
Skövde kulturavdelning presenterar

SKOLBIO  
Höstterminen 2018 

Vårterminen 2019



Grön - Värdegrund
Gul - Demokrati
Röd - Sex och samlevnad/relationer
Blå - Språk och kommunikation
Grå – Samhällsfrågor/Historia
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Skolbio – då och nu     
Tiderna förändras. Det går dessutom väldigt fort. När vår skolbioverksamhet inleddes för snart 
trettio år sedan var det ingen av våra elever som hade tillgång till en mobiltelefon. Få hade tillgång 
till egen dator i sitt hem. Det fanns inga personliga datorer för eleverna. Få insåg att begrepp som 
”fiber” och ”padda” skulle bli vardagsrealitet både som begrepp och praktisk verklighet. Ännu färre 
insåg att i princip alla år 2018 med några knapptryckningar skulle ha tillgång till en informations-
mängd som ingen nu levande kan överblicka. Ingen kunde förställa sig att media generellt, och i 
en demokrati i synnerhet, skulle kunna användas för att medvetet manipulera, eller skapa direkt 
felaktiga fakta som med internets hastighet kan spridas globalt till miljoner.  

Tiderna förändras. Det har också skolbioverksamheten gjort. Den har, tillsammans med andra 
viktiga aspekter,  försökt bidra till att belysa denna utveckling. Att bidra till den än mer grundläg-
gande och helt avgörande betydelsen av källkritik. Att bidra till fler synvinklar på verkligheten och 
de konsekvenser som människors beslut  inneburit och vad historiska händelser och skeenden har 
fått för praktisk inverkan på våra liv och samhällen.
 
Så utnyttja möjligheten att ta del av årets skolbioprogram. Planera gärna in inte enbart själva 
besöket till Biograf Odeon, utan också de viktiga förberedelserna och hur en filmupplevelse senare 
kan användas som pedagogiskt material för att ur en rad synvinklar – källkritiskt inte 
minst – belysa filmens framställning av sin berättelse. 

Våra filmpedagogiska ”knappar” (= pedagogiska möjligheter) hittar du 
som vanligt i anslutning till filmpresentationerna:

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

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

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

Varmt välkomna till ett nytt barn- och skolbioår!

De bästa skolbiohälsningar 

Anders Ericsson
Tel 0500 – 49 80 76
E-post: anders.ericsson@skovde.se
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LINNEA I MÅLARENS TRÄDGÅRD +
JAZZOO - FESTEN              

Linnea i målarens trädgård är en klassiker – både som 
bok och film! Nu visar vi igen berättelsen om Linneas 
resa till konstnären Monets trädgård utanför Paris.

Jordens djur har samlats till en sjusjungande fest! Rov-
djur och växtätare, stora djur och små. Näktergalen 
hämtar elefanten, kängurun, koalan och de andra dju-
ren. Koalan vill hoppa som en känguru, isbjörnen får 
hjälp att hitta hem av en blåval och flodhästen rymmer 
från zoo. Allt till svängiga jazztoner.

”Det är rafflande, lite lärorikt och mycket levande”. SvD  
Regi: Christina Björk, Lena Andersson, Sverige 1992. 
Adam Marko-Nord, Sverige 2017. 30 + 30 min.  (FB) 
 

Tis 18 sep  kl 09.30
Ons 19 sep  kl 09.30
Tors 20 sep  kl 09.30 + kl 10.45
Fre 21 sep   kl 09.30
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!

GORDON OCH PADDY                
En nöttjuv härjar i skogen. Kommissarie Gordon måste 
fånga tjuven. Han är den ende polisen i hela distriktet 
och tvingas stå ensam i snön och vakta hålet där nötter-
na stulits. Han som egentligen är bäst på att tänka och 
stämpla. Om han bara hade en assistent, en duktig po-
lisassistent! Då skulle de tillsammans kunna lösa fallet.

”Charmigare par än grodan Gordon, luttrad kommissa-
rie, och musen Paddy, hans nya assistent, får man leta 
efter, särskilt som deras röster görs av Stellan Skars-
gård och Melinda Kinnaman” SvD
Regi: Lind Hambäck, Sverige 2017. Ca 60 min.  (Triart)

Tis 20 nov  kl 09.30
Ons 21 nov  kl 09.30
Tors 22 nov  kl 09.30 + kl 11.00
Fre 23 nov  kl 09.30
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!

  FILMEN VISAS:

-

Fö
rs

ko
la

n

  FILMEN VISAS:

  FILMEN VISAS:
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En nöttjuv härjar i skogen. Kommissarie Gordon måste En nöttjuv härjar i skogen. Kommissarie Gordon måste En nöttjuv härjar i skogen. Kommissarie Gordon måste 

KLAS KLÄTTERMUS OCH DE ANDRA DJUREN I 
HACKEBACKESKOGEN                   

Populär saga och känd musik i denna berättelse av 
Thorbjörn Egner som vi på allmän begäran visar igen!
Klas Klättermus och hans små vänner i Hackebacke-
skogen lever farligt! Den glupske Mickel Räv och de an-
dra rovdjuren vill inte skaffa mat på hederligt vis, utan 
hotar ständigt med att äta upp dem! När Stickan Igel-
kott försöker att äta upp Farmor Skogsmus, är det dags 
att skriva en lag för att stoppa laglösheten i skogen. 

Regi: Rasmus A. Sivertsen, Norge 2016. 75 min. 
Svenskt tal.  (SF)
Filmhandledning: www.filminstitutet.se 
Filminformation: www.kritiker.se , www.imdb.com  
   

Tis 19 feb  kl 09.30
Ons 20 feb  kl 09.30
Tors 21 feb  kl 09.30 + kl 11.00
Fre 22 feb  kl 09.30 
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!

AGATHA – GRANNDETEKTIVEN                             
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 de-
tektivbyrå. Det första fallet verkar vara enkelt, men det 
utvecklar sig till en mycket komplicerad historia.

”handlingens spänningsmekanismer och det förvän-
tade lyckliga slutet (förses med) med både djup och 
underhållande tänkvärda dimensioner.” DN

Regi: Karla von Bengtson, Danmark, Sverige 2018. Ca 
75 min.  (FB)
Filmhandledning: www.filminstitutet.se 
Filminformation: www.kritiker.se ,  www.imdb.com  
  

Tis 2 april  kl 09.30
Ons 3 april   kl 09.30
Tors 4 april   kl 09.30 + kl 11.00
Fre 5 april  kl 09.30
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



PADDINGTON 2                           
Den första filmen om Paddington visade vi med stor 
framgång för ett par år sedan. Nu kommer uppföljaren, 
och den är minst lika bra! Den bygger vidare på en be-
römd och omtyckt engelsk barnbok av Michael Bond 
vars första del gavs ut redan 1958. 

Även denna film är en kombination av traditionell spel-
film, med en rad kända skådespelare, bl a och Hugh 
Bonneville från Downtown Abbey, Hugh Grant och 
Brendan Gleeson, där man på ett mycket skickligt sätt 

lyckats integrera den helt animerade, marmeladsmör-
gåsätande björnen. Även i denna filmversion blir be-
rättelsen om hans äventyr en både varm, kärleksfull, 
smått spännande och stundtals mycket rolig film. 

Faster Lucy snart fylla 100 år och Paddington tar sig an 
småjobb för att kunna köpa en present till henne. När 
någon stjäl hans utsedda present blir han så förtvivlad 
och upprörd att han beger sig ut på Londons gator för 
att leta reda på tjuven.

”är man ute efter en strid ström av marmelad och ko-
miska infall, smarta filmreferenser, superb datorani-
mering och några skämt som faktiskt håller Bröderna 
Marx-klass är Paddington 2 filmen att se. Faktum är 
att jag inte riktigt kan minnas när jag skrattade så här 
mycket på bio senast.” GP

Regi: Paul King, Storbritannien 2017. 103 min. 
Svenskt tal. (SF-studios)
Filminformation: www.kritiker.se , www.imdb.com 

Tis 29 jan kl 09.15
Ons 30 jan kl 09.15
Tors 31 jan kl 09.15
Fre 1 feb kl 09.15
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!

KIRIKOU OCH DEN ELAKA HÄXAN                        
På allmän begäran återkommer ”Kirikou och den elaka 
häxan”. Det är en färgstark och fantasifull tecknad saga 
om en liten kille som vet vad han vill redan innan han 
blir född! Kirikou är modig, fyndig och snabb som blix-
ten!

Det var en gång i en liten by någonstans i Afrika. En liten 
stämma hörs inifrån magen på en gravid kvinna: - Mor, 
föd mej! Mamman svarar: - Ett barn som talar i sin mo-
ders mage, kan föda sig själv.

Den lille gossen kryper ut, klipper navelsträngen och 
deklarerar: Mitt namn är Kirikou. Han föds i en afri-
kansk by som drabbats av en häxas förbannelse. Brunn-
nen har sinat och torka råder. Häxan Karaba är vacker, 
men elak och har rövat bort byns alla män. Med hjälp 
av sina robotar håller hon byn i sin makt. Men knappt 
har Kirikou blivit född förrän han bestämmer sig för att 
rädda byn och dess invånare!

”Som alla folksagor laborerar historien om Kirikou 
med ondskans orsaker och med konsten att ”bli stor”. 
Karaba har hämndlystet förbannat byns alla män efter 
ett övergrepp. När Kirikou efter sina vådligt anslående 
äventyr lyckats dra den symbo-liska taggen ur hennes 
rygg och kysst henne växer han till den ståtligaste av 
unga män och hon till hans brud.

Det är riktigt vackert.” DN

Regi: Michel Ocelot, Raymond Burlet, Frankrike, 
Belgien, Luxemburg 1998. 
75 min. Svenskt tal.  (FB)
Filmhandledning: www.sfi.se 
Filminformation: www.kritiker.se , www.imdb.com  

 
Ons 3 okt   kl 09.30
Tors 4 okt  kl 09.30 
Tis 16 okt   kl 09.30
Ons 17 okt   kl 09.30
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!Ti
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”Vaiana är en stark huvudperson, i underhållande sam-
spel med självgode killen Maui som får lära sig ödmjuk-
het. Visst har hon och filmen mycket gemensamt med 
andra Disneyklassiker, men det är också en uppfriskan-
de ny saga för vår tid.” Aftonbladet

”Sammanfattningsvis efterlämnar Vaiana en rejäl feel-
good känsla, eftersom den på många sätt är en bättre 
film än både Big Hero 6 (2014) och Hitta Doris (2016). I 
synnerhet alla skratt, den betagande färgglädjen, för 
de makalösa animationerna, allt detta som blir kvar i 
minnet av filmupplevelsen.” Filmeye

Regi:  Ron Clements, John Musker, Don Hall, Chris 
Williams, USA 2016. 107 min. Svenskt tal (Swedish 
Film)  
Filminformation: www.kritiker.se  www.imdb.com 

 
Tis 19 mars kl 09.15 
Ons 20 mars  kl 09.15 
Tors 21 mars kl 09.15  
Fre 22 mars   kl 09.15  
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål! Ti
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VAIANA           
Tuffa tjejer med skinn på näsan har blivit vanliga på 
bio, även bland de animerade filmerna. En av de både 
mer personliga och handlingskraftiga är Vaiana. I det 
forntida Oceanien i Söderhavet växer hon upp under 
vägledning av sin farmor snarare än sin pappa. 

Hon ger sig iväg ut på den oändliga oceanen för att leta 
efter en sägenomspunnen ö i syfte att rädda sitt folk 
från miljöförstöring och undergång. På sin fantastiska 
och äventyrsfyllda resa slår hon sig ihop med sin stora 
idol, den legendariske halvguden Maui, som visar sig 
vara en ganska självgod gud! Under den actionspäcka-
de färden stöter de på jättelika havsvidunder, sällsam-
ma dolda världar och uråldrig folktro. 

”Havet spelar en central roll och animationen når nya 
höjder. Även musiken imponerar stort, inklusive Vaia-
nas Oscarsnominerade Vad jag kan nå (How far I’ll go) 
och Mauis självupptagna skryt i Håll till godo. Vaianas 
uppgift är att rädda hela ö-världens förstörda ekosys-
tem. Hon lär sig segla, bekämpar pirater, demoner av 
eld och får oväntad hjälp av sitt enda, inte självvalda, 
resesällskap: en liten konstig tupp som alla dömer ut 
som värdelös.” GP

  FILMEN VISAS:



LOS BANDO           
Det är mycket sällan som vi i svensk filmdistribution 
hittar en film  producerad i Norge, men ibland händer 
det! När det gäller Los Bando är det bara att tacka och 
ta emot! En välgjord och charmig film som under den 
hurtfriska ytan och det dråpliga äventyret, faktiskt stäl-
ler en del frågor om hur vi är mot varandra.

Filmen har haft stor framgång i Norge, har visats på 
filmfestivalen i Berlin, även där med stor framgång, och 
visades även under årets BUFF – Barn- och ungdoms-

filmfestivalen - i Malmö. Den får svensk premiär under 
sommaren.

De bästa vännerna Grim och Aksel har ända sedan de 
var åtta drömt om att vinna Norska Mästerskapet i 
Rock. Tillsammans bildar de gruppen Los Bando Im-
mortale. Grim spelar trummor medan Aksel sjunger 
och spelar gitarr. Tyvärr sjunger inte 
Aksel särskilt bra. Snarare är det så att det låter helt 
förfärlig och de som råkar vara i närheten försöker ofta 
dölja att de måste hålla för öronen. Men detta vågar 
inte Grim berätta för Aksel. När de spelar in autotunar 
i stället Grim hans vokala insatser. När de oväntat väljs 
ut för att delta i NM i Rock måste Grim hitta en lösning 
- och det snabbt. 

Efter en misslyckad basistaudition, får de med sig nio 
år gamla Thilda på cello - och den lokala rallytalangen 
Martin som chaufför. Vad de inte inser är att han inte 
har något körkort, och bilen är tjuvlånad. Bandet ger 
sig ut på en humoristisk och 
fartfylld resa genom Norge - med polis och föräldrar i 
hälarna. Det blir en 
kapplöpning mot tiden för att komma till Tromsø i 
nordligaste Norge i tid för deras livs största upplevelse. 

Regi: Christian Lo, Norge, Sverige 2017. 94 min. (SF-
studios)
Filminformation: www.kritiker.se , www.imdb.com 
 

Tis 5 feb kl 09.15
Ons 6 feb kl 09.15
Tors 7 feb kl 09.15
Fre 8 feb kl 09.15 
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!Ti
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  FILMEN VISAS:   FILMEN VISAS:

POJKEN MED GULDBYXORNA                       
Pojken med guldbyxorna är en lyckad modernisering 
av tv-klassikern av Leif Krantz med samma namn som 
sändes 1975, vilken i sin tur bygger på en bok av Max 
Lundgren. Den är så pass bra och tänkvärd att vi nu vi-
sar den igen!

Sommarlov! Livet leker, i alla fall ibland, och när Mats 
hittar ett par byxor där det så småningom visar sig att 
det går att plocka sedlar ur fickorna, har livet verkligen 
visat sig från sin ljusaste sida! Allt är möjligt….

Men snart börjar Mats inse att det finns andra som kan 
behöva deras hjälp. Samtidigt finns det andra som är 
på jakt efter byxorna. Dels de myndigheter som un-
dersöker varför det oförklarligt försvinner pengar från 
bankernas valv, dels andra typer med inte så ärliga 
avsikter. När Mats pappa blir kidnappad, inser ungdo-
marna att det är dödligt allvar!

”Ella Lemhagen har alltid varit suverän på att locka 
fram det bästa hos barnskåde-spelare. Shanti Roney 
gör mycket av sin biroll som pappan. För målgruppen 
– och trots 11-årsgräns så kan jag inte tänka mig annat 
än att barn från 7-årsåldern verkli-gen kan se filmen 
också – är ”Pojken med guldbyxorna” fartfylld, spän-
nande och rolig”. Aftonbladet

”Byxornas pengaflöde görs till en saga om girighet och 
frosseri som till slut landar i skarp konsumtionskritik. 
Thrilleraktigt spännande blir det när polisen, bankerna 
och diverse skummisar är på jakt efter Mats men fram-
förallt hans guldbyxor.” 

” Vem kunde vara mer lämpad att utforska, och försöka 
sammanfoga, allt detta än Ella Lemhagen? Ända sedan 
debuten 1996 med dramat Drömprinsen – Filmen om 
Em har hon lyhört berättat ur barns och tonåringars 
perspektiv. Alltid med kritisk blick mot vuxenvärldens 
trångsynthet. Och alltid med asgrymt soundtrack.  GP

Regi: Elle Lemhagen, Sverige 2014. 100 min.  (Nordisk)
Filminformation: www.kritiker.se , www.imdb.com
 

Tis 9 okt  kl 09.15
Ons 10 okt   kl 09.15
Tors 11 okt   kl 09.15
Fre 12 okt   kl 09.15 
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!



CLOUDBOY                       
Man skulle kunna säga att detta är en film om kontras-
ter. Mellan land och stad, asfalt och betong – och oänd-
liga landskap med ett fascinerande och spännande 
djurliv, och mellan olika erfarenheter vi bär med oss 
beroende på var och hur vi växer upp. 

Alla dessa kontraster finns med i Cloudboy som hante-
rar dem både med charm, viss spänning och en grund-
läggande förståelse för filmens barn- och ungdomska-
raktärer.

Det blir en välgjord mix där ungdomarna hittar varan-
dra på en gemensam planhalva, trots sina skiljaktiga 
erfarenheter.    

Niilas har bott med sin pappa i Belgien så länge han 
minns. Det är sommarlov och hans pappa med sin 
sambo har bestämt att han ska åka och hälsa på mam-
man och hennes nya familj i Sverige – i Lappland. Mam-
man lämnade Belgien när Niilas var mycket liten och 
han känner henne egentligen inte alls. Trots hans pro-
tester blir det som de vuxna i hans familj vill. I Lappland 
är tillvaron helt annorlunda och Niilas håller sig för sig 
själv och längtar hem. Men renkalvarna ska märkas 
och alla måste hjälpa till. När en av kalvarna springer 
bort dras Niilas med i jakten och mot alla odds blir den 
här sommaren det största äventyret i hans liv.

”Barn tycker nog att filmens höjdpunkter är barnens 
möte med älgar och renar. 

Scenen med Niilas när han möter en älg, en tiotaggare, 
i skogen och får klappa honom på nosen är betagande. 
Likaså när han lyckas fånga in en förrymd ren med las-
so och tar hem den. Detta imponerar stort på småsys-
konen.” Filmeye

Regi:  Meikeminne Clinckspoor, Belgien, Sverige, 
Norge, Nederländerna, 2017. 78 min (FB)  
Filminformation: www.kritiker.se  www.imdb.com  
 

Tis 26 mars kl 09.15 
Ons 27 mars  kl 09.15 
Tors 28 mars kl 09.15  
Fre 29 mars   kl 09.15 
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål! Ti
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  FILMEN VISAS:

CLOUDBOY                       CLOUDBOY                       CLOUDBOY                       CLOUDBOY                       CLOUDBOY                       



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 
största projekt: det amerikanska Gemini-projektet och 
inte minst astronauten John Glenns uppskjutning i 
rymden. Efter de mycket uppskattade visningarna un-
der förra skolåret, visar vi den nu igen.

Det var en fantastisk bedrift som mitt under det kalla

kriget och Sovjetunionens tidigare rymdframgångar, 
bl a med Sputnik 1, 1957, återgav USA dess självförtro-
ende och inspirerade resten av världen. Den kvinnliga 
trion lyckades ta sig över och till stora delar riva många 
köns- och rasbarriärer och blev en inspirationskälla för 
kommande generationer att drömma stort. 

”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 ma-
tematiska uträkningar på griffeltavlor känts så rafflan-
de! Elegant vävs berättelsen om dessa medborgarrö-
relsens obesjungna vardagshjältar och den rasism som 
de mötte 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 pla-
net, 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 sympatiska budskap.” G-P

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

Tis 13 nov   kl 08.30
Ons 14 nov    kl 12.00 
Tors 15 nov       kl 08.30
Fre 16 nov   kl 12.00
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!

BORG                
Björn Borg och Tennis blev ett begrepp, en sport och en 
kombination som snart sagt kom att påverka varenda 
svensk under hans storhetstid på 1970-talet. Visst, Sve-
rige hade tidigare begåvats med ett antal spelare av in-
ternationell rang (bl a Uffe Schmidt, Sven Davidsson, Jan-
Erik Lundqvist och Lennart Bergelin), men ingen av dem 
hade kommit i närheten av den mediala storm som följde 
i Björn Borgs fotspår. Han blev en tennisikon och anses 
fortfarande vara en av tennisens största genom tiderna.

Att det skulle bli en film om hans liv och karriär var snarare 
en fråga om när, än om. När den nu blev av har den blivit 
en riktigt lyckad filmatisering som ger en trovärdig bild av 
en fantastisk karriär, där envigen mellan honom och John 
McEnroe är en drivande kraft. Men också och inte minst 
den oerhörda press som han utsattes för – både av media 
och fans.

”Den superkontrollerade, inåtvände Borg mot raserimiss-
brukaren McEnroe med varenda nervtråd på utsidan av 
träningskläderna. Den regerande mästaren med sina seg-
rar som ett tungt ok över axlarna mot den elektrifierade 
uppstickaren med allt att vinna. Den tuktade klassresenä-
ren från Södertälje mot den privilegierade advokatsonen 
från New York. Allt skickligt förvaltat i det drivna manuset. 
” DN

”Det är Shia LaBeouf som spelar McEnroe och det gör han 
helt okej. Det är inte LeBoeufs utan manusets fel att vi ges 
en psykologiskt förenklad (stränga föräldrar) bild av var-
för den här killen blev en tennisrebell. Filmens trumfkort 
är i stället Sverrir Gudnason i huvudrollen. Alla som sett 
filmaffischen kan konstatera att Gudnason är, för att ta till 
ett slitet uttryck, kusligt porträttlik. Det räcker inte. Man 
måste också vara en skicklig skådis och vi som tittar mås-
te tro på att detta är en tennisspelare i världsklass (annars 
faller hela filmen ihop som ett korthus). Gudnason upp-
fyller de kraven. Vi snackar serve-ess för Sverrir.” GP

Regi: Janus Metz, Sverige 2017. 100 min.  (Fox)
Filminformation: www.kritiker.se , www.imdb.com  

Tis 25 sep  kl 08.30
Ons 26 sep   kl 12.00
Tors 27 sep   kl 08.30 
Fre 28 sep   kl 12.00  
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!Se
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DOLDA TILLGÅNGAR                DOLDA TILLGÅNGAR                DOLDA TILLGÅNGAR                DOLDA TILLGÅNGAR                DOLDA TILLGÅNGAR                DOLDA TILLGÅNGAR                DOLDA TILLGÅNGAR                



ME AND EARL AND THE DYING GIRL          
Det har blivit succé när vi visat den här fräscha, roliga 
och trovärdiga skildringen 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. 
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 som är med på tåget gör dessutom det 
smarta lågmälda och välgörande humoristiska manu-
set 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 12 mars    kl 08.30
Ons 13 mars    kl 12.00 
Tors 14 mars       kl 08.30
Fre 15 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 22 jan    kl 08.30
Ons 23 jan    kl 12.00 
Tors 24 jan       kl 08.30
Fre 25 jan    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 
Oscarsnominerade filmen, som blev en stor framgång i 
förra årets skolbioprogram -  tänds gnistan i en turkisk 
familj 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 omstän-
digheterna – så måste de nu inordna sig i vuxenvärldens 

krav på hur man skall bete och uppföra sig som ung, gif-
tasvuxen kvinna. En omställning som inte godtas 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 blivan-
de 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 gym-
paskor byts mot heltäckande bruna klänningar. Hem-
met blir allt mer av ett fängelse och en ”hustrufabrik” i 
syfte att förvandla de olydiga flickorna till lydiga hustrur. 
Systrarna får inte längre gå i skolan. Än värre blir det när 
de lyckas rymma för att gå på fotbollsmatch 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. (Scanbox) 
Filmhandledning: www.sfi.se 
Filminformation: www.kritiker.se, www.imdb.com

  
Tis 25 sep  kl 12.00
Ons 26 sep   kl 08.30
Tors 27 sep   kl 12.00 
Fre 28 sep  kl 08.30
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!

HEARTSTONE
I årets skolbioprogram finns det nästan ett Nordiskt 
tema! Filmer från både Danmark (Under sanden), Norge 
(Los Bando) Sverige och som i det här fallet från Island.

Heartstone utspelas under en intensiv sommar i en 
liten fiskeby långt från Reykjavik. En liten by där alla 
känner alla på ett sätt som bara kan förekomma i en 
mindre ort. Där får vi lära känna två killar i de tidiga 
tonåren vars kompisskap pendlar mellan grabbiga ton-
gångar, med allehanda slag av styrkemätningar, till 

trevande, osäkra kontaktförsök med ett par tjejer som 
fattar tycke för dem. Men också killarna emellan. Inne-
bär vänskapen mellan Thor och Kristian något mer?  
Filmen, som fått en internationell distribution, har ta-
gits emot mycket positivt av media såväl som publik. 

”Den rasande vackra, karga och vidsträckta isländska 
naturen är både stämningssättande kuliss och en sorts 
oförlåtande och isolerande antagonistisk tredje hu-
vudperson i Guðmundur Arnar Guðmundssons starka 
långfilmsdebut. En lyhörd, fint agerad och mycket be-
rörande uppväxtskildring om det starka men komplice-
rade bandet mellan två tonårspojkar i en liten avlägsen 
fiskeby, som prövas hårt under en turbulent sommar.” 
Aftonbladet

”Heartstone är en film som måste ses för att upplevas. 
Detta är ett på ytan enkelt drama som nästan obe-
märkt rycker tag i sin åskådare och släpper oss inte, 
ens när det är slut. Filmen borrar sig in och verkligen 
känns i både hjärta och hela vägen ut i fingerspetsarna, 
bokstavligen det senare då kamerans ingående lins på 
fingrar som rör vid, på eller längs med något får det 
närmast att rycka i ens egna.” Moviezine

Regi: Guðmundur Arnar Guðmundsson, Island, 
Danmark.  2016. 129 min.  (FB)
Filmhandledning: www.sfi.se 
Filminformation: www.kritiker.se , www.imdb.com  
  

  
Tis 13 nov  kl 12.00
Ons 14 nov   kl 08.30
Tors 15 nov   kl 12.00 
Fre 16 nov  kl 08.30
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!Gy
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DARKEST HOUR                
Mycket få aktiva politiker vid tiden för andra världskri-
gets utbrott i september 1939, kom att få ett så avgö-
rande inflytande på krigets utveckling som Winston 
Churchill. 

Han var inte direkt välsedd av sina partikamrater och var 
allmänt en omdiskuterad politiker när han den 10 maj 
1940 utsågs till premiärminister. Valet var inte självklart 
och intrigerandet för att få honom ersatt pågick från 
hans tillträde och flera månader därefter. Det var först 

med den lyckade evakueringen från Dunkerque, skicklig 
politisk diplomati och hans briljanta talekonst som de-
finitivt bekräftade och stärkte hans position. Filmen 
Darkest Hour skildrar dessa för Storbritannien och an-
dra världskrigets helt avgörande händelser på ett både 
spännande och intressant sätt, vilka relativt väl överens-
stämmer med vad som faktiskt ägde rum. 

”Gary Oldman är fantastisk i huvudrollen och omges av 
skickliga skådespelare som skapar en sällsynt intensi-
tet. Man dras in i krigsrummen under Whitehall, det är 
osäkerhet och tvivel. Vi vet hur det gick, men det blir en 
fascinerande insikt hur nära det var att utgången blev 
en annan. Joe Wright är en skicklig regissör och det här 
är i klass med hans ”Stolthet & fördom”, ”Försoning”, 
”Hanna” och ”Anna Karenina”. Den skicklige retorikern 
Churchill mobiliserade det engelska språket i kriget. En 
magnifik historielektion som känns som en thriller.” Af-
tonbladet

”Anthony McCartens manus tillvaratar stundens dubbla 
dramatik. Kampen på slagfältet förs parallellt med en 
kamp inom regeringen. ”Darkest hour” ger en bild av 
hur svårt det måste ha varit för alla, inklusive Churchill, 
att veta om en fortsatt strid skulle vara värd de hemska 
uppoffringar som många såg för sig. Wright-McCarten 
anstränger sig för att vara balanserade, och även ge 
Churchill-fiender som viscount Halifax (Stephen Dillane) 
en chans, och det inger respekt.” DN

Regi: Joe Wright, Storbr., USA 2017. 125 min. (UIP)
Filminformation: www.kritiker.se, www.imdb.com

Tis 22 jan    kl 12.00
Ons 23 jan    kl 08.30 
Tors 24 jan       kl 12.00
Fre 25 jan    kl 08.30
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!

THE POST                            
I vår moderna historia förekommer ett antal händelser 
som har varit mer eller mindre avgörande för hur våra 
demokratier i praktiken styrs. De har haft inverkan på 
hur lagar och rättskipning påverkas och hur dess uttol-
kare också utsätts för prövning. Vilken är lagens, i dess 
mest grundläggande mening, syfte?

En sådan händelse är ’The Pentagon Papers’, tusentals 
sidor hemliga dokument som det amerikanska för-
svarsdepartementet sammanställt som bakgrund och 

redogörelse för USA:s inblandning i Vietnamkriget. 
1971 läcktes dessa dokument till media av Daniel Ells-
berg. Dessa händelser ligger till grund för den thriller-
lika och absorberande filmatisering som fått titeln The 
Post.    

”Spielberg berättar med glöd; det är superstjärnor på 
planen; och förutsägbarhetens spöke misslyckas i sin 
hemsökelse av denna drabbning, som får adrenalinet 
att pumpa, pulsen att stiga, och tvingar fram sväljande 
av både en, två och tre klumpar i halsen medan tredje 
statsmakten furiöst försvarar yttrandefriheten.” DN

”Enkelt uttryckt är detta en film om The Pentagon Pa-
pers, topphemliga dokument om Vietnamkriget. Det är 
också en film om pressfrihet, om det fria ordet, och om 
Richard Nixons försök att tysta både Washington Post 
- tidningen som senare skulle avslöja Watergateskan-
dalen - och New York Times. /…/

The Post blir en kampen mot klockan-film, eller kan-
ske snarare en kampen mot deadline-film. Inte lika bra 
som Alan J Paculas moderna klassiker Alla presiden-
tens män (1976) för den filmen är ju svår att överträffa, 
men The Post hör till det absolut bästa som man kan se 
på bio just nu.” GP

Regi: Steven Spielberg, USA, Storbritannien 2017. 
116 min. (Fox)
Filminformation: www.kritiker.se, www.imdb.com
 

Tis 12 mars    kl 12.00
Ons 13 mars    kl 08.30 
Tors 14 mars       kl 12.00
Fre 15 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 Biograf 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 https://skovde.se/globalassets/kulturfritidnatur/dokumentkk/
skovde-kulturhus/checklista-for-skolbio-2016_2.pdf 

För att boka in dag, klockslag och antalet besökande ringer ni lättast till 
kontaktuppgifterna nedan. 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 https://skovde.se/kultur-fritid/kultur/Odeon/Barn-skolbio/ . 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.imdb.com

Numera faktureras respektive skola i efterskott för det antal platser man 
bokat baserat på kostnaden 35 kr per plats. Även för filmerna som riktas till barnen 
i förskolan tar vi numera ut 35 kr av alla besökare, vilket även i förskolans fall faktureras 
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 – ta kontakt med:

Anders Ericsson   
Tel 0500 – 49 80 76  
anders.ericsson@skovde.se 




