Se, reflektera, skapa:
kreativt filmarbete utifrån
dagsaktuella ämnen

Tito och fåglarna var öppningsfilm på Göteborg Filmfestivals barnupplaga förra året. Det är en stark, klok samtidssaga kring många dagsaktuella ämnen –
och med ett lyckligt slut. En nog så viktig påminnelse.

·
·
·

Filmvisning, teori och eget praktiskt skapande, för exempelvis Skapande skola.
Eleverna arbetar i filmteam med olika moment och funktioner i gemensamma filmprojekt,
med valfritt perspektiv på hållbarhet.
Både film, föreläsningar och handledning kan erbjudas online, om skolan har
restriktioner kring besök i verksamheten eller utvecklingen kring covid-19 så påbjuder.

FilmCentrum är en av landets största
förmedlare av verksamhet inom ramen
för Skapande skola. Årligen förmedlas
hundratals projekt till skolor och
kommuner i hela landet.
Att träna sin perception och sitt
kritiska tänkande i förhållande till
andras konstverk må vara en både
krävande och givande form av
skapande. Analytiska färdigheter,
kännedom om berättartekniska
grepp och den meningsskapande
processen (”tolkning”) är central
för visuell läskunnighet – men våra
filmpedagogiska paket betonar nu
också ännu mer det grundläggande
egna konstnärliga skapandet.
Vi tror på barns kapacitet och klokhet
och vi tror på att ge dem uttrycksmedel.
Vi ser också konstnärligt skapande
som ett sätt att kanalisera energi, och
som en kraftfull motvikt till uppgiven
”klimatångest”. Uppmuntra MIK,
handlingskraft och engagemang med
lustfyllt och stimulerande filmarbete!
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Teori och praktik går hand i hand när elverena ska göra sina egna filmer.

H is for Happiness
H is for Happiness skulle ha öppnat barn- och ungdomsfilmfestivalen
BUFF i Malmö i mars i år. Till följd av
corona blev BUFF istället framskjutet
och H is for Happiness kommer att
öppna en mindre upplaga av festivalen under hösten. En något mindre
festival alltså – men en lika värdig
öppningsfilm! H is for Happiness är
den färgstarka, lättsamma och uppiggande filmkaramell alla femteklassare
behöver i höst!

väg. Med fötterna på jorden och huvudet högt bland molnen tar de två med
filmpubliken in i ett eget universum.
Kanske just det universum varifrån
”Douglas Benson from Another Dimension” kommer. För inte var det
väl så att han bara föll från ett helt
vanligt träd? Han förklarar själv hur
han rört sig mellan olika verkligheter
och har utforskat dimensionerna, gravitationskraften och träffat personer i
vita rockar...

Den ohämmade idésprutan Candice
har för vana att tilltala alla med föroch efternamn och med sin nyvunne
vän Douglas Benson går hon sin egen

Tankarna leder till både Wes Anderson (inte minst Girl Asleep) och JeanPierre Jeunets T.S. Spivets fantastiska
resa men filmen är helt sin egen.

H is for Happiness
(H is for Happiness)
12-åriga Candice har förlorat sin lillasyster och försöker få tillbaka glädjen i sin sorgedrabbade familj. Inget
är sig likt sedan systerns död och i skolan får Candice
en ny vän. Tillsammans försöker de med gränslös
optimism och fantasi få Candice mamma och pappa
glada igen.
H is for Happiness är en humoristisk film baserad på
boken My Life As An Alphabet.
JOHN SHEEDY. AUSTRALIEN 2019. 96 MIN.
TAL: ENGELSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2020.08.23 ( DVD, VOD, DCP/SKOLBIO )
REK. FRÅN: ÅK 4
FAMILJ · PSYKISK OHÄLSA OCH TRAUMA · SORG ·
EXISTENTIELLA FRÅGOR · FILM PÅ BOK

Vi har beprövade färdiga paket – men kan alltid utforma omarbetade upplägg
utifrån skolans / kommunens önskemål.
Tips! Låt arbetet bli startskott för en egen återkommande filmfestival, kring ett
ämne eleverna väljer själva. Efter genomgånget projekt har de färdigheter nog
att både analysera andras verk och skapa egna filmer. Det kan vara ett givande
inslag i fler undervisningsämnen och för fler elever på skolan! Glöm inte att
boka in regissörsbesök från FilmCentrum – vi förmedlar frågestunder och föreläsningar både på plats i skolan och digitalt online!

Skolbio HT 2020
2020 kräver sina egna lösningar. FilmCentrum släpper sina nya skolbiotitlar simultant för flera visningsfönster för
att kunna erbjuda visningsarrangörer flexibla lösningar:
PÅ BIO – Traditionell skolbio. (Utifrån FHM:s rekommendationer.)
I KLASSRUMMET – En egen digital salong som läraren tar med elevern till från klassrummet.
HEMMA – Läraren delar ut biljetter till eleverna som var och en går till digital salong och löser in sin unika biljett.
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