
 Film På Bio            

 Måndag 15  Februari 2016 

 Tid: 9:30-11:30   

Film :Familjen Belier 

Film: För Högstadiet 

 

 

 

 

 

 

 

Ifamiljen Bélier är alla döva förutom 16-åriga 

Paula, som tar hand om alla utom sig själv. Vad 

hennes föräldrar inte vet är att deras dotter har 

en fantastisk röst och en talang utöver det 

vanliga, något Paulas musiklärare upptäcker. 

Paula ställs nu inför sitt livs svåraste val - att 

stanna kvar hos sin familj eller uppfylla sina 

drömmar  

Modersmåls vecka 7 

15-19 Februari  2016 

 

Film På Bio 

 Åk 4—9,Gymnasiet,SFI 

Aktivitet På  Förskolan , 

Skolan och Biblioteket 

 Åk F– 3 

internationellt mat 

Tisdag 16 Februari 2016 

Tid: 9:30-11:30   

Film : Max Minsky och jag 

Film: För Mellanstadiet 

 

 

 

 

 

Trettonåriga Nelly Edelmeister har huvudet 

bland stjärnorna och fötterna på jorden. Som 

blivande vetenskapskvinna är hon skeptisk till 

att genomgå den bat mitzva hennes mamma 

tjatar om. Hon vill hellre försöka ta sig in i 

skollaget i basket och därmed få chansen att 

möta astronomiälskaren, prinsen av Luxem

oburg. Max Minsky och jag är en charmig och 

varm coming of age-film om att veta vad en vill 

och genomdriva sina föresatser. Med visuell 

fantasi fångar den tonårens längtan efter en 

egen plats i tillvaron, och ett eget universum där 

man kan vara sig själv  



Aktiviteter 
Stadsbiblioteket  

Tisdag 16 Februari 2016 
Tid: 9:00-10:30 
  - Musik 

  - Dans 

  - Målning 

Anmälan till Petra Ljungberg   

tel.0731543338 

 
Förskolorna 

 - Ängskulla  

 - Sjökulla 

 (  samarangemang med aktuella för

skolan ) 

Skolorna 

 - Veinge 

 - Våxtorp 

 - Knäred 

 - Hishult 

 - Mellbystrand 

  (  samarangemang med aktuella 

skolan) 

  

 

Onsdag 17 Februari 2016 

Tid 9:30– 11:30  Film  Taxi Tehe

ran Film: För Högstadiet 
Befriad från husarrest men belagd med yr

kesförbud fortsätter den iranske regissören 

Jafar Panahi oförtrutet att göra film. Passage

rare av alla slag berättar öppenhjärtigt om 

sina liv för taxichauffören som spelas av re

gissören själv. Med kameran på instrument

brädan i sin mobila filmstudio lyckas Panahi 

med både humor och dramatik ge en bild av 

dagens Iran. Vinnare av Guldbjörnen i Berlin 

2015  

 

 

 

Torsdag 18 Februari 2016 

Tid 9:30-11:30 Film  Giraffada 

Film: För Mellanstadiet 

 

 

 

 

 
 

Ziads pappa är veterinär på zoo och Ziad tillbring

ar all sin lediga tid tillsammans med djuren, allra 

helst de två girafferna. Allt skulle nog vara bra om 

de inte bodde på Västbanken, den del av Pales

tina som är ockuperad av Israel.  

 

När den ena giraffen dödas i ett bombanfall blir 

både Ziad och giraffhonan deprimerade och mat

vägrar.Den enda lösningen blir att smuggla en 

hangiraff över gränsen från Israel. Giraffada är en 

gripande berättelse som bygger på verkliga hän

delser i början av 2000-talet. Det är en film om 

kärlek, frihet och mod – och om hur det kan vara 

att växa upp i ett av världens mest konfliktfyllda 

områden  

 

Fredag 19 Februari 2016 

Tid 9:30-11:30 Film Zozo 

Film: För Högstadiet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fares dramatiska självbiografiska film om 11

-årige Zozo (smeknamnet som han själv hade som 

liten) som växer upp i Beirut. Trots det pågående 

inbördeskriget lever han ett normalt liv med skola 

och kompisar. En dag inträffar katastrofen och 

Zozo skiljs från sin familj och han måste ensam ta 

sig vidare i livet. Hans enda utväg är att försöka ta 

sig till Sverige - ett för honom okänt land - där 

hans farföräldrar finns. Men han får det svårt att 

passa in och bli accepterad i sitt nya hemland! En 

film som träffar rakt i hjärtat!  

Anmälan till bio kontakt : Mikael 

Telefon :  0708989887   
—————————————————— 


