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Utbildningsfilm för skolan

Tips!

Boka filmarna
för skolbesök
om processen
bakom filmen

Kontakt

info@moonlighting-sthlm.com

Kylan - en suggestiv dataanimerad saga
Det är isande kallt ute. Den kyliga och farliga dimman
väntar i skogen på sitt nästa offer. Den lilla flickan och
hennes klasskamrater har inget val. De måste ta sig till
skolan även om de riskerar sina liv.
Med minimal dialog och fokus på ljudets atmosfär,
barnens andetag, snön som faller och den klara luftens
krispighet, skapas ett eget universum inramat av den
livsfarliga dimman. Kylan är en saga om rädsla och hur
man kan överkomma den genom att hjälpa andra. En
fantasifull film som väcker tankar och frågor om naturen
och människan hör samman. Sett ur ett barns perspektiv.

Snoffe, Döden och Jag - vad är döden?
Stellas katt Oscar har blivit så gammal att kroppen inte
riktigt orkar med. Stellas familj blir till sist tvungna att ta
beslutet att avliva Oscar. Stella begraver katten Oscar i
trädgården. Serie
Programmen har vunnit Kristallen i kategorin årets barnoch ungdomsprogram 2013 och blev nominerade till en
internationell Emmy 2014.

Tips! Om ni har avtal med en AV-central kan du prova att önska filmen via dem!
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Beställningslista:
Jag köper ........ st. art.nr 1584 Kylan

						800:-

Jag köper ........ st. art.nr 1567 Snoffe, Döden och Jag - Vad är döden?

			800:-

Jag köper ........ st. art.nr 1568 Snoffe, Döden och Jag - Kan man förbereda sig för döden?

800:-

Jag köper ........ st. art.nr 1569 Snoffe, Döden och Jag - Vart tar man vägen när man dör?

800:-

FAKTA: Kylan

FAKTA: Snoffe och döden

Ansvarig utgivare:
Ann Nordström

Svensk distribution: © Cinebox, 2014
Produktionsland: Sverige 2013

Ansvarig utgivare:
Ann Nordström

Svensk distribution: © Cinebox, 2013
Produktionsland: Sverige 2013

Från: 7 år

Längd: ca 9 min

Från: Barntillåten

Längd: ca 14 min/avsnitt

Ämne: Svenska, Värdegrund

Svensk tal

Ämne: Sorg och död, Hälsa och vård

Svensk tal

Erbjudande!
Vid köp av alla fyra filmer: Paketpris 2500 kr (625 kr/ film)

Så här enkelt beställer du:
Ring: 08-445 25 50 • Faxa: 08-445 25 60
Mejla: E-post: ann.nordstrom@cinebox.se

Priser är exkl. moms och frakt. Ovanstående priser gäller för enskild skola. Samtliga filmer har institutionella rättigheter enligt SDF:s
allmänna regler gällande för visning inom skolor. Den institutionella rätten tillåter att materialet används i olika undervisningssituationer.
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Trailer och studiehandledning hittar du på www.cinebox.se

