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LÄRARKVÄLL
MED FILMVISNING:

Kom till Zita och se film med era elever! Kontakta gärna Zitas
filmpedagoger för filmtips! För aktuella filmer och information
www.zita.se/skola/skolbio

SAMEBLOD
Vi presenterar höstens
program och visar Sameblod (Amanda Kernell,
Sverige, 2017, 110 min).
Elle Marja går på samisk
internatskola och ska snart
ta över som renskötare i familjen. Hon drömmer om ett annat liv,
långt borta från bybornas hårda ord och förakt, från skolans kadaverdisciplin och kolttvång. Allt faller samman efter de rasbiologiska
undersökningarna som hålls på skolan och Elle Marja bestämmer
sig för att lämna allt och bli svensk. Hon stjäl sin svenska lärarinnas
kläder och identitet och rymmer till Uppsala – men att byta liv visar
sig vara mycket svårare än hon trodde.
FRI ENTRÉ onsdag 13 september kl 18:15 – 20:40.
Vi bjuder på smörgås och kaffe från kl 17:45.
Föranmälan krävs via e-post: anna@zita.se
OSA senast 6 september. Begränsat antal platser – först till kvarn gäller.
Max 3 lärare/skola. Vid utebliven närvaro debiteras 350 kr/person.

INTRESSERADE AV LÄRARFORTBILDNING OCH TEMADAGAR?
Vi kommer till er skola och håller i lärarfortbildning och temadagar!
Ni är också välkomna till Zita. Vi kan skräddarsy en hel- eller halvdag
enligt era önskemål. Pris enligt överenskommelse.

SKOLBIOERBJUDANDE!
Ta med era elever på ordinarie eftermiddags- & kvällsvisningar.
Skolklasser med fler än 10 personer betalar endast 70 kr/person.
OBS! Lärare bör boka platser på vår internetbokning www.zita.se

BOKNING, PRISER & INFORMATION
BOKNING Film & samtal, Filmföreläsning, Skapande skola, Skolbio
samt lärarfortbildning kontakta Zitas filmpedagog Anna Söderberg
anna@zita.se 08-54527252 / 0739701582
PRISER
Film & samtal: 1 klass betalar 3500 kr.
Filmföreläsning: 85 kr/elev. Dock minst 2500 kr. Max 45 personer.
Skolbio: 4500 kr. Max 140 personer.
Alla priser är exkl moms (25 %).
ADRESS Birger Jarlsgatan 37, 11145 Stockholm.
T-BANA Östermalmstorg eller Hötorget.
INFORMATION OM TILLGÄNGLIGHET www.zita.se
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ZITAS FILMPEDAGOGIK FÖR ÅK 4–9 OCH GYMNASIET
Våra film & samtal och filmföreläsningar passar för åk 4–9 och gymnasiet. De är upplagda som samtal och stor vikt
läggs vid elevernas aktiva medverkan. Våra teman är ämnesöverskridande och passar såväl för svenska, samhällskunskap
och bild, som för historia, religion, filosofi och psykologi. För mer information, se www.zita.se/skola

FILM & SAMTAL

SKAPANDE SKOLA

Filmen visas på Zita. Efter filmvisningen samtalar vi om filmens
formspråk, tematik och budskap. Film & samtal omfattar ca 2 tim
och 30 min exkl rast.

FILM & SAMTAL och FILMFÖRELÄSNINGAR passar utmärkt
inom ramen för Skapande skola för åk 4–9. De är upplagda som
samtal och stor vikt läggs vid elevernas aktiva medverkan. Vi har även
Filmpaket ”3 filmer & samtal” utifrån teman som genus, identitet,
Filmens språk och berättande, gränser och flykt, demokrati och
mänskliga rättigheter.

SAMEBLOD
Amanda Kernell, Sverige, 2017,
110 minuter.
Elle Marja går på samisk internat
skola och ska snart ta översom
renskötare i familjen. Hon drömmer
om ett annat liv, långt borta från
bybornas hårda ord och förakt,
från skolans kadaverdisciplin och kolttvång. Allt faller samman efter
de rasbiologiska undersökningarna som hålls på skolan och Elle Marja
bestämmer sig för att lämna allt och bli svensk. Åk 7–9 & gymnasiet.
GP: ”Amanda Kernell skriver in sig i filmhistorien med sin första långfilm,
en svindlande vacker och stark film med visuell kraft och genialitet.
Sameblod borde vara obligatorisk för alla svenska skolbarn att se.”

DRÖM VIDARE
Rodja Sekersöz, Sverige, 2017,
92 minuter.
Mirja måste finna sin plats
efter ett avtjänat fängelsestraff.
När hon får jobb som hotell
städerska börjar hon leva ett
dubbelliv. Hon slits mellan sin
sjuka mamma, sin lillasyster och sina gamla vänner som varit som
hennes riktiga familj. Dröm vidare är en coming-of-age historia om
vuxna kvinnor, en lika verklighetsnära som drömsk film om vänskap,
lojalitet och klass. Åk 7–9 & gymnasiet.
DN: ”Dröm vidare lyfter på underbart klichébefriat och viktlöst sätt fram
kvinnliga erfarenheter av komplicerat systerskap och omvårdnadskrav.
Den lättflytande dialogen med poetisk verkshöjd är i sin tur pricken över i:et.
En glödande stark långfilmsdebut.”

MITT LIV SOM ZUCCHINI
Claude Barras, 2016, Schweiz,
66 minuter.
Zucchini är en ovanligt modig
liten pojke och inte alls någon
konstig gurka som man kan tro.
När hans mamma dör känner
han sig ensammast i hela
världen. Men det är innan han träffar sina nya kompisar på barn
hemmet. Snart fattar Zucchini att de är de bästa vänner man kan
få. Och så kommer Camille. När man är tio år, har ett gäng med
kompisar och dessutom blir kär…. ja, då kan man faktiskt till och
med känna sig lycklig. Åk 4–9
DN: ”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 bultar mer mänsklighet än jag har sett i en barnfilm på åratal.”

www.zita.se/skola

För fler Skapande skola-paket se: www.zita.se/skapande-skola
Vi kan även skräddarsy paket enligt era önskemål och vi besöker
gärna er i klassrummet. Tveka inte att höra av er med frågor
och idéer!

FILMFÖRELÄSNINGAR
Filmföreläsning hålls i biografsalong.
En filmföreläsning tar ca 2 tim exkl rast.

HJÄLTENS RESA
Vad är en hjälte? Hur speglar
hjältar sin tids normer och ideal?
Vad är en myt? Utifrån filmklipp
tittar vi på hur hjältens äventyrliga resa har utvecklats från
muntligt berättande till fiktionsfilm. Åk 5–9 & gymnasiet

ATT FÅNGA VERKLIGHETEN –
DOKUMENTÄRFILM
Vad menas med dokumentärfilm? Vi ser på filmklipp från
dokumentärfilmens historia och
diskuterar hur verkligheten
skildras i olika typer av doku
mentärer. Kan verkligheten
skildras objektivt? Vad är
skillnaden mellan dokumentärt
och fiktivt berättande?
Åk 8–9 & gymnasiet

DEMOKRATI, MAKT & MEDIER
(I EN POST-SANN VÄRLD)
Välinformerade väljare är centralt
för en demokrati. Med Internet
har medierna förändrats i snabb
takt. På nätet sprids propaganda
av repressiva regimer och fejknyheter av lobbyister samtidigt
som en ny form av ”medborgarjournalistik” har uppstått.
Hur påverkas demokratin?
Åk 9 & gymnasiet

MACHOMÄN & MADONNOR –
KVINNOR OCH MÄN I MEDIA
Vi möts varje dag i medierna
av stereotypa bilder av kvinnor
och män där det finns outtalade
förväntningar och könsmönster.
Hur påverkas vi av den normen?
Vilka drivkrafter har en kvinna?
Vad är viktigt för en man?
Åk 8–9 & gymnasiet

FRÅN KÖRKARLEN
TILL GRAVITY
Föreläsningen handlar om formspråk och de filmiska berättargreppen. Vi talar om filmgenrer
och filmens utveckling från
stumfilm till animerade 3Dfilmer. Hur byggs stämningar
upp med av kameran, klipp,
miljö, ljud, musik och ljus?

BLOD, SKRÄCK & TÅRAR
Vi tittar på hur skräck skildrats
under filmens historia fram till
idag. Vilken funktion har skräckberättelser i vårt samhälle?
Har varje tid sitt monster?
Och hur påverkas vi av våld
och skräck i rörliga bilder?

Åk 5–9 & gymnasiet

Åk 9 & gymnasiet

