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Fannys flykt
Belgien 2016, franskt tal textad 94 min, rek fr åk 4 regi Lola Doillon

Året är 1943 och Frankrike är ockuperat av tyska trupper. Föräldrarna till trettonåriga Fanny
skickar av säkerhetsskäl iväg henne och hennes lillasyster, till ett barnhem för judiska barn.
När nazisterna kommer allt närmare organiserar barnhemmets personal en förflyttning av
barnen över till den schweiziska sidan av gränsen. Fanny och hennes syster är bland de elva
barn som evakueras men flykten går inte riktigt som det var tänkt och nazisterna tar barnen
till fånga och låser in dem. De är desperata och förstår att deras liv hänger på en skör tråd.
Men med mod och list lyckas de fly från nazisterna och beger sig ensamma på en strapatsrik
flykt i bergen mot säkerheten i det krigsneutrala Schweiz.

Cloudboy
Belgien, Nederländerna, Norge, Sverige 2017, nederländskt & svenskt tal textad 78 min, rek fr
åk 4 regi Meikeminne Clinckspoor
Niilas har bott med sin pappa i Belgien så länge han kan minnas. Det är sommarlov och
Niilas föräldrar har bestämt att han ska åka och hälsa på sin mamma och hennes nya familj
i Lappland. Mamman lämnade Belgien när Niilas var mycket liten och han känner henne
egentligen inte alls. Trots Niilas protester blir det som mamma och pappa vill. I Lappland
är tillvaron helt annorlunda och Niilas håller sig för sig själv och längtar hem. Men kalvarna
ska märkas och alla måste hjälpa till. När en av renkalvarna springer bort dras Niilas med i
jakten och mot alla odds blir den här sommaren det största äventyret i hans liv.

Europas Brasilia
Sverige 2016, svenskt tal textad 65 min, rek fr åk 7 regi Carl Pontus Hjorthén

Inspirerade av Brasiliens nybyggda huvudstad Brasilia försökte stadsplanerarna i Göteborg
bygga en ny stad, mitt ute i skogen. Sagal är en ung tjej från förorten Hjällbo. Filmens
kärnberättelse är hennes personliga resa. Samtidigt berättar hon historien om platsen som
hon älskar.
Europas Brasilia förhandsvisas tis 6/2 kl 18:30 i Stadsbibliotekets hörsal. Eftersamtal
med Ove Sernhede professor i socialt arbete och barn- och ungdomsvetenskap samt
Pontus Hjothén filmens regissör.
Varmt välkomna. Ingen anmälan till förhandsvisningen!

Ouaga Girls
Sverige 2017, franskt tal & morré textad 83 min, rek fr åk 8 regi Theresa Traore Dahlberg

I Theresa Traore Dahlbergs Ouaga Girls möter vi en grupp unga kvinnor som av olika
anledningar hamnat på bilmekanikerskolan i Ouagadougou. Det är inget de valt själva,
men i ett land med en ungdomsarbetslöshet på 52 procent är jobben en het fråga. De unga
kvinnorna befinner sig precis i det sköra skede i livet när deras drömmar, önskningar och
mod ställs mot åsikter, rädslor och samhällets förväntningar på vad en kvinna ska vara.
Pricksäkert och poetiskt gestaltar Theresa Traore Dahlberg deras sista skolår, och
lyckas samtidigt ge en bild av landets omtumlande historia och samtid. En spännande
långfilmsdebut och coming-of-age-film med mycket värme, skratt, smärta och djup.
För mer information och bokning:
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The Nile Hilton Incident
Sverige Tyska Danmark 2017, arabiskt tal textad 105 min, rek fr åk 9 regi Tarik Saleh

The Nile Hilton Incident är inspirerad av en verklig händelse: 2008 mördades en libanesisk
Idolvinnare på ett hotell i Dubai. En egyptisk affärsman och politiker, som blivit dumpad
av stjärnan, visar sig ligga bakom händelsen som skakar hela Egypten.

Just Charlie

Paddington 2

Fotbollstalangen Charlie har världen framför
sina fötter. En toppklubb vill desperat skriva
kontrakt. Framtiden tycks tydligt utstakad.
Men Charlie är tyngd av svårigheter, och
upplever livet som en kamp mellan viljan att
leva upp till sin pappas förväntningar — som
genom sin son vill förverkliga drömmen att
själv vara fotbollsstjärna — och behovet att
vara sig själv. Charlie upplever sig nämligen
som en tjej i en pojkes kropp. Och det som
håller på att ske riskerar att riva isär familjen
och hota allt det som de håller kärt.

Storbritannien/Frankrike 2017, svenskt tal
textad 100 min rek fr 6 år regi Paul King

Paddington har flyttat in hos familjen
Brown i London. När Paddington letar efter
den perfekta presenten till sin faster Lucys
hundraårsdag hittar han en bok i herr Grubers
butik. För att ha råd att köpa boken måste
Paddington ta en rad märkliga jobb. Men när
boken blir stulen försöker Paddington och
familjen Brown spåra tjuven.

Storbritannien 2017, engelskt tal textad 97
min, rek fr åk 6 regi Rebekah Fortune

En obekväm uppföljare
USA 2017, engelskt tal textad 98 min, rek fr åk 9 regi Bonni Cohen, Jan Shenk

Ett decennium efter att En obekväm sanning förde klimatförändring upp på agendan
kommer denna uppföljare som visar hur nära vi är en riktig energirevolution. Politikern
Al Gore reser runt om i världen för att utbilda en s.k. ”klimatmästare” och påverka den
internationella klimatpolitiken. Kameror följer honom bakom kulisserna - i både privata
och offentliga stunder.

Ugglor & möss

Little Wing

Nederländerna 2016, nederländskt tal textad
80 min, rek fr åk 2 regi Simone van Dusseldorp

Finland 2016, finskt tal textad 100 min, rek fr
åk 6 regi Selma Vilhunen

Meral är nyinflyttad och hennes enda vän
är husmusen Peepeep. När klassen ska åka
på lägerskola får Peepeep följa med, men i
skogen finns faror som hotar en liten mus
och Meral måste ta hjälp av sina nyfunna
vänner. Ugglor och möss är en feelgoodfilm
med musikalinslag om vänskap, likheter och
olikheter.

Det välspelade och gripande dramat beskriver
barndomens utsatthet utifrån tolvåriga Varpu
som ger sig ut på en resa för att hitta sin
biologiska pappa.

Siv sover vilse
Sverige 2016, svenskt tal textad 80 min, rek fr
åk 1 regi Catti Edfeldt & Lena Hanno Clyne

Hobbyhorse Revolution
Finland 2017, finskt tal textad 90 min, rek fr åk 5 regi Selma Vilhunen

I Hobbyhorse Revolution möts ett gäng unga tjejer på väg att bli vuxna. De tampas med
kärlek, vänskap, mobbing, föräldrars skilsmässa och att inte helt passa in i sin omgivning –
alla på sina olika sätt men med käpphästarna som gemensam nämnare.
Hobbyhorse Revolution är en feministisk rörelse, en coming-of-age dokumentär om
gemenskap och systerskap fylld med humor, svärta och en grupp fantastiska unga tjejer.
För mer information och bokning:

När Siv ska sova över hos nya klasskamraten
Cerisia blir det mycket som känns ovant. I
nattens mörker flyter verklighet och fantasi
ihop. Två pratglada grävlingar hjälper Siv
att hantera det främmande och att växa som
person. Siv sover vilse är baserad på Pija
Lindenbaums bilderbok med samma namn.
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