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Fight Girl, FOTO: Angel Films



Musikalsk eventyrfilm af makkerparret Wikke 
og Rasmusen, som modtog en Robert for årets 
bedste børne- og ungdomsfilm i 2020. Viggo 
har det bedst, når han befinder sig i den virtuelle 
verden som superhelten Gooseboy. Men da 
intet mindre end en talende gås flyver ind i hans 
rude og brækker vingen, må han lægge spillet 
til side og hjælpe gåsen med at finde tilbage til 
sin flok. Sammen drager de ud på en eventyrlig 
rejse. Gooseboy er inspireret af Selma Lagerlöfs 
bog Nils Holgersens forunderlige rejse gennem 
Sverige.

DANMARK 2019 INSTRUKTØR Michael Wikke, Steen 
Rasmussen LÆNGDE 87 min. VERSION Dansk tale 
DISTRIBUTION SF Studios UNDERVISNINGSMATERIALE 
filmcentralen.dk/msib TILLADT FOR ALLE

FOTO: Jan Pallesen

Fransk-italiensk animationsfilm om en bjørne-
konge, der plages af savnet af sin bortførte søn. 
En barsk vinter hærger, og drevet af sorg og sult 
leder kongen sin bjørneklan til menneskenes by. 
Det fører først til krig, men sidenhen også til fred 
og harmoni, hvor bjørne og mennesker lever side 
om side. Men jagten på magt og rigdom kan ikke 
holdes nede, og forræderiet lurer. Filmen har 
et smukt og originalt visuelt udtryk og benytter 
dyrefablen til at skildre menneskelige egenskaber 
såsom begæret efter magt og behovet for gode 
fortællinger.  

FRANKRIG / ITALIEN 2019 ORIGINALTITEL La fameuse 
invasion des ours en Sicile INSTRUKTØR Lorenzo Mattotti 
LÆNGDE 82 min. VERSION Dansk tale DISTRIBUTION Angel 
Films UNDERVISNINGSMATERIALE filmcentralen.dk/msib 
TILLADT FOR ALLE, MEN FRARÅDES BØRN UNDER 7 ÅR

FOTO: Angel Films

GOOSEBOY 
0.-2. KLASSE 

BJØRNENE FRA SICILIEN
1.-4. KLASSE 

DRØMMEBYGGERNE
1.-4. KLASSE

Dansk animationsfilm om 12-årige Minna, hvis liv 
bliver vendt på hovedet, da farens nye kæreste 
flytter ind. Med sig har kæresten sin datter Jenny, 
som viser sig at være en sand plage. En nat våg-
ner Minna inden i sine egne drømme, hvor hun 
møder drømmebyggerne. Som navnet antyder, 
laver de drømme, og Minna opdager, at hvis 
hun ændrer på Jennys drømme, ændrer Jenny 
sig også. Men det er ikke helt ufarligt og kan få 
store konsekvenser. Filmen handler om to sam-
menbragte piger og deres konflikter, men også 
om den farlige leg med at manipulere menneskers 
drømme og tanker.

DANMARK 2020 INSTRUKTØR Kim Hagen Jensen LÆNGDE 
81 min. VERSION Dansk tale DISTRIBUTION SF Studios 
UNDERVISNINGSMATERIALE filmcentralen.dk/msib TILLADT 
FOR ALLE, MEN FRARÅDES BØRN UNDER 7 ÅR

FOTO: SF Studios

Let og lys børnefilm om et barn i en ellers svær 
livssituation. Binti er en glad og energisk 12-årig 
pige, som drømmer om at få et stort antal følgere 
på sin YouTube-kanal. Men livet er ikke lige så 
muntert og glamourøst, som det bliver skildret 
online. Sammen med sin far opholder hun sig 
illegalt i Belgien med risiko for at blive opdaget 
og udvist til Congo. En dag møder hun en jævn-
aldrende dreng, Elias, og et venskab, som giver 
nye muligheder, opstår. Binti har vundet en lang 
række festivalpriser, blandt andet de prestige-
fyldte Cinekid 2019 og ECFA Awards 2020. 

NB. Særarrangementer med Salaam Filmfestival 
udvides med ekstra 30 min. til oplægsholder.

BELGIEN 2019 INSTRUKTØR Frederike Migom LÆNGDE 
90 min. VERSION Dansk tale DISTRIBUTION Angel Films 
UNDERVISNINGSMATERIALE filmcentralen.dk/msib  
IKKE VURDERET AF MEDIERÅDET

FOTO: Tine Harden

Hollandsk girl-power. Bodil, som bliver kaldt Bo, 
er fuld af frustration og vrede. Hun er fanget mel-
lem sine forældre, der ligger i skilsmisse og kæm-
per om forældremyndigheden over Bo og hendes 
storebror. Frustrationerne bliver ved med at hobe 
sig op, og Bo ved ikke, hvordan hun skal hånd-
tere sine følelser. Da en ny veninde introducerer 
hende til kick-boksning, sker der noget. Filmen 
har fortjent vundet en lang række priser og blev 
kåret som bedste børnefilm ved European Film 
Awards 2019. 

HOLLAND 2018 ORIGINALTITEL Vechtmeisje INSTRUKTØR 
Johan Timmers LÆNGDE 84 min. VERSION Dansk tekst 
DISTRIBUTION Angel Films UNDERVISNINGSMATERIALE 
filmcentralen.dk/msib IKKE VURDERET AF MEDIERÅDET 

FOTO: Angel Films

BINTI
2.-4. KLASSE 

FIGHT GIRL
5.-7. KLASSE

MIRAKLET PÅ BJERGET 
5.-7. KLASSE

Prisbelønnet tysk coming of age-fortælling. 
Amelie er 13 år og hårdt ramt af astma, hvilket 
frustrerer hende. I vrede stikker hun af fra per-
sonalet på en klinik i Tyrol, der ønsker at hjælpe 
hende med at håndtere og acceptere sin sygdom. 
På sin vej møder hun den 15-årige Bart, og sam-
men begiver de sig mod en bjergtop og et bål, 
som siges at have helbredende kræfter. Filmens 
manuskript er skrevet af Natja Brunckhorst, som i 
1981 spillede rollen som Christiane F. i filmen af 
samme navn. Hun er blevet inspireret af sin egen 
datters astmasygdom. 

TYSKLAND 2017 ORIGINALTITEL Amelie rennt 
INSTRUKTØR Tobias Wiemann LÆNGDE 97 min. 
VERSION Dansk tekst DISTRIBUTION Angel Films 
UNDERVISNINGSMATERIALE filmcentralen.dk/msib  
IKKE VURDERET AF MEDIERÅDET

FOTO: Angel Films

Dansk fantasyfilm baseret på Peter Madsens 
tegneserie og -film om de nordiske guder. 
Menneskebørnene Røskva og Tjalfe kommer i 
tjeneste hos tordenguden Thor. I Asgård, hvor 
guderne bor, er sammenholdet i opløsning, og 
livet trues af jætterne og den frygtede Fenrisulv. 
De to menneskebørn må hjælpe guderne og 
sørge for at forhindre Ragnarok og verdens 
undergang. Valhalla er instruktøren Fenar Ahmads 
tredje spillefilm efter Ækte vare og Underverden. 
Filmen fik en Robert for bedste visuelle effekter. 

En autentisk spændingsfilm om to østtyske fami-
liers forsøg på at flygte til Vesten. Året er 1979. 
Tyskland er delt, og i al hemmelighed er to fami-
lier i gang med at konstruere en luftballon, som 
kan bringe dem over grænsen fra det østtyske 
diktatur til friheden i vest. Det er en både vovet 
og farlig plan, som bringer alle involverede i fare. 
Da sikkerhedstjenesten Stasi kommer på sporet 
af gruppen og deres plan, bliver familiernes flugt 
også en kamp mod tiden. En historisk thriller,  
der demonstrerer, at virkeligheden tit overgår 
fiktionen.

DANMARK 2019 INSTRUKTØR Fenar Ahmads LÆNGDE 
105 min. VERSION Dansk tale DISTRIBUTION Nordisk Film 
UNDERVISNINGSMATERIALE filmcentralen.dk/msib  
TILLADT FOR BØRN OVER 11 ÅR 

TYSKLAND 2018 ORIGINALTITEL Ballon INSTRUKTØR 
Michael Herbig LÆNGDE 125 min. VERSION Dansk 
tekst DISTRIBUTION Another World Entertainment 
UNDERVISNINGSMATERIALE filmcentralen.dk/msib  
TILLADT FOR BØRN OVER 11 ÅR

FOTO: Christian Geisnæs

FOTO: Another World Entertainment

Frisk og finurlig norsk ungdomsfilm. Marius bor 
sammen med sin familie i en mindre provinsby. 
Han er vellidt og yderst bevidst om, hvad andre 
tænker om ham. For at komme tættere på klas-
sens populære pige, foreslår han, at der bliver 
dannet studiegrupper. Men planen fejler, og 
Marius kommer i stedet til at danne par med klas-
sens vilde og psykisk ustabile outsider Frida. De 
er et umage par, men gradvist sker der noget. 
Psychobitch har lige dele humor og alvor og er 
nordisk ungdomsfilm, når den er allerbedst. 

Autentisk og poetisk amerikansk ungdomsfilm. 
Steve er 13 år og bor sammen med sin mor og 
sin voldelige storebror. Steve er desperat efter at 
få et faderbillede at se op til, og da han møder en 
gruppe ældre skatere, vil han gøre alt for at blive 
en del af fællesskabet. De nye venskaber bliver 
starten på en grænseoverskridende sommer, hvor 
Steve balancerer mellem at være barn og alt for 
hurtigt voksen. Filmen er skrevet og instrueret 
af skuespilleren Jonah Hill, der debuterer bag 
kameraet med en personlig og stærk skildring af 
90’ernes skatermiljø.

NORGE 2019 INSTRUKTØR Martin Lund LÆNGDE 111 
min. VERSION Dansk tekst DISTRIBUTION Angel Films 
UNDERVISNINGSMATERIALE filmcentralen.dk/msib  
IKKE VURDERET AF MEDIERÅDET

USA 2018 INSTRUKTØR Jonah Hill LÆNGDE 85 min. 
VERSION Dansk tekst DISTRIBUTION Angel Films 
UNDERVISNINGSMATERIALE filmcentralen.dk/msib  
TILLADT FOR BØRN OVER 15 ÅR

FOTO: Angel Films

FOTO: Angel Films

VALHALLA 
5.-8. KLASSE

FLUGTEN FRA ØSTTYSKLAND
7.-10. KLASSE, GYMNASIET OG UNGDOMSUDDANNELSERNE

PSYCHOBITCH 
7.-10. KLASSE, GYMNASIET OG UNGDOMSUDDANNELSERNE

MID90S
8.-10. KLASSE, GYMNASIET OG UNGDOMSUDDANNELSERNE

      

TILMELDING
Bestil billetter på mitcfu.dk/msib. 

Booking åbner torsdag d. 27. august 2020 
kl. 09.00. Tilmeldingen er bindende. 

Efter bestilling modtages en bekræftelse 
pr. mail, der benyttes som adgangsbillet. 
Bookinger kan altid følges og printes på 
mitCFU.dk 

Billetprisen er 18 kr. pr. deltager (28 kr. for 
private skoler og ungdomsuddannelserne). 
Faktura sendes til skolerne i løbet af efteråret 
2020 og foråret 2021. 

Der er midlertidigt lukket for booking fra  
d. 22.-28. september, hvor der gøres status. 

Center for Undervisningsmidler forbeholder sig 
ret til at aflyse forestillinger med for få tilmeldte, 
og i så fald kontaktes de involverede. 

I KLASSEN
Der er gratis undervisningsmaterialer til samt-
lige film på filmcentralen.dk/msib. Det er vigtigt 
at forberede eleverne og understrege, at tiden 
i biografen betragtes som almindelig undervis-
ningstid. 

I BIOGRAFEN
Mødetid senest 15 min. før forestillingen  
starter. 

Det er en forudsætning for deltagelse, at  
læreren sætter sig sammen med sin klasse  
og sørger for god ro og orden. 

Det er ikke tilladt at nyde medbragt slik, 
popcorn, sodavand etc. til forestillingerne. 
Eventuelt kiosksalg er en lokal aftale mellem 
skole og biograf. 

Husk at sikre jer, at der er ryddet op, når salen 
forlades. Biografen er stillet til rådighed i tillid 
til, at dette overholdes. 

SPILLEPLAN OG  
TILMELDTE KOMMUNER
Findes via mitcfu.dk/msib. 

SALAAM FILMFESTIVAL
Til en række visninger af Binti vil en  
oplægs holder give personlige vinkler på
filmens problemstillinger og virkemidler. 
Forestillingerne udvides med 30 min.
Læs mere på salaam.dk.
 
  

BIOGRAFEN SOM  
KLASSEværelse

Velkommen til Med Skolen I Biografen – et 
samarbejde mellem Det Danske Filminstitut, 
filmudlejere, tilmeldte kommuner, lokale biogra-
fer og Center for Undervisningsmidler, UC SYD.  

Filmtilbuddet henvender sig til alle klassetrin 
(0. klasse til ungdomsuddannelserne) og kan 
bruges i flere fag. Det bedste udbytte af filmene 
får eleverne ved at være forberedt hjemmefra. 
Spilleplanen omfatter ti nye film, hvortil der er 
udarbejdet undervisningsmaterialer, der kan 
hentes gratis på Filminstituttets hjemmeside 
filmcentralen.dk/msib.

I år tilbyder vi igen en kortfilmpakke fra Odense 
International Film Festival, målrettet 8.-10. kl. og 
med fokus på FN’s verdensmål. 

Rigtig god fornøjelse ude i biograferne!

Med venlig hilsen,

Birgitte Boelt, kulturformidler
Mai Borup Uhre, projektsekretær
Center for Undervisningsmidler, UC SYD

DET DANSKE FILMINSTITUT
GOTHERSGADE 55 

1123 KBH. K
DFI.DK

praktiske oplysninger
SYD- OG SØNDERJYLLAND

KONTAKT
Yderligere information findes på  
mitcfu.dk/msib eller kan fås ved  
henvendelse til:  
Center for Undervisningsmidler  
Mai Borup Uhre, mbch@ucsyd.dk
7266 5822

I samarbejde med OFF – Odense International 
Film Festival præsenteres en pakke med seks 
kortfilm. Filmene er vidt forskellige, men berører 
alle FN’s verdensmål. Det gælder fattigdom, 
bæredygtighed, uddannelse, forbrug, ligestilling 
og meget mere. Vi er med, når Ashminas ensfor-
mige arbejde i Nepal bringer hende på nye tanker 
om fremtiden; når Danmark i en dystopisk fremtid 
er i krig; når en mor lærer sin modvillige datter at 
svømme for livet i Columbia; når mænd, kvinder 
og børn danser zumba, spiller bingo og kysser i 
krogene på krydstogt; når kampen for ligestillin-
gen foregår i en taxa i Indien, og når drenge bliver 
til mænd blandt sukkermarkerne i Florida.

FILM Ashmina (UK / Nepal, 2018, 16 min.), War, What If 
(Danmark, 2019, 5 min.), All Inclusive (Schweiz, 2018, 10 min.) 
Dulce (USA, 2018, 11 min.) Brother, Move On (Schweiz / Indien, 
2018, 9 min.) The Rabbit Hunt (USA, 2017, 13 min.) LÆNGDE 
ca. 75 min. med intro VERSION Engelsk tekst DISTRIBUTION 
OFF UNDERVISNINGSMATERIALE filmcentralen.dk/msib 

FOTO: OFF 

VERDENSMÅLENE: KORT FORTALT
8.-10. KLASSE, GYMNASIET OG UNGDOMSUDDANNELSERNE

Med SKOLEN I BIOGRAFEN

MED SKOLEN I BIOGRAFEN 2020-2021 / SYD- 

OG SØNDERJYLLAND 

REDAKTION Jacob Breuning, Birgitte Boelt, 

Mai Borup Uhre  REDAKTION AF UNDERVIS-

NINGSMATERIALER Martin Schantz Faurholt, Lisbeth 

Arto Juhl Sibbesen GRAFISK DESIGN Morten Bak 

TRYK Rosendahls, Schultz Grafisk

Film handler om, hvad der er 
inden for billedet – og hvad 
der er udenfor                      

Filminstruktør Martin Scorsese 

Velkommen til en ny sæson skolebio. 
Vi håber, at I får gode oplevelser med 
det, som I ser på lærredet i biografen 
– og med alt det, som ikke ses. Alt det 
som alligevel har betydning, og som 
man kan tale om hjemme på skolen. 
God fornøjelse!

Jacob Breuning
Det Danske Filminstitut

Centre for 
Undervisningsmidler
– en del af Danske Professionshøjskoler


