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Originaltitel: Beans.
Regi: Tracey Deer.
Manus: Tracey Deer & Meredith Vuchnich.
Foto: Marie Davignon.
Klipp: Sophie Farkas Bolla.
Med:  Kiawentiio Beans, Violah Beauvais Ruby,
Rainbow Dickerson Lily, Joel Montgrand 
Kania’Tariio, Paulina Alexis April m. fl.
Prod: Kanada 2020. 
Engelskt tal, svensk text.
Längd: 92 min.
Tillåten från 11 år.

______________________________________________

Kulturtråden - Beans 

Tema: 
ursprungsbefolkning / 
uppväxt / utanförskap

Beans, en ung mohawk, befinner sig 
 precis på kanten mellan barndom 
och  ton åringens nyfikna sökande och 

 ut forskande av tillvaron. När en konflikt om 
landrättigheter eskalerar tvingas Beans och 
hennes familj ta ställning och spänningarna 
byggs upp på bägge sidor, vilket för Beans får 
stora  konsekvenser.

Den här starka berättelsen baseras på film
regissören Tracey Dears egna upp levelse som 
ung  t  onåring under den så kallade Okakrisen 
i Quebec sommaren 1990. Då  protesterade 
Mohawksindianerna mot de planer som de 
lokala myndigheterna la fram på att utveckla 
landområden som Mohawkerna sedan flera 
århundraden till baka varit bosatta på. 
 ”Utvecklingen” innebar bland annat att en 
9 håls golfbana skulle byggas på samma 
plats som en helig begravningsplats finns. 
När fredliga protester och legala över
klaganden inte ledde någon vart spärrade 
Mohawksindianerna i protest symboliskt av 
en skogsväg. Under månaderna som följde 
växte konflikten lavinartat, fler barrikader 
restes och innan det var över hade det både 
blivit tumult med rasistiska förtecken, sten
kastning och skottlossning.

 I den här klart sevärda comingofage 
 berättelsen får vi följa händelserna genom 
Beans och hur  konflikten kommer att skaka 
om hela  hennes värld. Men det här inte bara 
ett fint tecknad  porträtt av ungt uppvakna
de, för  berättelsen bär på många fler bott
nar än så. En som sett och beskrivit detta 
är Teo Bugbee. I sin  recension i New York 
Times skrev han:
 
 

 

Bild: BUFF

This is the first fictional film directed by the 
documentarian Tracey Deer, and she brings 
a good eye for which characters might make 
a compelling story. Deer emphasizes the 
styles of the period — the high ponytails 
and neon windbreakers opposite police 
uniforms. But her heroes aren’t fighters; 
they are the children and mothers who 
must navigate empty grocery shelves and 
taunting mobs.
  In choosing her protagonists as she has, 
Deer has made a canny portrait of Mohawk 
domestic life during a modern conflict. The 
difference between this and other home
front movies is that usually war is depicted 
as happening far 
away. Here, Beans 
has to make sense 
of a fight where 
her home is the 
battlefield, too. 

Lämplig från åk 9.

Fritt för åk 9 
bokas via:

lund.se/kulturtraden

Till filmen finns en filmhandledning.

Visas på Kino 25 – 27 jan
Tis, ons, tors & fre kl 09.00 



Tema: 
familj / identitet / teknologi 

När Yang – en android och kär familje
medlem  drabbas av ett  systemfel 
börjar jakten på en  reparatör. 

Yang är som en son för Jake och han är 
 dotterns ”bror” och bästa vän. Mellan 
besöken hos statens godkända verkstä
der och den svarta marknaden upptäcker 
Jake något han inte räknat med: att livet 
är på väg att glida förbi honom. Men 
är det för sent? kan man kompensera 
för den tid som flytt? After Yang är ett 
själfullt,  futuristiskt familjedrama om att 
 återvinna något man trott gått förlorat.

 Den här lite stilsamma, tänkvärda och 
minst sagt  ovanliga science fictionfilmen 
 ligger på sätt och vis både ljusår ifrån de 
sedvanliga  bombastiska rymd äventyren och 
samtidigt väldigt nära. För här är robotarna, 
precis som tex i  universumet i Star Wars 
sagan en given del i gemenskapen och sam
varon. Här är, inte helt olikt som i  klassikern 
Blade Runner,  robotarna människoliknan
de sk androider (eller som de heter här: 
technosapiens) som på ett  närmast natur
ligt sätt ingår i familje gemenskapen. Så när 
familjeandroiden Yang helt oväntat slutar 
fungera försöker  familjen till varje pris hitta 
nya vägar att få liv i honom igen.

 När After Yang gick upp på  biograferna i 
höstas var de flesta filmrecensenter  rörande 
överens om dess storhet och flera höga betyg 
delades ut. En av som delade ut högsta betyg 
var Rosmarie Södergren som i sin recension 
publicerad på kulturbloggen.com skrev:

 En annan svensk filmkritiker som också 
delade ut högsta betyg var Joakim Silverdal. 
I sin recension av filmen, publicerad på 
 sverigesradio.se, konstaterade han: 

 

Visas på Kino 14 – 17 feb
Tis & ons kl 9.30 + tors & fre kl 10

Originaltitel: After Yang.
Regi: Kogonada.
Manus: Kogonada & Alexander Weinstein efter en 
bok av Alexander Weinstein.
Foto: Benjamin Loeb.
Klipp: Kogonada.
Med: Colin Farrell Jake, Jodie TurnerSmith 
Kyra, Malea Emma Tjandrawidjaja Mika, Justin H. 
Min Yang, Orlagh Cassidy Lilian, Ritchie Coster Russ, 
Sarita Choudhury Cleo, Clifton Collins Jr. George m. fl. 
Prod: USA 2021.
Engelskt tal, svensk text. 
Längd: 96 min.
Tillåten från 11 år.

___________________________________________________

After Yang
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Bild: Nonstop entertainment

Jag blundar.
 Jag vet att eftertexterna fortfarande rullar, 
men jag sitter bara här och blundar. //
 När jag öppnar ögonen och lämnar 
 salongen ser jag sådant jag inte såg på vägen 
in. Gräset på marken, himlen som tornar upp 
sig och myllret av människor.
 After Yang är en sådan film, en film som 
spränger barri ärerna för vad 
vi trodde att vi hade och som 
visar oss vad vi egentligen 
har.
 Årets bästa film – hittills.

Lämplig från åk 8 & 
gymn.

Pris:  30:

Till filmen finns en filmhandledning.

After Yang är en estetisk meditativ fundering 
kring liv och död och frågor kring minnen 
och återfödelse. Den är vacker och originell 
Du har nog aldrig sett något liknande. Men 
du måste vara beredd på att den går i lugn 
takt. Den bygger på Alexander Weinsteins 
roman Saying Goodbye To Yang.//
 After Yang handlar om sorg och saknad 
och får oss att fundera kring vad livet är och 
hur vi kan ta vara på det.
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Visas på Kino 20 – 23 feb
Mån & tis kl 9.30 + ons & tors kl 10 

Originaltitel: Paws of Fury: The Legend of Hank.
Regi: Chris Bailey, Mark Koetsier & Rob Minkoff.
Manus:  Ed Stone, Nate Hopper, Mel Brooks, Norman 
Steinberg, Andrew Bergman, Richard Pryor m. fl.
Klipp: Mike Andrews.
Svenska röster: Björn Gustafsson Hank,Göran 
Gillinger Ichiro, David Hellenius Ika Chu, Dan E 
kborg Jimbo, Adam Fietz Ohga, Jennifer Sherwood 
Emiko, Anders Öjebo Chuck, Jan Åström Sumo m. fl.
Prod: USA | Kina | Storbritannien | Kanada | Polen 
2022.
Svenska röster.
Längd: 98 min.
Tillåten från 7 år.

___________________________________________________

Tassar av stål - Legenden om Hank

Tema:  
drömmar  / vänskap / identitet  

Hank drömmer om att bli en mäktig 
samuraj och ger sig ut för att följa sin 
dröm. På sin resa hamnar Hank i den 

ogästvänliga staden Kakamucho, där han 
sticker ut i mängden  då han är en hund och 
alla andra är… katter! Och vi vet ju att  katter 
verkligen INTE gillar hundar. Hank råkar 
 dessutom hamna i lag med den ondskefulle 
Ika Chus som planerar att göra sig av med 
alla  boende i  Kakamucho. Ikas onda plan är 
att lura Hank att hjälpa honom, men när den 
en gång  så mäktiga samurajen Jimbo  dyker 
upp bildas en allians mellan Hank, Jimbo 
och  katten Emiko  som delar också Hanks 
 drömmar. Tillsammans ger sig denna udda 
trio ut på en resa som får dem att utmana sina 
fördomar och förstå kraften av sann vänskap.

 Den här underhållande animationen är 
 ganska löst baserad på komikern Mel Brooks 
gamla film Det våras för sheriffen. Mel Brooks 
– som för övrigt fortfarande är aktiv – lär 
dessutom ha haft mer än ett finger med i 
tillkomsten av den här filmen. Så likheterna 
med  originalet är måhända inte helt  oväntat.  
Handlingen som sådan har här dock för
flyttats till en japanskasiatisk  inspirerad 

miljö och som berättelse travar den på i 
kända  mönster. Vilket film recensenten Rose
Marie Södergren konstaterade i sin  recension 
av filmen (publicerad på kulturbloggen.com):

 En annan som också till fullo uppskattade 
den här charmiga filmen var Kamratpostens 
kritiker ”Gurka som gillar film, 11”. Hans 
 härligt medryckande och charmerande 
recension löd: 

Bild: Lucky Dogs

Betyg: Den är jätte bra.
Filmen handlar om en hund som heter Hank och 
vill bli samuraj. Han riskerar sitt liv för att bli 
samuraj. Det är då att han åker till ett kattland och 
kommer till byn Kakamucho. Kejsarens (jag mins 
inte vad han heter) plan är att invånarna ska döda 
samurajen (det är mot lagen) och då måste han 
arrestera dom och då kan han rensa bort byn.
Jag rekommenderar den stort.

Lämplig för alla

Pris:  25:

Visst, filmen bygger på många välkända moment 
och deals. Hank får några vänner längs vägen och 
de får kämpa och också övervinna rädslor och 
fegheter inom sig själva för att kunna möta mot
ståndarna. Visst är delar av berättelsen något vi 
sett tidigare i andra sammanhang, men det är ändå 
roligt och underhållande. //
 Rolig, varm, underhållande och välgjord.



Tema:
mänskliga rättigheter  /  

 vänskap / historia  

Kitty är den påhittade vän som Anne 
 talar till i sin dagbok och som 
 kommer till liv i det museum som en 

gång var  familjen Franks gömställe.  Genom 
dagboken återuppväcks Kittys minnen och 
om Kitty lever måste det betyda att Anne 
 också lever. Kitty ger sig ut på ett  sökande 
som kommer att ta henne från  dagens 
 Amsterdam och tillbaka till det krigs
härjade Europa för att hitta sin gamla vän.

 I den här berättelsen är det Anne Franks 
uppdiktade vän Kitty som för berättelsen 
framåt. Genom hennes sökande efter barn
domsvännen i det moderna Amsterdam 
får vi både följa Anne och hennes familj 
genom andra världskriget och spåren av 
den  symbol Anne Frank blivit idag. Ett 
skickligt berättargrepp som balanserar fint 
i filmens manus.
 En svensk filmkritiker som gillade vad 
han såg på bioduken är Dagens Nyheters 
recensent Mårten Blomkvist. Han delade 
ut ett högt betyg och konstaterade i sin 
recension: 

 En annan kritiker som också delade 
ut högt betyg är Mattias Blomberg. I sin 
 recension, publicerad på moviezine.se, 
 skriver han:

Visas på Kino 7 – 10 mars
Tis & ons kl 9.30 + tors & fre kl 10

Originaltitel: Where Is Anne Frank.
Regi: Ari Folman.
Manus: Ari Folman efter Anne Franks bok.
Foto: Tristan Oliver.
Klipp: Nili Feller.
Svenska röster: Filippa Steen Anne Frank, Ester 
Sjögren  Kitty, Joakim Jennefors Otto Frank, 
Charlotte Ardai  Edith Frank, Norea Sjöquist  
Margot Frank, Melker Duberg Peter van Daan m. fl.
Prod: Belgien | Luxemburg | Frankrike | 
Nederländerna | Israel 2021.
Svenska röster.
Längd: 99 min.
Tillåten från 11 år.

___________________________________________________

Var är Anne Frank
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Lämplig från åk 5.

Pris:  25:

Bild: Edge Entertainment

Det här är en respektfull hyllning till en 
modig liten flicka som höll hoppet vid 
liv till slutet. Den får oss att förstå  varför 
hon har blivit en symbol för alla offer 
för  nazisternas förintelse av judar. Den 
 påminner oss på ett smärtsamt sätt om 
det som hände. Anne skildras som en 
vanlig flicka med glädje, kärlek till sin 
familj och drömmar om att gifta sig med 
Clark Gable. Det enormt hjärtevärmande 
 porträttet av hennes hoppfulla oskulds
fullhet lägger grunden till att tragedin 
drabbar tungt när den kommer. //
 Var är Anne Frank är ett humanistiskt 
upprop om en bättre värld där vi lär oss av 
det onda i det förflutna och inte upprepar 
det. Det är en viktig film som alla borde 
se. Mästerverksbetyget 
är inte långt borta.

Var är Anne Frank är gripande och varm. 
Gripande föreställer man sig att en film 
inspirerad av Anne Franks dagbok ska 
bli. Det är mer oväntat att den även 
 blivit varm  oväntat, och  imponerande. 
Men den israeliska regissören Ari 
 Folman är inte vem som helst. Hans 
Waltz with Bashir  om den  i sraeliska 
 invasionen av Libanon 1982  är en 
höjdpunkt i  animeratförvuxnagenren, 
 Oscarnominerad 2009.

Till filmen finns en filmhandledning.
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Visas på Kino 14  17 mars
Tis & ons kl 9.30 + tors & fre kl 10

Originaltitel: Dating Amber.
Regi: David Freyne. 
Manus: David Freyne.
Foto: Ruairí O’Brien.
Klipp: Joe Sawyer.
Med: Fionn O’Shea Eddie, Lola Petticrew Amber,  
Sharon Horgan Hannah, Barry Ward Ian, Simone 
Kirby Jill, Evan O’Connor Jack, Ian O’Reilly Kev, 
Emma Willis Tracey m. fl.
Prod: Irland | Storbritannien | USA | Belgien 2020.
Engelskt tal, svensk text. 
Längd:  92 min.
Tillåten från 11 år.

___________________________________________________

Dating Amber

Tema:  
kön & identitet  / vänskap  / livsstil 

 

Tonåringarna Eddie och Amber  växer 
upp i en irländsk småstad under 
1990talet. Hela skolan misstänker att 

de är gay och varje dag är en kamp för över
levnad. När de bestämmer sig för att bli ihop 
på låtsas förändras allt. Men snart inser de att 
en påhittad relation kan vara minst lika kom
plicerad som en äkta… Dating Amber är en 
kritikerhyllad dramakomedi med lika delar 
humor, hjärta och hjärna.

 Det här är inte riktigt den filmberättelse 
som man först förleds att tro. Det låter ju 
 onekligen allvarsamt och tungt! En coming
ofage historia som också är en, så att säga, 
våga komma ut ur garderobenberättelse. 
Som dessutom utspelar sig i en liten avkrok 
på ett gråtrist Irland någon gång för sisådär 
30 år sedan. Men det som utspelar sig på 
bioduken är en riktig liten charmbomb som 
nog egentligen handlar mer om vikten av fin 
vänskap än om ung homosexualitet.  
 När Dating Amber visades på SVT i  somras 
tipsade Dagens Nyheters filmrecensent 
Nicholas Wennö om filmen. Han beskrev 
bland då annat filmens premiss:
 

 En annan filmrecensent som också gillad 
den här sevärda och lite oväntat  romantiska 
filmen var Sebastian Hansson. I sin  recension 
– publicerad på filmtopp.se – konstaterade 
han att filmen är:

 

Bild: Swedish film

...rakt igenom gjord med stor  innerlighet. 
Kontrasten mellan amerikanska high 
schoolfilmer, där nästan varenda unge är 
modellsnygg, är underbar då Eddie och 
Ambers klasskamrater går runt i de mest 
gräsliga 90talskläderna. Allt är lite till
skruvat, lite större än livet självt. Dating 
Amber eftersträvar kanske inte att vara den 
mest realistiska skildringen av att komma 
ut, men dess ton och budskap lyckas ändå 
träffa rätt. Förutom just skildringen av att 
vara gay i ett rätt så homofobiskt samhäl
le är det en förbluffande fin skildring av 
 vänskap. //
 Trots den tuffa konkurrensen i genren 
lyckas Dating Amber 
stå stadigt tack vare sin 
värme och humor. Ett 
trivsamt lyckopiller.

Till filmen finns en filmhandledning.

Lämplig för åk 8 & 
gymn.

Pris:  30:

Charmig irländsk dramakomedi om gay
killen Eddie och lesbiska Amber som båda 
trycker i garderoben i en småstadshåla i 
90talets Irland. För att låtsas vara  ”normala 
människor” och dra blickarna ifrån sig och 
lätta på det heteronormativa sociala trycket 
väljer de att ingå i ett skenförhållande tills 
skolan är över. Bäddat för känslotrassel när 
de upptäcker att även en låtsasrelation kan 
väcka äkta känslor. 



Var med att:
Stärka och belysa filmkonstens betydelse.
Tillsammans ge en samlad push för barn 
och ungdomsfilmen – politiskt, konstnärligt 
och pedagogiskt.
Medverka till att alla i hela Sverige ser film 
för en ung publik under samma vecka.

Varför BUFF vill utlysa Nationell Filmvecka?
Genom att utlysa Nationell Filmvecka för 
barn och unga vill BUFF belysa filmkonsten 
och den rörliga bildens unika förmåga att 
engagera, underhålla och framkalla känslor. 
Vi vill slå ett slag för alla de fantastiska filmer 
som tar sin unga målgrupp på allvar och som 
berättar med ett ungt perspektiv på livet och 
världen. Filmer som tar med oss till olika 
kulturer, som låter oss möta olika livsvillkor 
och får oss att förstå oss själva lite bättre. 
Filmer som gör att barn och unga känner sig 
sedda, representerade, och som gör att deras 
värld känns rikare och mer begriplig.

Vårt mål är att alla i hela Sverige ser film för 
en ung publik denna veckan.

 
Vilka filmer som ingår i paketet bestäms i 
januari 2023. Det kommer att vara helt nya 
internationella filmer. Alla filmerna kommer 
antingen textas på svenska eller ha svensk 
dubbning. Filmerna kommer att rikta sig till 
olika målgrupper inom åldrarna 318 år.

Skolprogram Kino:

Tis 21 mars kl 9.00
Långfilm 1: förskoleklassåk 2 (69 år)

Onsdag 22 mars kl 9.00
Långfilm 2: åk 35 (912 år)

Torsdag 23 mars kl 9.00
Långfilm 3: åk 68 (1215 år)

Fredag 24 mars kl 9.00
Långfilm 4: åk 9gymnasiet (1519 år)
 
Filmhandledningar till samtliga filmer i 
paketet kommer att finnas inför visningarna.

 Fritt inträde.

Visas i samarbete med BUFF på Kino 20  24 mars
Mån  fredag kl 09.00 

Buff - 40 år

8

Bild: BUFF

BUFF:s filmpaket – grisen i säcken, men 100% BUFF
Nationell Filmvecka kommer att äga rum vecka 12, 2026 mars 2023 – i hela Sverige. 
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Visas på Kino 28  31 mars
Tis & ons kl 9.30 + tors & fre kl 10

Originaltitel: Olga.
Regi: Elie Grappe.
Manus: Raphaëlle Desplechin & Elie Grappe.
Foto: Lucie Baudinaud.
Klipp: Suzana Pedro.
Med: Anastasiia Budiashkina Olga, Sabrina Rubtsova 
Sasha, Caterina Barloggio Steffi, Théa Brogli Zoé m. fl.
Prod: Schweiz | Frankrike | Ukraina 2021.
Ryskt, franskt, tyskt, italienskt, engelsk & 
 ukrainskt tal. Svensk text.
Längd: 85 min.
Tillåten från 11 år.

___________________________________________________

Olga

Tema:  
samhälle och politik / 

rättigheter / hälsa & idrott  

Olga är ett prisbelönat drama om 
den ukrainska elitgymnasten Olga. 
I  samband med de  protester mot 

regimen som ägde rum mellan 2013 och 
2014  tvingas hon flytta till Schweiz då 
 tillvaron i hemlandet blivit för  farlig. 
 Filmen är en berättelse om att slitas 
mellan sin hängivenhet till idrotten och 
 lojaliteten mot sitt folk och deras frihets
kamp. Den blir också en påminnelse om 
att hur mycket vi än önskar att idrott 
och politik inte ska höra ihop så visar 
 verkligheten att det allt som oftast gör 
precis det.

 Det här filmens berättelse startar 
 under de turbulenta åren i Ukraina då en 
stor del av  befolkningen protesterar på 
Självständighets torget (Majdan) mot den 
sittande  ryss vänlige presidenten Viktor 
 Janukovytj, hans  motstånd att närma sig EU 
och mot den utbredda korruptionen.  Olgas 
mamma, som är en regimkritisk  journalist, 
hotas och förföljs. När mamman utsätts för ett 
mordförsök  skickas Olga till sin  bortgångne 
fars  hemland Schweiz för att i trygghet  kunna 
träna  gymnastik inför europa mästerskapen 
och ingå i det schweiziska laget.

 Eftersom den här filmen inte har gått upp 
på de svenska biograferna är det ännu ingen 
svensk filmkritiker som recenserat filmen. In
ternationellt har filmen dock uppmärksam
ats och när filmen visades i  Storbritannien 
skrev Peter Bradshaw i The Guardian:

 En annan kritiker som också uppmärk
sammat filmen är Peter Debruge. I bransch
tidningen Variety skrev han:

Bild: Swedish film

This is a film whose ideas and emotions 
have come into a fierce new focus. And 
there is an almost unbearable ironic  flavour 
to the ending, which imagines a kind of 
 emotional closure in 2020, a chastened 
acceptance of a precarious peace bought 
with bloody struggle all the way back in 
2014. // Olga is, in her troubled way, 
emblematic of Ukraine’s yearning for a 
new European identity, a peaceful and 
 prosperous modernity and a (very Swiss) 
neutrality, in which its independence can 
be cocooned.

Till filmen finns en filmhandledning.

In casting real gymnasts, Grappe is able to 
embrace a handheld documentary style, 
observing Budiashkina and her costars 
performing physically demanding maneu
vers few actors could fake their way 
through.  //
 Even before Vladimir Putin’s unprovoked 
invasion, Olga was an incredibly strong film, 
but now, the Kino Lorber release should be 
considered essential viewing for arthouse 
audiences.

Lämplig för gymn.

40:



Tema:  
geografi  / vänskap

/ historia

Världens mest kända upptäckts
resande, den norska superstjärnan 
Roald Amundsen ger sig iväg i ett luft

skepp för att erövra Nordpolen. Med sig har 
han  Umberto Nobile, som har byggt skeppet 
och som i sin tur inte åker någonstans utan 
sin  älskade lilla hund Titina. Resan blir en 
 succé, men  leder till en dispyt om vem av de 
två männen som ska få äran av upptäckten. 
Men var det  någon av de två? det var kanske 
 egentligen Titina som var först?

 Den här charmiga animationen har ett lite 
eget udda berättargrepp. Genom att blanda  
den animerade huvudberättelsen med svart
vita dokumentära bilder vävs den fiktiva 
berättelsen ihop med det verkliga skeendet.
 Mycket kort handlar Titina om hur de tre 
vännerna, Amundsen, Nobile och Titina upp
täcker Nordpolen men då Amundsen tar åt 
sig all ära spricker vänskapen.
 En kritiker som  charm erades av den här 
eleganta filmupp levelsen var Sydsvenskans 
filmrecencent Annika Gustafsson som i sin 
 recension av filmen delade ut ett högt betyg 
och konstaterade:

 En annan kritiker som som också hyllade 
den här färgstarka sensationen var Dagens 
Nyheters filmrecencent Jacob Lundström, 
som avslutade sin  recension med att 
 konstatera:

 

Visas på Kino 18  21 april
Tis & ons kl 9.30 + tors & fre kl 10

Originaltitel: Titina.
Regi: Kajsa Næss.
Manus: Kajsa Næss & Per Schreiner.
Foto: Cecilie Semec.
Klipp: Anders Bergland, Jens Christian Fodstad 
& Zaklina Stojcevska.
Svenska röster: Claes Ljungmark Roald 
Amundsen, Olle Sarri Umberto Nobile, och 
Sharon Dyall, Irene Lindh, Andreas Rothlin 
Svensson, Fredrik Hiller, Norea Sjöquist m. fl.
Prod: Norge 2022.
Svenska röster.
Längd: 91 min.
Barntillåten.

___________________________________________________

Titina
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Bild: Folkets bio

Den unga publiken identifierar sig kanske 
främst med Titina och de äventyr hon utsätts 
för under långresorna i kontakt med snö och 
is. Historien bjuder på en rad fyndiga, roliga 
detaljer i animationen. Hela den magnifika 
konstruktionen av luftskeppet fascinerar, 
särskilt för den som gillar lego eller att skapa 
digitala rum på ipads.
 Regissören Kajsa Naess har tidigare 
 arbetat med dokumentärfilm, vilket märks 
både i sättet att använda fotomaterialet 
från Nordpolenexpeditionerna och även då 
 filmen skildrar 1930-talets Norge såväl som 
Italien. Titina blir helt enkelt en spännande 
historielektion mixad med mysig hundsaga 
efter autentisk förlaga. För Titina fanns på 
riktigt.

Till filmen finns en filmhandledning.

Liksom Miyazakis Det blåser upp en vind 
 berättade hur undersköna flyg farkoster 
kan skapa förstörelse, visar Titina att 
 majestätiska zeppelinare kunde lånas till 
tveksamma syften.
 Även här handlar det om en elegant två
dimensionell upplevelse med fjäderlätta 
bilder som är betagande. Jag får nypa mig 
i armen för att se om det inte bara är en 
 nostalgisk  reaktion, 
men Titina är verk
ligen en  betagande 
film för alla åldrar. Lämplig från åk 2.

Pris:  25:
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Visas på Kino 25  28 april
Tis & ons kl 9.30 + tors & fre kl 10

Originaltitel: Lille Allan - den menneskelige antenne.
Regi: Amalie Næsby Fick.
Manus: Amalie Næsby Fick & Thomas Porsager  
efter en bok av Peter Frödin & Line Knutzon. 
Klipp: Henrik Bech & Anders Skov.
Svenska röster: Erik Norgren Lille Allan, Viva 
Östervall Lyngbrant Majken, Bengt Järnblad Helge,  
Kristian Ståhlgren pappa, Cecilia Wrangel Skoug  
mamma, Annica Smedius gammal tant, Claudia Galli 
Concha  Kristin m. fl.
Prod: Danmark 2022.
Svenska röster.
Längd: 85 min.
Barntillåten.

___________________________________________________

Lille Allan - den mänsklige antennen

Tema:  
ensamhet/ skilsmässa 

/ Science fiction

Lille Allans föräldrar ska skiljas, och 
Allan och hans pappa har flyttat 
in i ett hyreshus i en annan stad. 

 Sommarlovet är långt och ensamt tills 
 Allan får en ny kompis i sin UFObesatte 
gamle granne Helge. Helge övertygar  Allan 
att linda in sig i folie och ställa upp som 
antenn för att locka till sig  farkoster från 
rymden. Och en dag nödlandar  Majken. 
På hennes planet kan man läsa varandras 
tankar och mellan den tyst låtne Allan 
och Majken uppstår en oväntad vänskap. 
Men en galning som vill fånga Majken och 
stoppa upp henne är henne på spåren. Nu 
hänger det på Allan att tillsammans med 
Helge rädda Majken så hon kan åka till
baka hem till sin planet. En rolig, under
fundig och underhållande film för hela 
familjen.

 En kritiker som  charm erades av den 
här spännande och lilla pralin till film är 
 RoseMarie Södergren som i sin  recension 
av filmen, publicerad på kulturbloggen.com, 
 delade ut högt betyg och konstaterade:

 En annan kritiker som som också  hyllade 
den här känslomässigt engageran de 
 berättelsen var Sydsvenskans filmrecencent 
Annika Gustafsson som skrev: 

Bild: Folkets bio

Det är en både spännande och gullig 
film för barnfamiljerna med UFOjakt, en 
 skrämmande man vars intresse är att samla 
på uppstoppade ekorrar och andra djur, 
en mänsklig antenn och en söt liten utom
jording som heter Majken. Men mest av allt 
handlar filmen om att det inte är farligt att 
vara ledsen och att det är bra att säga vad 
man tänker och känner. 

Lämplig från åk 1.

Pris:  25:
Till filmen finns en filmhandledning.

Upptakten till det danska, här 
 försvenskade, science fictionäventyret är 
lovande –  spännande och känslomässigt 
 engagerande. Här finns en rad onda och 
goda  gestalter som hämtade ur en  klassisk 
saga men  uppdaterade till våra dagar. 
Ungar  fascinerade av teknik får mycket att 
gotta sig åt. Helges lilla lägenhet rymmer 
 fantasifulla konstruktioner för att försöka 
fånga in vad som eventuellt rör sig i skyn 
utanför fönstret. Det är här Allan får den 
djärva uppgiften att fungera som antenn. 
//
 I grunden är animationen om lille Allan 
en allmängiltig, charmig berättelse om 
 vikten av att våga blotta sina känslor. Det 
 gäller både barn och vuxna.
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