FRANSKA

Det här temabladet ger dig tips om vilket material som finns hos Mediecenter Värmland
inom temat språk - franska.
Filmerna är direktlänkade till SLI – ctrl-klicka på titeln och strömma/beställ!
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OM MEDIECENTER VÄRMLAND
Mediecenter Värmland är länets gemensamma mediebank!
Här kan alla medlemmar, från barnomsorg till vuxenfortbildning,
avgiftsfritt välja bland cirka 20.000 titlar.
Mediecenter Värmland tillhandahåller inköpt film, UR:s radio/tv-program, pussel & spel och robotar.
Hos oss kan du även beställa talböcker – vi har tillgång till mer än 100.000 böcker från Legimus.

HUR BESTÄLLER JAG?
Du hittar hela vårt utbud i vår internetkatalog www.sliplay.se/mediecentervarmland.
För att strömma eller beställa material via webben måste du skapa ett konto!
Har du några funderingar, ring oss på 010-833 10 60 eller skicka en e-post till
mcv@regionvarmland.se
OBS! Dina elever kan också göra konto på SLIPlay och strömma själva! (elevinloggning)

Gör så här för att skapa konto:
Gå till www.sliplay.se/mediecentervarmland. Klicka på ”Bli medlem här”. Fyll i dina uppgifter och klicka
på ”gå vidare”. Du får nu en e-post med en länk som du ska följa. Där får du fylla i ytterligare några
uppgifter samt välja lösenord. När du sparat är din registrering klar och så fort vi godkänt din
registrering (under kontorstid) kan du börja använda ditt konto.
Du kan också välja något av de single-sign-on-alternativ som finns – ytterligare information om hur du
gör hittar du här!

Dina elever kan också göra egna konton på www.sliplay.se/mediecentervarmland. och strömma
programmen direkt i sina datorer, smartphones eller iPads. En annorlunda läxa kanske..?
De skapar sina konton på samma sätt som pedagogerna och när detta är klart måste du godkänna
deras konto. Du hittar deras ansökningar under ”elevregistreringar” på din SLI-Play-inloggning (under
ditt namn). OBS! Godkänn bara de elever som är dina!
Här hittar du en lathund för dina elever!
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Målgruppen är en rekommendation från oss och leverantören. Det
är du som pedagog som avgör för vilka åldrar du vill visa filmen!

FILMER

Histoires pour débutants
Dessa utbildningsklipp har en enkel dialog och
passar nybörjare i franska. Till klippen finns även
ett pedagogiskt material som bland annat hjälper
eleverna att träna på egna dialoger efter
visningen. Utbildningsklippen är på franska och
har valbar fransk undertext. Till utbildningsklippen
finns manus, handledningar, uppgifter samt quiz!
Speltid: 4x5 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: Strömmande.
Histoires pour débutants: À l'école
Anna och Martin är vänner som gärna gör saker tillsammans. Här träffas de i klassrummet och pratar
bland annat om olika ämnen och saker man använder i skolarbetet. Eleverna får lära sig några
centrala begrepp och fraser som hör ihop med skolan.
Histoires pour débutants: À trois heures, la maison d'Anna
Anna och Martin är vänner som gärna gör saker tillsammans. Här träffas de inomhus hos Anna och
pratar bland annat om hennes släktingar och husdjur. Eleverna får lära sig några centrala begrepp
och fraser som hör ihop med detta.
Histoires pour débutants: Dans l'après-midi, dehors
Anna och Martin är vänner som gärna gör saker tillsammans. Här träffas de utomhus hos Anna och
pratar bland annat om olika aktiviteter man kan göra, samt några viktiga högtider. Eleverna får lära sig
några centrala begrepp och fraser som hör ihop med detta
Histoires pour débutants: Au supermarché
Anna och Martin är vänner som gärna gör saker tillsammans. Här träffas de i affären och pratar bland
annat om olika frukter och grönsaker som man kan köpa, samt nyttiga och onyttiga varor. Eleverna får
lära sig några centrala begrepp och fraser som hör ihop med detta

Du vet väl att eleverna kan göra egna konton och strömma media?
Här hittar du en lathund till elevkonto på SLIPlay!
En annorlunda läxa kanske?
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Alors parle
Programserie för nybörjare i franska. Åk 6- 7,
språknivå A1. Programledare Jonas Modin tar
med sig tonåringarna Lisa och Anton till
Frankrike, där de får testa hur långt de kommer
på den franska de lärt sig i skolan. Varje program
börjar med en kort lektion där de får lära sig
grammatik och glosor för att sedan kunna
genomföra en uppgift. Uppgiften kan vara att
bete sig artigt på middag eller att umgås med en fransk kompis. Vissa glosor visas med svensk
översättning. Franskt tal – otextat, fransk eller svensk text.
Speltid: 8x9 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: Strömmande.

Alors demande – Säsong 1
Svenska och tyska elever skickar in frågor via
korta mobilfilmer kring sådant de undrar över i
den fransktalande världen. Frågorna rör sig kring
allt från mat, mode, sport och relationer till regler
och normer i det franska samhället.
Programledare Jonas Modin tar reda på svaren
genom att träffa ungdomar i Frankrike. Serien
riktar sig till nybörjare i franska på högstadiet och
gymnasiet och låter eleverna uppleva fransktalande ungdomars vardag, skolmiljö, familjeliv och fritid.
Upprepningar förekommer för att underlätta förståelsen, liksom korta ordlistor för att hjälpa eleverna
vidare i programmet. Arbetsmaterial finns till varje program. Franskt tal – otextat, fransk eller svensk
text.
Speltid: 12x10 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: Strömmande.
Alors demande – Säsong 2
Svenska och tyska elever skickar in frågor via korta mobilfilmer kring sådant de undrar över i den
fransktalande världen. Frågorna rör sig kring allt från mat, mode, sport och relationer till regler och
normer. Programledare Jonas Modin tar reda på svaren genom att träffa ungdomar. Franskt tal –
otextat, fransk eller svensk text.
Speltid: 8x10 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: Strömmande.

Gilla oss på Facebook!
Där berättar vi om nyheter och tipsar om aktuella filmer!
www.facebook.com/MediecenterVarmland
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Alors grammaire!
Hur böjer man de vanligaste franska verben?
Vad är reflexiva verb? Hur berättar man något
som hände igår? Med hjälp av sketcher, sånger
och ramsor går programledaren Jonas
Wallerström igenom fransk grammatik på ett
humoristiskt sätt. Franskt/svenskt tal – svensk
text, fransk text eller otextad. 2 säsonger
Säsong 1
Speltid: 8x8 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: Strömmande.
Säsong 2
Speltid: 4x10 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: Strömmande.

Aucune idée
Aucune idée handlar om språklust, möten, glada upptåg och nya upplevelser. Programledarna Lilly
och Jonas berättar historier, delar med sig av erfarenheter, busringer till Frankrike, sjunger barnsånger
och ger varandra olika uppdrag på stan. Serien bygger på konversationer om vardagliga ämnen som
vänskap, att ge bort en present, flirta eller att bli arg. Glosor och uttryck med svensk översättning lyfts
löpande i bild för att öka förståelsen. Programmen är genomgående på franska och kan ses utan text,
med fransk undertext eller med svensk översättning. Språknivå A2.
Speltid: 10x9 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: Strömmande.

Le Hold-Up
Ett drama i tio delar på enkel franska där vi möter
knasiga karaktärer i ett spännande gisslandrama
på en bank i Frankrike. 15-åriga Constantin har
aldrig tidigare träffat sin pappa då denne plötsligt
dyker upp efter Constantins mammas
begravning. Pappa Jean-Luc, som bestämt sig
för att ta hand om sonen, tar med honom till
Frankrike med intentionen att de ska lära känna
varandra. När de gör ett kort besök på banken som fadern äger springer plötsligt tre rånare in.
Bankrånet spårar ur och snart är både Constantin och hans far gisslan. En berättelse som med värme
och humor berör ämnen som mod, ensamhet, kärlek och gemenskap. För eleverna presenteras en
lättrelaterad franska via komiska och tragiska vardagssituationer, korta meningar i presens och ett
medvetet bruk av upprepningar. Franskt tal – otextat, fransk eller svensk text.
Speltid: 10x8 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: Strömmande.
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Kamikaze la France
Tonåringen Julia är en helt vanlig svensk tjej som vi skickat till Frankrike. Varje dag får hon ett
uppdrag som hon måste klara och det enda hon har till sin hjälp är ett ficklexikon. Hon ska till exempel
bjuda en kille på fika, skaffa ett jobb och tillverka chèvreost. Men hur ska det gå när hon inte talar
franska? För att lösa alla sina uppdrag måste Julia prata med och ta hjälp av fransmän. Franskt tal –
otextat, fransk eller svensk text.
Speltid: 10x5 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: Strömmande.

Histoires fantastique
Läskiga och ibland roliga berättelser på franska
om ungdomar som träffar på oförklarliga ting. Det
handlar om allt från hotfulla datorprogram till
webbsajter från bortom graven och märkliga
GPS:er. Franskt tal – otextat, fransk eller svensk
text. Serien finns även som radioprogram.
Speltid: 5x10 min. Målgrupp: från 13 år
Utförande: Strömmande.

Mission Cuisiner
Alexander och Sébastien lagar Omelette Paysanne som Alexander ska få bjuda svensk-franske
fotbollsspelaren Christophe Lallet på. Christophe spelar i Hammarby och har även spelat i franska St.
Etienne. Alexander passar på att lära sig några franska fotbollstermer av Christophe. Franskt tal –
otextat, fransk eller svensk text. Serien finns även som radioprogram.
Speltid: 5x12 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: Strömmande.

Mitt Paris
Vi följer fem tonåringar som bor i Paris under en
helt vanlig dag. Hur skiljer sig deras vardag från
svenska ungdomars och vilka likheter finns det?
Programmen ger inblickar i den franska skolan
och i de fem huvudpersonernas familjeliv och
fritid. Var och en av dem har fått ett eget program
och vi följer dem från morgon till kväll och hör
den franska som de pratar till vardags med sina
vänner och familjer. Språknivån i programmen är därför ganska hög, men tanken är att svenska elever
ska få höra hur franskan låter, som deras jämnåriga i Frankrike pratar. Franskt tal – otextat, fransk
eller svensk text.
Speltid: 5x5 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: Strömmande.
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Europa runt hörnet – Paris
Möt 19-årige Andreas som har läst franska i sex
år för att kunna förverkliga drömmen om att flytta
till Paris. Andreas är nyfiken på vardagen bortom
turiststråken. På plats träffar han 30-åriga Linnea
som bott i Paris i fem år. Under tre dagar ger hon
Andreas en snabbkurs i Parislivet. Andreas
provar bland annat att äta sniglar i Marais, ha
picknick vid Seine och tänja ut stela muskler under ett yogapass i Parc Montsouris. Franskt/svenskt tal
– otextat, fransk eller delvis svensk text.
Speltid: 24 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: Strömmande.

Skam France – säsong 1
Första säsongen av Skam France rör sig kring
huvudpersonen Emma. Hon har just börjat andra
året på gymnasiet. Efter ett gräl med bästa
vännen blir hon tvungen att skaffa nya vänner.
Hon går med i en tjejgrupp som har
målsättningen att anordna årets bästa fest. För
att nå dit måste de stiga i hierarkin och närma sig
de coola killarna i årskurs tre. Serien tar upp
ämnen som kärlek, svek, rädsla för att vara sig själv och mobbning. Eleven lär sig att förstå franska
genom att lyssna på samtal mellan ungdomar. Genom vardagliga uttryck, fraser och
vardagssituationer ges möjlighet att träna på att förstå autentisk franska. Via det pedagogiska
arbetsmaterialet kan eleven träna på att uttrycka sig i tal och skrift. Fransk tal – svensk text, fransk text
eller otextad.
Speltid: 9x20 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: Strömmande.

Skam France – säsong 2
Andra säsongen av Skam France kretsar kring
gymnasieleleven Manon. Hon har en väl
utvecklad moralisk kompass och ger råd till sina
kompisar. När det gäller hennes eget kärleksliv
är hon fåordig, men det går inte att ta miste på att
hon har starka känslor för någon. Vi får även
fortsättningsvis följa intriger och fester med
personerna från första säsongen! Fransk tal –
svensk text, fransk text eller otextad.
Speltid: 13x20 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: Strömmande.
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Skam France – säsong 3
I den tredje säsongen av Skam France fortsätter
vi att följa personer och händelser från de
tidigare säsongerna. Men nu ligger fokus på
Lucas, och på hur hans kärlek till Eliott gör
tillvaron komplicerad på alla möjliga sätt. Det
handlar om kärlek, relationer till vänner och om
rädsla för att inte duga som man är. Eleven lär
sig att förstå franska genom att lyssna på samtal
mellan ungdomar. Genom vardagliga uttryck, fraser och vardagssituationer ges möjlighet att träna på
att förstå autentisk franska. Nivån på språket ligger mellan C1-C2 och innehåller mycket slang. Fransk
tal – svensk text, fransk text eller otextad.
Speltid: 10x20 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: Strömmande.

Skam France – säsong 4
Serien fortsätter att följa vännerna som nu står
inför nya utmaningar och viktiga livsval när livet
efter skolan väntar. I den fjärde säsongen är
Imane huvudperson. Imane är troende muslim
och blir ibland utsatt för fördomar som hon
hanterar på olika sätt. Serien skildrar hur Imane
försöker balansera tillvaron mellan nyfunnen
kärlek, familjelivet och förhållandet till de festglada skolkamraterna.
Speltid: 10x20 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: Strömmande.

Uttala utan skam - franska
Att lära sig prata franska öppnar en ny värld. Du
får tillgång till tankar och människor som du
tidigare inte förstod. Vissa franska ljud finns inte i
svenskan, som till exempel nasala vokaler och
tonande s. Programledaren, Nicolas
Manuguerra, förklarar hur du formar munnen och
tungan för att uttala ljuden korrekt. Varje avsnitt
är illustrerat med korta episoder ur tv-serien Skam France. Och i slutet av varje program får du själv
öva på att imitera franska ljud. Syftet är att lära sig hur man använder munnen och tungan för att få till
ett bra franskt uttal och kunna kommunicera effektivt. Innehållet fokuserar på vardagliga ord och fraser
och ger en inblick i hur fransktalande använder språket. Franskt/svenskt tal – otextat eller svensk text.
Speltid: 20x4 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: Strömmande.

8

Kortfilmsklubben
Kortfilmer på franska tänkta att fungera i
språkundervisningen på högstadiet och i
gymnasiet. Innehållet varierar, men det handlar
först och främst om möten mellan människor;
livet, döden, kärlek, konflikter, sex, rätt och fel.
Franskt tal – otextat, fransk eller svensk text.
Speltid: 5-25 min. Målgrupp: från 13 år
Utförande: Strömmande.

Fais pas ci, fais pas ca
Möt grannfamiljerna Bouley och Lepic! I deras
kaotiska vardag är de inte bara varandras
motsatser - de medverkar dessutom i ett realitytv-program om uppfostran vilket betyder att det
gäller att visa upp sitt perfekta yttre och visa vilka
välfungerande familjer de är. Familjen Bouley tror
på en friare, icke auktoritär uppfostran, medan
familjen Lepic är övertygade om att dagens
problem beror på att föräldrarna resignerar från ansvar. Självklart havererar båda modellerna med
jämna mellanrum och ingenting blir som man tänkt sig! "Fais pas ci, fais pas ça" berättar på ett
komiskt sätt om franskt familjeliv: syskon- och föräldrarelationer, skolproblem, missförstånd och
pinsamheter. Serien passar för en bred åldersgrupp från yngre till vuxen. Språknivån är relativt hög,
B2-C1, men kan ändå användas på de lägre stegen med svensk undertext där den passar utmärkt för
att arbeta kring familj och familjeliv. Arbetsblad finns till varje avsnitt. Franskt tal – otextat, fransk eller
svensk text.
Speltid: 41x40-50 min. Målgrupp: från 16 år Utförande: Strömmande.
Säsong 1

Säsong 4

Säsong 2

Säsong 5

Säsong 3

Grâce au francais
I den här motivationsstärkande programserien får du möta sju personer som berättar om hur franskan
har berikat deras liv. Det handlar om hur ens identitet kan förändras, och vilka relationer och jobb
franskan öppnar för. Intervjuerna är mellan 3-5 minuter långa och avslutas med en quiz! Franskt tal –
otextad, fransk eller svensk text.
Speltid: 8x6 min. Målgrupp: från 16 år Utförande: Strömmande.
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RADIOPROGRAM:

Anders vs franska
Vi följer med programledaren Anders Nyberg när
han reser till Paris för att lära sig franska. Han
träffar språkkompisen Anna Lacheny som lär
honom språket i vardagliga situationer. Det bjuds
på restaurangbesök och promeneras på
kärleksbroar, och så får Anders följa med till
Annas skola.
Speltid: 10x7 min. Målgrupp: från 10 år Utförande: Strömmande ljud.

Doremi en francais
Språkmusikal där de femtonåriga huvudpersonerna ordnar en fest tillsammans. Men en rad problem
lurar om hörnet: Var ska de ha festen? Hur ska de få ihop pengar till den? Underhållande dialog
tillsammans med språklåtar som upprepas under seriens gång är den bärande pedagogiska idén.
Sjung med Eric och Julie i Veckodagslåten och hör hur snygg Julie är i Balladen om Julie.
Speltid: 10x6 min. Målgrupp: 13-15 år Utförande: Strömmande ljud.
Flamme et les 7 missions
En fartfylld radioteater som börjar i underjorden,
där Flamme med det magiska eldhåret blir en
ofrivillig hjälte som räddar jorden från undergång.
Flamme får i uppdrag av underjordens Druid att
hämta sju viktiga ting från människornas värld.
Efter en spännande resa under vilken han möter
människorna för första gången, blir kär, hamnar i
förvecklingar och nästan mister sitt eget liv,
lyckas han hitta den sista ingrediensen till Druidens soppa och rädda jorden.
Speltid: 23x5 min. Målgrupp: 13-15 år Utförande: Strömmande ljud.

Une chanson - un artiste
Vi hör berättelsen bakom tre franskspråkiga
hitlåtar. Vad handlar egentligen dunderhiten
Poupée de cire, poupée de son om - låten som
vann den Eurovision song contest för Luxemburg
1965? Vad vill Stromae säga med sin låt
Papaoutai? Och vilket politiskt budskap går att
hitta i rapartisten Diam´s låt La boulette?
Musiken spänner från 60-talspop till hiphop.
Lyssna på berättelsen om låten, hör vad franska ungdomar tänker om den idag och få nya kunskaper
om både det franska språket och kulturen.
Speltid: 4x10 min. Målgrupp: från 16 år Utförande: Strömmande ljud.
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SPELFILM:

Målgruppen på filmerna är den rekommenderade från oss och leverantören för
den svenska versionen. För vilken nivå i din språkundervisningen de passar
måste du avgöra själv!

Zarafa
Äventyr, drama, Animerad. Zarafa är ett animerat
filmäventyr inspirerat av den verkliga händelsen då
en giraffunge på 1800-talet fraktades som kunglig
present från Sudan till Frankrike. Det är en
spännande och gripande berättelse om vänskap,
frihet och mod. Franskt tal – svensk text eller
otextad. Rekommenderad för 7-9 år.
Speltid: 78 min. Målgrupp: från 7 år Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2012

Asterix och Obelix och britterna
Familjefilm, Komedi, Äventyr. Romarriket står på
sin höjd och Caesars lust till erövring gör att han
blickar mot gränserna till den kända världen, mot
en mystisk ö som kallas Britannia. Invasionen går
enligt planerna när Fixfax berättar för britternas
Drottning Cordelia om den lilla byn i Gallien som är
känd för sitt envisa motstånd mot romarna. Nu
måste den starke gallen Asterix och hans rundmagade vän Obelix ta sig över den brittiska kanalen
och hjälpa Fixfax att kämpa mot Julius Caesar och en armé av romare. Franskt tal/svensk text.
Originaltitel: Astérix & Obélix: Au service de sa Majesté.
Speltid:106 min. Målgrupp: från 7 år Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2013

Spaceboy
Jim är en begåvad pojke som brinner för rymden
och vetenskap.När han kommer nyinflyttad till
stan måste 11-årige Jim delta i en
vetenskapstävling med sin nya klasskamrat
Emma. Jim, som likt sin pappa brinner för
rymden, övertygar Emma om att de ska bygga en
riktig luftballong och snart växer deras projekt till
en långt mer svindlande expedition än de från
början föreställt sig. Spaceboy var nominerad till Bästa Barnfilm på BUFF 2021! Franskt tal – svensk
text eller otextad. Rekommenderas från 10 år.
Speltid: 100 min. Målgrupp: från 10 år Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2021
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Gosskören
Drama. Året är 1948 och Clément Mathieu, en arbetslös musiklärare, får
ett jobb på en ungdomsvårdskola för minderåriga. Han chockas över de
hårda rutinerna på skolan och speciellt över de extrema men ineffektiva
metoder som skolans rektor Rachin tillämpar. Mathieu bestämmer sig för
att förändra elevernas liv genom att låta dem uppleva musikens kraft och
magi. OBS! Endast DVD! Franskt tal – svensk text eller otextad.
Rekommenderas från 11 år. Originaltitel: Les Choristes.
Speltid: 92 min. Målgrupp: från 11 år Utförande: DVD. Produktionsår:
2003

Yao
Drama, Komedi. Yao är en ung pojke som älskar
böcker och äventyr. En dag ger han sig av från
sin by i norra Senegal och reser över hela landet
för att möta sin stora idol: Seydou Tall - en fransk
skådespelare som är på besök i sitt hemland.
Rörd av Yaos engagemang bestämmer sig
skådespelaren för att följa med honom hem. Men
på vägarna i Senegal blir inget som man tänkt
sig. Och på denna äventyrliga och dammiga resa till Yaos lilla by inser Seydou att han också är på
väg att hitta sina egna rötter. Philippe Godeau (Mr. Nobody, Den åttonde dagen) har regisserat och
producerat denna spännande och hjärtevärmande resa om osannolik vänskap, med Omar Sy (En
oväntad vänskap) i huvudrollen. Franskt tal – svensk text eller otextad. Rekommenderas från 12 år.
Speltid: 103 min. Målgrupp: från 12 år Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2019

Bröllopskaos
Komedi. Claude och Marie Verneuil, ett traditionellt och katolskt
överklasspar, har fyra döttrar. Även om de alltid försöker visa att de är
fördomsfria, är de lite besvärade av att deras första dotter gift sig med
en muslim, deras andra med en judisk man och deras tredje med en
kines. Nu har de höga förhoppningar att yngsta dottern gifter sig med
någon från deras kyrka. När hon introducerar sin blivande man möter
de en snäll, artistisk och intelligent katolsk man, men han är också
svart. En chockvåg drar över "Benettonfamiljen", som deras grannar
kallar dem då de har alla färger. Det blir inte lättare när brudgummens
familj reser till Frankrike och bröllopskaoset startar på allvar.
Bröllopskaos är en ytterst aktuell komedi om fördomar, smygrasism,
kärlek och tolerans i ett multikulturellt samhälle. Franskt tal/svensk text.
Rekommenderad från 13 år. Originaltitel: Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?.
Speltid:93 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2014
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Marie Curie – Fysikens och kemins mästarinna
Dramadokumentär om Marie Curie, som var en polsk-fransk fysiker och
kemist som kom att betyda mycket för de båda vetenskaper där hon i
huvudsak var verksam. Hennes upptäckter inom bl a röntgenologins
område har fått stor betydelse och efter det att hennes man dött och
hon fått Nobelpriset för första gången gav hon sig, tillsammans med sin
17-åriga dotter, ut i fält under det första världskriget för att övertyga
läkare och officerare om den nya tekniken. Fransk tal – svensk text eller
otextad. Originaltitel: Marie Curie, une femme sur le front.
Speltid: 90 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: DVD.
Produktionsår: 2014

Översättarna
Nio översättare har lyckats få ett riktigt drömjobb.
Tillsammans ska de översätta den avslutande
delen av en omåttligt populär fantasytrilogi.
Hemlighetsmakeriet inför boksläppet är på den
nivån att de får utföra arbetet isolerade i en lyxigt
inredd bunker. Trots den rigorösa säkerheten
händer det otänkbara. De tio första sidorna av
manuskriptet sprids online. Tjuven är
uppenbarligen en av översättarna och den uppretade förläggaren tänker inte sky några medel i jakten
på den som läckt manuskriptet. Drömjobbet blir en mardröm. Franskt tal – svensk text eller otextad.
Rekommenderas för från 14 år. Originaltitel: Les traducteurs.
Speltid: 105 min. Målgrupp: från 14 år Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2020

Skönheten och odjuret
Fantasy, Romantik, Äventyr. En enstöring till prins har drabbats av en
förbannelse som förvandlat honom till ett odjur med ett utseende så
fruktansvärt att ingen vågar sig nära honom. Det enda sättet att häva
förbannelsen är att hitta någon som kan älska honom för den han är fast vem kan älska ett odjur? Skönheten och odjuret är en fransk saga
från 1700-talet som roat barn i århundraden och som filmatiserats ett
oräkneligt antal gånger. Franskt tal – svensk text eller otextad.
Rekommenderad från 14 år. Originaltitel: La belle et la bête
Speltid:108 min. Målgrupp: från 14 år Utförande: Strömmande.
Produktionsår: 2014
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Slalom
15-åriga Lyz har blivit antagen på en
internatskola med elitutbildning för lovande
alpinåkare. Väl på plats i de franska alperna
väcker hon snart tränaren Freds
uppmärksamhet. Som tidigare mästare ser han i
Lyz en potential som kan ta dem båda till det
yttersta toppskiktet. Den fysiska och mentala
pressen är stor och sökandet efter bekräftelse
och trygghet röjer en mörk lavin i det isolerade
vita landskapet. Men Fred utnyttjar också Lyz
utsatthet och utsätter henne för sexuella övergrepp. Franskt tal – otextad, fransk eller svensk text.
Rekommenderad för åk 9 - gymnasiet
Speltid: 92 min. Målgrupp: från 15 år Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2020

Lolas väg mot havet
18-åriga Lola har rosablekt hår och bor i
fosterhem. När hennes mamma plötsligt dör gör
hennes pappa allt för att Lola ska missa
begravningen. Två år tidigare kastade han
nämligen ut henne ur deras gemensamma hem.
Då var Lola fortfarande Lionel, och Lola var
någon pappan inte kunde acceptera. Moderns
sista önskan var att begravas nära de
omgivningar där hon växte upp, och både fadern och Lola vill uppfylla detta. Fast beslutna att slippa
träffas hamnar de ändå i samma bil på resa mot Nordsjön och mammans sista viloplats. En roadmovie
som inger hopp där relationer utmanas och mötena längs vägen förändrar förutsättningarna för en
oviss framtid. Franskt tal – svensk text eller otextad. Rekommenderas från 15 år. Originaltitel: Lola
vers la mer.
Speltid: 90 min. Målgrupp: från 15 år Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2019

A Colony
12-åriga Mylia ska börja i högstadiet på en ny skola. Hemma är det
kaos och på skolan försöker Mylia hitta umgänge och en naturlig plats
att passa in. Hon blir kompis med den äldre tjejen Jacinthe som inte
direkt har det bästa av inflytande, och hon introduceras för tonårslivets
frestelser. Samtidigt träffar hon Jimmy, en hemlighetsfull kille från det
närliggande reservatet för urbefolkning, och de både inleder en vänskap
i hemlighet. A Colony är ett flerfaldigt prisbelönat, välspelat och
realistiskt coming of age-drama. Franskt tal – svensk text eller otextad.
Rekommenderad från 15 år
Speltid: 102 min. Målgrupp: från 15 år Utförande: Strömmande.
Produktionsår: 2018
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I guds namn
Alexandre bor i Lyon tillsammans med sin fru och barn. En dag får han
reda på att den katolska präst som utnyttjade honom som ung än idag
jobbar med barn. Alexandre bestämmer sig för att göra något åt saken
och snart ansluter sig ytterligare två av prästens offer, François och
Emmanuel. Tillsammans gör trion allt i sin makt för att ställa en av
världens mäktigaste institutioner mot väggen samtidigt som de
bearbetar sina egna barndomstrauman. “I guds namn” är baserad på
den sanna historien om en pågående skandal inom den katolska kyrkan
och har orsakat stor kontrovers i hemlandet. Franskt tal – svensk text
eller otextad. Rekommenderas för från 15 år. Originaltitel: Grâce à
Dieu.
Speltid: 137 min. Målgrupp: från 15 år Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2018

Unge Ahmed
Belgien, nutid. Ahmed är en ung, radikaliserad
student som planerar att avrätta sin lärare i
religionens namn. Frågan är om kärleken till livet
kan vinna över hans motiv att döda? Franskt tal –
svensk text eller otextad. Rekommenderad från
15 år
Speltid: 90 min. Målgrupp: från 15 år Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2019

En oväntad vänskap
Komedi, Drama. Driss, en ung kille från förorten som precis kommit ut
från fängelset, anställs genom en händelse som personlig assistent till
den oförskämt rike, men också mycket ensamme aristokraten Phillip
som blivit förlamad efter en drakflygningsolycka. Driss är till en början
väldigt tveksam till jobbet och Phillips vänner har starka invändningar
mot hans val av assistent. Men de två har mycket att lära av varandra.
Tillsammans upptäcker de nya saker i livet och en oväntad och stark
vänskap växer fram mellan två individer som på ytan inte verkar ha
någonting gemensamt. Bygger på en bok av Abdel Sellou. Franskt tal –
svensk text, fransk text eller otextad. Rekommenderad för gymnasiet.
Originaltitel: Intouchables.

Speltid:102 min. Målgrupp: från 15 år Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2012
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Brunnsgrävarens dotter
Romantik, drama. Patricia Amoretti är dotter till stadens brunnsgrävare
och hans ögonsten i livet. Men när hon nyss fyllt 18 år visar det sig att
hon väntar barn med rikemanssonen Jacques, som tvingats ut i kriget
innan han fått reda på att han ska bli pappa. Arton år, ogift, gravid och
utan en man som kan ta på sig faderskapet står Patricia ensam i
världen - då Jacques familj inte vill ha någonting att göra med en enkel
brunngrävares dotter. Brunnsgrävarens dotter är den romantiska och
vackra filmatiseringen av Marcel Pagnols klassiska franska mästerverk
i de vackraste lantliga miljöer som Avignon kan uppbringa. Allt till
fantastisk musik av den Oscarnominerade kompositören Alexandre
Desplat. Bygger på en bok av Marcel Pagnol. Franskt tal/svensk text.
Rekommenderad från 15 år. Originaltitel: La fille du puisatier.
Speltid:105 min. Målgrupp: från 15 år Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2011

Pussel & spel
Vi har i samarbete med några olika leverantörer fått tillgång till en mängd spel, pussel m.m. som vi får
låna ut för utvärdering. Under två veckor får du tillgång till produkterna för att prova om dom är något ni
kan använda i er verksamhet. Efter de två veckorna ska produkten återsändas till Mediecenter och om
ni är intresserade kan ni köpa den direkt från respektive leverantör!
Länkar till leverantören hittar ni på vår hemsida eller på respektive spel genom att följa länken nedan.

Questions à la chaine
Hitta svaret på en fråga - snabbt! Många bra talövningar i
språket.

Temabladen är till för att inspirera dig och underlätta för dig i ditt arbete. De
innehåller tips på material och länkar inom resp. område.
Allt är länkat till Mediekatalogen!
Du hittar fler temablad på vår hemsida www.regionvarmland.se/mediecenter
Har du andra områden du vill ha ett temablad till?
E-posta eller ring oss så hjälper vi dig!
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