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I vecka 46, 47, 48 & 49 visas:
Binti

Latte Igelkott

Teman:
asyl / sociala medier /
vänskap
Visas 16 nov – 3 dec.
Tis kl 10 & fre kl 9.30
Lämplig från åk 4.
Holländskt tal - svensk text.
90 min. Pris: 25:-

& den magiska vattenstenen
Teman:
miljö / samarbete / vänskap
Visas 9 – 26 nov.
ons kl 9.30 & tors kl 10.00
Lämplig från F-klass.
Svenska röster.
89 min. Pris: 25:I skogen råder svår torka men det sägs att det
finns en magisk vattensten i björnarnas rike.
Latte som är en ovanligt stöddig liten igelkott
ger sig av ensam för att hämta stenen. Men för
att komma dit måste Latte först ta sig genom
lodjurens och vargarnas riken. Och om hon
lyckas ta sig ända fram, hur skall hon sedan
kunna ta sig in i björnarnas borg och röva bort
vattenstenen?

Till filmen finns en filmhandledning.

Tolvåriga Binti drömmer om att bli en känd
vloggare. Även om hon har många följare är
verkligheten bakom kameran en helt annan.
Binti och hennes pappa lever som papperslösa, i
ständig oro för att bli tagna av polisen. När Binti
av en slump möter jämngamla Elias uppstår en
vänskap där de hjälper varandra att förverkliga
sina drömmar.

Queen & Slim

Peanut Butter Falcon
Teman:
vänskap / värdegrund /
att gå sin egen väg
Visas: 9 – 19 nov.
Tis kl 12.30 & tors kl 13.
Lämplig från åk 7 & gymn.
Engelskt tal - svensk text.
99 min. Pris: 30:-

Zak är en ung man med Downs syndrom, som
rymmer från ett sjukhem för att följa sin dröm
och träna på en wrestlingskola med sin stora
idol, The Salt Water Redneck. Efter ett udda
och lite galet händelse
förlopp träffar han
Tyler (spelad av Shia LaBeouf). Han är en små
kriminell på flykt, som nu blir Zaks osannolika
livscoach och allierad.

Molière

Teman:
Black Lives Matter /
viralt fenomen
Visas: 23 nov – 3 dec.
Tis kl 12.30 & tors kl 13.
Lämplig för gymn.
Engelskt tal - svensk text.
132 min. Pris: 40:-.

Under en misslyckad första dejt blir Slim och
Queen stoppade av en polis för en m

 indre
trafikförseelse. Situationen eskalerar snabbt

med både plötsligt och tragiskt resultat och
polisen dödas i självförsvar. Skräckslagna tvingas
Slim och Q
 ueen att fly för sina liv. En videofilm
som fångat hädelsen blir viral, och paret på flykt
blir omedvetet en symbol för människor över
hela landet.

Handledningar, programhäfte, länkar till trailers & mycket mer finns på: www.lund.se/skolbio
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