
PROGRAM  
FILM I SKOLAN-DAGEN 2017 I KALMAR 

Hjärtligt välkomna till en filmpedagogisk inspirationsdag för dig som jobbar              
eller vill jobba med film i skolan. Årets tema är "Film över alla gränser" där  
vi visar på filmens kraft, nödvändighet och gränsöverskridande möjligheter.  

 



KALMAR TEATER DEN  31 OKTOBER  
8.30 Registrering och garderob i foajén, kaffe och macka en trappa 
 upp i teatercaféet  

9.00 Reaktor Sydost och Svenska Filminstitutet hälsar  
 välkomna inne i salongen  
 
 FILM Reaktor Sydost visar en film om exempel på  
 filmpedagogiskt arbete i vår region  

 Tove Folkesson (författare), dagens moderator introducerar 
 dagen. “Om historier vi alla bär på och berättandets möjligheter 
 till samtal och lyssnande”.  
 
 Linda Sternö (Akademi Valand) “Barnfilmskolan - Filmskapande  
 i möte mellan generationer och kulturer”.  

 
10.35 Paus 20 min  

  
10.55 Malena Janson (Fil dr i filmvetenskap med inriktning mot barnkultur) “Om gränser mellan  
 medier och verklighet: “Verkligen? Film, spel, lek och bok - en helt riktig framställning.”    
 
 FILM ”Push it” av Julia Thelin. Enda svenska film utvald till tävlan om kortfilmernas Guldpalm  
 i Cannes 2017. Thelin är förutom regissör även dansare, och kopplar i sina filmer ofta rörelse till  
 olika idéer om genus, könsroller och sexualitet.  
 
 Liza Haglund (filosofipedagog, adjunkt i pedagogik och författare)  
 “Om att prata kring filosofiska frågor med barn med hjälp av film”.  

Bild från Push it - foto Ragna Jorming



 
12.30  LUNCH på restaurang ”Porten” på Teatervallen 

 
13.40 FILM ”Min homosyster” av Lia Hietala  
 Vinnare av Teddy Award best short film vid  
 filmfestivalen i Berlin. En av filmens producenter, 
 Stefan Henriksson, kommer från Oskarshamn.   

  
 Yolanda Bohm (Estradpoet, transaktivist samt vice 
 ordf RFSL Ungdom) “Om hur sexualitet och identitet  
  representeras i film, och om hur skolan kan skapa 
 trygga rum och ge verktyg att handskas med hat”. 

   
 Jennie Elvö (Lärare 7-9 i Sv/SO, utvecklingslärare i 
 svenska) “Om hur skolbion i Kalmar kopplas till  
 pedagogiska samtal och ökad läsförståelse utifrån 
 läsförståelsestrategin “filmtittarpedagogik” 

 

15.00  Fikapaus 20 min 
   
15.20 AV-Media Kalmar län visar hur man, utifrån en  av 
 Kalmars skolbiofilmer, kan se filmer och  plocka ut 
 klipp för att använda i undervisningen.    
  
 Tove Folkesson håller en avrundande reflektion  
 
 Filmkonsulenterna på Reaktor tackar för dagen  
 
 FILM ”Min börda” av Niki Lindroth von Bahr. Denna kortfilm har vunnit så många fina priser såväl 
 i Sverige som internationellt så vi kan inte ens räkna upp alla här. Vi avslutar helt enkelt med denna 
 apokalyptiska musikal med dansande små djur! 

 
16.00 Slut för idag!  

 Varmt välkomna!  

reaktorsydost reaktorsydost @reaktorsydost reaktorsydost reaktorsydost.se

Filmfika:
Långfilmsinspelningen 
”Jordgubbslandet”

För dig som är nyfiken på film!
Alla får komma och det är gratis. Filmfika arrangeras  
av filmresurscentrumet Reaktor Sydost varannan månad.  
Platsen väjs utifrån där det händer spännande saker.  
Nu är vi i Sölvesborg!

Onsdag 10 juni, 18:30, Skofabriken, Sölvesborg
MÖT INITIATIVTAGARNA TILL LÅNGFILMEN JORDGUBBSLANDET!

Jordgubbslandet är en berättelse om kärleken mellan en polsk, gästarbetande  
pojke och en svensk bonddotter. Den utspelas på de vackra jordgubbsfälten i  
Blekinge, men skildrar en värld av motsättningar och fördomar.

Under sommaren kommer filmen spelas in på Listerlandet och vi har med oss  
producenten Emma Åkesdotter Ronge från Anagram (anagram.se), produktionsbolaget 
till filmen. Hon kommer berätta om produktionen men också om möjligheten att  
göra praktik under filminspelningen.

SÖLVESBORGS KOMMUNS ROLL I LÅNGFILMEN

Vi få höra på Sofia Lenninger, kultursamordnare på Sölvesborgs kommun om deras  
perspektiv och roll på en stor filmsatsning i kommunen. Utöver detta kan det även  
dyka upp någon överaskning!

Syftet med fikat är att vi som gillar att göra film möts, inspirerar varandra och  
delar med oss av erfarenheter. Kanske nya samarbeten kan komma igång?

ANMÄLAN
Det är ok att droppa in!  
Men för att fikat ska räcka får 
du får gärna anmäla dig på:
reaktorsydost.se/filmfika-0

Reaktor bjuder på jord- 
gubbar och jordgubbssaft!

Av Reaktor Sydost kan du få upp till 3 000 kr att spela in film för och låna filmteknik gratis!


