Skolbioprogram
våren 2022

Nu drar skolbion igång igen
Efter två långa år med restriktioner under coronapandemin kan vi äntligen dra igång skolbion på Gotland
igen. Vårens program omfattar tre filmer s om k an
kopplas till teman som värdegrund, döden och normer. Vi inför också ett nytt koncept: specialvisningar
med filmpedagog, som fördjupar skolbioupplevelsen.

Varför skolbio?

Skolbiosamordnaren har ordet

“Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” - så står det i läroplanen för grundskolan.
Skolbio innebär att eleverna får se film tillsammans på en
biograf och samtala om filmen efteråt - antingen tillsammans
med en filmpedagog eller med lärare utifrån en filmhandledning. Att se och samtala om film är en oslagbar metod för att
stimulera empati och sätta ord på upplevelser och därigenom
stärka inlevelseförmågan.

Som ansvarig för skolbioprogrammet är jag glad
och stolt över att kunna presentera tre starka och
ovanliga filmer som garanterat kommer att ta våra
elever i årskurs F-9 med på en resa.

Film levandegör berättelser och perspektiv som ofta är nya
för eleverna och i andra fall liknar erfarenheter de själva bär
med sig och funderar över. Efter en skolbiovisning uppstår en
plattform där alla elever kan mötas i sina tankar kring filmen,
men också kring livet självt. Att se en film och reflektera över
den levandegör inte bara kunskap, utan hjälper även såväl
barn som vuxna att bättre förstå av sig själva och andra.

Specialvisningar med filmpedagog
Samtalet efter filmen är en minst lika stor del av skolbion som
själva visningen - att arbeta vidare med kreativa och konkreta
övningar utifrån filmen är ett sätt att ”främja elevers allsidiga
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”. I år introducerar
vi därför ett nytt koncept: Specialvisningar med filmpedagog.
I dessa visningar ingår ett samtal med filmpedagog på plats i
biografen efter filmen.
På specialvisningar tar vi endast emot två klasser, detta för att
samtalet ska bli så förtroligt som möjligt. När filmen är slut
stannar ni kvar i salongen där en filmpedagog tar vid och leder
ett samtal eller en workshop.

Så här bokar du skolbio
Skolbiovisningar bokas via www.gotland.se/navet
Om en filmvisning blir fullbokad hamnar du som bokar automatisk i kö och i händelse av en avbokning är det näst på
tur som får möjlighet att se filmen. Avbokning ska ske senast
två veckor före bokad visning.Vi reserverar oss för eventuella
ändringar och felskrivningar i programmet.

Bussbidrag till biobesöket
Kommunala grundskolor utanför Visby kan använda sina tilldelade kulturbusspengar för resor till skolbiovisningar. I vissa
fall kan skolor också ansöka om kompletterande bidrag på
upp till 1800 kronor för sina busskostnader. En sådan ansö2 | Region Gotland

Jag minns fortfarande hur det var att vara sju år
gammal och sitta i mörkret och vänta andlöst. Viskningarna, spänningen, dammet som virvlade när
ridån gick upp.
Hur jag tyckte att det var töntigt att räcka upp tummen i luften tillsammans med de andra och “veva
igång” filmen. Men sedan, när vinjetten dånade. Var
duken så stor att resten av världen försvann.
Filmerna som visades var alltid lite, lite större än
mig själv - alltid precis både inom och utom räckhåll. Och kanske var det därför de gjorde så stort
intryck på mig. Jag glömmer aldrig flickans röda
kappa i Schindlers list.
Inga Kempe, skolbiosamordnare och filmregissör

kan görs efter föreställningen. Om bidraget beviljas beror på
när skolan senast fick bussbidrag och hur mycket bidragsmedel som finns kvar för kalenderåret.
Mer information om bussbidrag och hur man ansöker återfinns på www.gotland.se/skolbio

Anpassningar för att minska smittspridning
Skolbiovisningar faller inte under biografernas vanliga regler
kring allmän sammankomst, utan ska betraktas som undervisning. För att det ska gå att hålla avstånd utifrån ett smittskyddsperspektiv har vi satt ett maxtak för antalet elever på
varje visning. Insläpp sker klass för klass för att undvika att
elever från olika klasser och skolor blandas.
Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Gotlands rekommendationer löpande och anpassar verksamheten efter hand.

Foto: TriArt

Årskurs 1-3: Maronas
fantastiska resa

Visningar
Biografen Roy, Fårösund:

Tema: Värdegrund, Döden, Jämställdhet, Sagor och äventyr,
Kulturmöten/kulturkrockar

21 februari kl.9.00

Språk: Svenska

Slitebion:

Längd: 1 timme och 32 minuter
Åldersgräns: Barntillåten
Produktion: Frankrike/Rumänien 2019, Anca Damian, TriArt

Följ med på en visuellt poetisk och rörande resa och därtill en
lektion i värdegrund. Den lilla blandrashunden Marona har
varit med om en olycka och tänker tillbaka på sitt liv och de
mattar och hussar som kommit och gått. Vi får möta hennes
aldrig sinande kärlek och empati för dem, trots att hon själv
inte alltid blir så väl bemött. Denna magnifikt animerade och
färgsprakande berättelse ger ett porträtt av människan genom
ögonen på hennes bästa vän – hunden

14 februari kl.9.00 - specialvisning med filmpedagog
Bio Borgen, Visby:
7 mars kl.9.00 (salong 1 och salong 4)
8 mars kl.9.00 (salong 1 och salong 4)
9 mars kl.9.00 (salong 1)
Hemsegården:
15 februari kl.9.00
Bio Rondo, Klintehamn:
15 mars kl.9.00 - specialvisning med filmpedagog

3 | Region Gotland

Foto: Biografcentralen

Årskurs 4-6: Rocca
förändrar världen
Tema: Värdegrund, Mobbning, Normer, Sociala medier
Språk: Tyska med svensk text

Visningar
Biografen Roy, Fårösund:
22 februari kl.9.00 - specialvisning med filmpedagog

Längd: 1 timme och 41 minuter

Slitebion:

Produktion: Tyskland 2019, Katja Benrath

15 februari kl.9.00

Åldersgräns: Från 7 år

Skolbiofilmer som berör och tar upp svåra ämnen behöver inte
vara tunga och färgfattiga - Rocca förändrar världen är en rejäl
portion ”feelgood” som är lika viktig och allvarlig som den är
rolig och livsbejakande.
Medan hennes pappa är astronaut och tittar ner på henne från
rymden, ska Rocca bo hos mormor och börja skolan för första
gången i sitt liv. Men när mormor hamnar på sjukhus måste
Rocca bo ensam med sin ekorre – men ett barn kan väl inte
klara sig själv?
Rocca möter världen med ett leende och tar bättre hand om
sig än många av de vuxna hon möter i filmen. I skolan sticker
hennes sorglösa, modiga och ickekonforma livsstil ut direkt och
oformad av normer och oskrivna regler vågar hon ifrågasätta de
rådande stereotyperna som hon tycker är orättvisa och fel. Hon
tar hand om minsta ekorre, konfronterar mobbare och pratar
med hemlösa som andra skyr som pesten. Under tiden försöker
hon också vinna sin mormors hjärta.
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Hemsegården:
16 februari kl.9.00
Bio Rondo, Klintehamn:
16 mars kl.9.00
Bio Borgen, Visby:
7 mars kl.9.00 (salong 2)
9 mars kl.9.00 (salong 4)
14 mars kl.9.00 (salong 1)
15 mars kl.9.00 (salong 1)

Foto: TriArt

Årskurs 7-9: Tigrar

Visningar

Tema: Värdegrund, Samhälle och politik, Hälsa och droger, Tonår/
skola/sex, Kulturmöten/kulturkrockar

Biografen Roy, Fårösund:

Språk: Svenska, italienska

23 februari kl.9.00 - specialvisning med filmpedagog

Längd: 1 timme och 56 minuter
Produktion: Sverige 2021, Ronnie Sandahl, TriArt
Åldersgräns: Från 11 år

16-åriga Martins dröm verkar ha gått i uppfyllelse. Han ska bli
fotbollsproffs, i Italien. Men drömmen förvandlas till en mardröm när han sakta men säkert ser fotbollsvärldens baksidor
och inser att han kanske inte alls drömmer om att spela fotboll.
Filmen Tigrar är Sveriges Oscarsbidrag år 2022.

Slitebion:
16 februari kl.9.00
Hemsegården:
17 februari kl.9.00 - specialvisning med filmpedagog
Bio Rondo, Klintehamn:
17 mars kl.9.00
Bio Borgen, Visby:
10 mars kl.9.00 (salong 1)
14 mars kl.9.00 (salong 2)
15 mars kl.9.00 (salong 2)
16 mars kl.9.00 (salong 1)
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Kontaktuppgifter till oss
som jobbar med skolbion
Inga Kempe, skolbiosamordnare,
Kulturskolan Gotland
Telefon: 073-808 06 35
E-post: inga.kempe@gotland.se
Kulturskolan Gotland
Telefon: 0498-26 94 82
E-post: kulturskolan@gotland.se
Sandra Fröberg, utvecklare kring filmpedagogiska frågor,
Film på Gotland
Telefon: 070-788 78 27
E-post: sandra.froberg@gotland.se

PRODUKTION: Region Gotland, 2022
FOTO FRAMSIDA: Lia Jacobi, Film Västernorrland

Monalisa Sundbom, utvecklare kring visningsfrågor,
Film på Gotland
Telefon: 070-447 70 03
E-post: monalisa.sundbom@gotland.se

Kulturskolan Gotland
Besöksadress Säves väg 10A
Postadress 621 82 Visby
Tel 0498-26 94 82
Hemsida www.gotland.se/kulturskolan

