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Bortom Lampedusa

LÄRARFORTBILDNING

SKOLBIO
LÄRARKVÄLL MED
FIlMVISNING:
BORTOM LAMPEDUSA
Vi presenterar vårens
program och visar
dokumentären Bortom
Lampedusa (Gianfranco
Rosi, Italien, 108 min).

Samuele är 12 år och bor på ön Lampedusa mitt i havet. Han går i
skolan, skjuter slangbella och är en riktig landkrabba som inte alls
vill följa med pappan ut med fiskebåten. Lampedusa är den yttersta
symbolen för Europas gränser. I havet som omger ön riskerar tusentals
män, kvinnor och barn sina liv för att komma till friheten.
Stark dokumentär som vann Guldbjörnen i Berlin 2016.
FRI ENTRÉ onsdag 15 februari kl 18:15 – 20:30.
Vi bjuder på smörgås och kaffe från kl 17:45.
Föranmälan krävs via e-post: clara@zita.se
OSA senast 7 februari. 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.

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
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: 100 kr/elev. Dock minst 3500 kr. Max 45 personer.
Filmföreläsning: 85 kr/elev. Dock minst 2500 kr. Max 45 personer.
Skolbio: 40 kr/elev. Dock minst 4000 kr. Max 140 personer.
Alla priser är exklusive moms (6 %).
ADRESS Birger Jarlsgatan 37, 11145 Stockholm.
T-BANA Östermalmstorg eller Hötorget.
INFORMATION OM TILLGÄNGLIGHET www.zita.se

PROGRAM FÖR SKOLAN
VÅREN 2017
GYMNASIET & SKAPANDE SKOLA FÖR ÅK 4–9

Våra film & samtal och filmföreläsningar passar utmärkt för både gymnasiet och Skapande Skola! 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 info, se www.zita.se/skola

FILM & SAMTAL
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.
BORTOM LAMPEDUSA
Gianfranco Rosi, 2016, Italien, 108 min
Samuele är 12 år och bor på ön Lampedusa mitt i havet. Han går i skolan, skjuter
slangbella och är en riktig landkrabba
som inte alls vill följa med pappan ut
med fiskebåten. Lampedusa är den yttersta
symbolen för Europas gränser. I havet
som omger ön riskerar tusentals män, kvinnor och barn sina liv för
att komma till friheten.
Stark dokumentär som vann Guldbjörnen i Berlin 2016. Gymnasiet
Sydsvenskan: ”Bortom Lampedusa är en dokumentär om liv och död,
om att få rötterna avklippta, om förmågan att se vad som pågår runt
omkring och att kunna andas trots ångesten. Se den!”

MITT LIV SOM ZUCCHINI
Claude Barras, 2016,
Schweiz, 66 min
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 barnhemmet. 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.”

SUFFRAGETTE
Sarah Gavron, Storbritannien, 2015, 106 min
Utifrån kvinnorna på ett tvätteri i sekelskiftets London skildrar filmen en dramatisk
tid i kvinnorörelsens historia. Huvud
personen Maud genomgår en omvälvande
förändring när hon dras in i striden för
kvinnlig rösträtt. Suffragette skildrar
vanmakten när orden tar slut och våld ter sig som enda vägen,
även om det kräver stora offer. Åk 7–9 & gymnasiet
Kulturnyheterna: ”Suffragette är en helgjuten och väldigt stark film som får
tårarna att spruta och nävarna att knyta sig. Den påminner om att demokrati
och mänskliga rättigheter inte är några naturlagar som liksom bara dyker upp
av sig själva bara för att tiden går, utan att rättvisa alltid föregås av kamp.”

www.zita.se/skola

MARTHA & NIKI
Tora Mkandawire Mårtens, Sverige, 90 min
Martha och Niki siktar på att vinna Juste
Debout i Paris, det finaste priset på den
internationella street dance-scenen.
Men tävlingen har aldrig vunnits av kvinnor
tidigare. Filmen handlar om två dansares
kärlek till dansen, till varandra, önskningar
och längtan. Om att hitta sig själv och sin egen plats och om
utmaningar i ett vänskapsförhållande. Det är en hyllning till dansen,
till vänskapen, till hiphopen. Åk 7–9 & gymnasiet
SvD: ”Sällan har vänskap skildrats med en sådan fingertoppskänsla.
Det går så starkt att identifiera sig med känsloläget hos bägge”

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

VI & DOM
Vilken bild förmedlar medierna
av ”de andra”, de som inte
inkluderas i samhällets normer?
Vi talar om fördomar, mediernas
stereotyper, främlingsfientlighet
och om alla människor har lika
värde i medierna. Åk 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. Åk 5–9 & gymnasiet

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
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

BLOD, SKRÄCK & TÅRAR
Vilken funktion har skräck
berättelser i vårt samhälle?
Vi tittar på hur skräck skildrats
under filmens historia fram till
idag. Har varje tid sitt monster?
Och hur påverkas vi av våld och
skräck i rörliga bilder?
Åk 9 & gymnasiet

