i världen. 
Baserad på Mary Stewarts klassiska barnbok ”The Little 
Broomstick”. 



 

En bra vecka för demokrati 
10/10, kl. 13.00, rekommenderad från 15 år, rek 
årskurs 8-Gym 
Regi: Cecilia Björk, Sverige, 76 min 
 
Almedalen är en plats som blivit ett begrepp.  
Den lilla ängen vid havet i centrala Visby,  
där Olof Palme höll sommartal från ett lastbilsflak 
för fyrtio år sedan,  
har vuxit till att bli den viktigaste årliga samman – 
komsten i svensk politik.  
Förra året kunde 40 000 besökare välja bland 4 000 
evenemang.  
Cecilia Björk har filmat på plats under tre år och 
skildrar Almedalens gytter av politiker,  
lobbyister, medieelit och semesterbesökare. 
 

Samtal med 
regissören efter 
filmen! 



 

Lilla Spöket Laban - Bullar och Bång  
11/10, kl. 09.00, barntillåten, rek Förskola - 1:an 
Regi: Karin Nilsson och Lasse Persson, Sverige, 44 min 
 
I den fjärde filmen om Lilla Spöket Laban väntar bus, 
bak och spöklika äventyr.  
Lilla spöket Laban är fortfarande lika rädd för mörker,  
Labolina låter mer än någonsin och Lillprins Bus hittar 
jämt på så bra lekar.  
Filmen innehåller sex episoder. 



 

Fannys  Flykt  
11/10kl. 13.00, från 11 år, rek årskurs 6-9 
Regi: Lola Doillon, Frankrike, 94 min 
 
Fannys Flykt är ett historiskt men högaktuellt drama.  
Filmen är inspirerad av verkliga händelser under andra 
världskriget och ger oss en  
inblick i vår historia och en grund för att kunna förstå 
världen som den är idag. 
År 1943 får vi följa 12-åriga Fanny och en grupp barn 
och ungdomar som flyr från Frankrike  
under nazisternas ockupation.  
Gruppen färdas från stad till landsbygd, smiter på tåg, 
vandrar genom skogar och gömmer sig i lador. 



 

Coco  
12/10, kl. 09.00, från 7 år, rek  årskurs 1-6 
Regi: Lee Unkrich, USA, 109 min 
 
Berättelsen i filmen utspelas i Mexiko och handlar om 
en 12-årig pojke vid namn Miguel Rivera.  
Miguel lever med en familj skomakare som hatar 
musik medan Miguel själv älskar musik,  
och hans största idol är den store musikern och 
sångaren Ernesto de la Cruz.  
I ett försök att uppträda som musiker på Día de 
Muertos (De dödas dag)  
råkar Miguel hamna i dödsriket.  
Där träffar han sina förfäder som låter honom 
återvända till den levande världen om  
han slutar med musik, vilket han vägrar gå med på. 
Men Miguel har bara fram till gryningen på sig att 
återvända till den levande världen  
innan han blir fast i dödsriket för evigt. 
 



 

Little Wing  
12/10, kl. 13.00, rekommenderad  från 11 år, rek 
årskurs 5-8 
Regi: Selma Vilhunen, Finland, 100 min 
12-årig Varpu växer upp snabbt men hennes omogna 
mamma vill inte bli stor.  
Sin biologiska pappa har Varpu aldrig träffat,  
men en vaken natt bestämmer hon sig för att ändra på 
det.  
Hon stjäl bilen och kör norrut för att hitta den man 
som hon bara vet namnet på.  
Det blir en omtumlande resa och när hon väl finner 
honom är han inte alls så som hon föreställt sig.  
Hon vill inte bli besviken och han vill inte göra henne 
besviken,  
men föräldraskapet är inte lätt för en udda enstöring.  
Varpu är än en gång den mest mogna i relationen,  
men sakta leder mötet till insikter om både varandra 
och världen. 
 


