Biblioteken
Stadsbiblioteket, Laholm

Måndag 13 februari 		
Förskolor
Torsdag 16 februari
F-3
Tid 9.00 - 10.30
• Visning av traditionella kläder
• Lyssna på en saga på ryska, polska och svenska
• Rita en bild från sagan
• Fika

Våxtorps skolbibliotek

Tisdag 14 februari
• Lyssna på en saga på dari, arabiska, thailändska
och svenska
• Rita en bild från sagan

Knäreds skolbibliotek

Onsdag 15 februari
• Lyssna på en saga på polska, arabiska och
svenska
• Rita en bild från sagan

Veinge skolbibliotek

Fredag 17 februari
• Lyssna på en saga på dari, arabiska och
svenska
• Rita en bild från sagan
Under hela vecka 7 kommer modersmålslärare och
studiehandledare att anordna aktiviteter runt om på
vissa skolor och förskolor.

Teater

Tingshuset åk 4-6
Torsdag 16 februari
kl 9.00 och kl 11.00
Kulturskolans teaterelever framför två pjäser med
havet som ett gemensamt tema i en föreställning.
• ”När månen stiger fram”
utspelar sig i en liten båthamn i Sverige där det
finns människor som vill hjälpa de danskar som
flyr över Öresund under andra världskriget,
någonting som myndigheterna inte uppskattar.
• ”Ritten till havet”
kretsar berättelsen kring de kvinnor; moder,
syster, fru, som blir kvar i hemmet när två bröder
ger sig i väg i smuggelbåtar för att söka efter ett
bättre liv.
Varje föreställning är ca 1 timme.
OBS! Begränsat antal platser

Anmälan krävs till följande aktiviteter:
• Film på bio Maxim
• Stadsbiblioteket
• Teater på Tingshuset
Anmäl senast 8 februari till:

Monica Fransson
Enheten för flerspråkighet och integration
monica.fransson@laholm.se
0430 - 151 92
Barn och utbildning
Laholms kommun
Humlegången 6
312 80 Laholm
www.laholm.se

Modersmålsvecka
vecka 7

I våra skolor pratas många olika
språk och detta uppmärksammas
med en modersmålsvecka vecka 7.
• Film på bio Maxim
åk 4-9 och gymnasiet
• Aktiviteter på biblioteken
• Aktiviteter på förskolor och 		
skolor
• Teater på Tingshuset
• Meny med internationellt tema
serveras i skolans matsalar
Barn och utbildning
Laholms kommun

Film på bio
åk 3-6
Tisdag 14 februari
kl 9.30-11.30

Film på bio
åk 6-9

Onsdag 15 februari -FULLBOKAD
kl 9.30-11.30

Måndag 13 februari -EXTRAINSATT
kl 11.30-13.30

Film på bio

åk 7-9, gymnasiet
Torsdag 16 februari
kl 9.30-11.30

Horizon Beautiful

Nykomlingen

Varje gång jag ser dig

En välbärgad schweizisk fotbollsmagnat är på en
tjänsteresa i Addis Abeba, där han tänkt sig fungera som en inspirationsspridare. Men när han i sin
tur krossar drömmarna för den hoppfulle gatupojken Admassu ställs han ansikte mot ansikte med
verkligheten. Ett överraskande roligt och medvetandegörande slag mot västerländsk ignorans.

Benoit, 14 år, anländer Paris med sin familj. Att
komma in en ny klass visar sig svårare än väntat och den första skoldagen blir en prövning.
Benoit blir satt på plats av den styrande klicken
och de enda som välkomnar honom är klassens
töntar. Men så finns där också Johanna, den nya
svenska tjejen som Benoit både blir vän med och
förälskar sig i. Hennes uppmärksamhet hotas
av att hon börjar umgås allt mer med det coola
gänget och Benoit måste en gång för alla bryta
barriärena och bli populär. På inrådan av sin
morbror arrangerar han en fest. Men är det för
sent? Vad kan en enda kväll åstadkomma? Och
vad är man egentligen tvungen att offra för att bli
cool?

Leonardo är blind och tonåring i Sâo Paulo, han
blir ofta retad på skolan, men hans bästa vän
Giovana står upp för honom och skyddar honom
mer än han förstår. Leonardo drömmer om ett
självständigt liv långt bort men en dag börjar en
ny kille i klassen och allt förändras, Leonardo får
känslor som han inte tidigare känt medan Giovanas svartsjuka växer.

Horizon Beautiful är en varm film om det otippade mötet mellan en europeisk fotbollsmagnat och
en föräldralös pojke i Etiopien. På ett plan blir det
en symbolisk bild för hur västvärlden tenderar att
se på den afrikanska kontinenten med en förutfattad och endimensionell blick. Men den visar
också hur ett barns drömmar och drivkraft kan
bära hela vägen mot en ljus framtid.
Filmhandledning till filmen finns.

Varje gång jag ser dig är en prisbelönt och varmhjärtad brasiliansk film om femtonårige Leo som
är blind. Precis som de flesta tonåringar brinner
han av längtan efter kärlek, resor och framför allt
självständighet. Varje gång jag ser dig utmanar
normer och inbitna föreställningar om kärlek
Filmhandledning till filmen finns.

