
Invitation til filmfremvisning og efterfølgende Sanketur for gymnasieelever 

Torsdag den 13. oktober 2016 kan din klasse gratis komme til en anderledes filmvisning, 

når Smag På Aarhus og FoodFilmFestival præsenterer Junichi Moris film ”Little Forest“ på 
Dokk1. kl 11 

Little Forest/Autum handler om, hvordan den japanske pige Ichiko lærer at stå på egne 

ben og klare sig selv, ved hjælp af årstidens råvarer og ressourcer. Efter filmfremvisningen 

(1 times varighed), cykler eleverne ud på en ud af tre gratis sanketure. Her kan de i 

fællesskab gå på opdagelse i naturens madunivers, og lade sig inspirere af filmens 

forskellige madkomponenter.  

Om filmen Little Forest. 

Den 19-årige Ichiko har studeret i storbyen, men vender tilbage til sin hjemby Komori. 

Komori er en lille landsby i Tohoku området i det nordøstlige Japan. Dette er et tyndt 

befolket område, hvor Ichiko bor alene, da hendes mor forlod hende 5 år tidligere uden 

nogen forklaring. Der er ingen supermarkeder eller nærbutikker i nærheden, så Ichiko 

lever af naturen. Hun gror sine egne ris, passer haven og laver måltider ud af sæsonens 

råvarer indsamlet fra de omkringliggende bjerge og marker. Selvom naturen byder på 
sæsonens råvarer, er der også udfordringer i at leve efter sæson. Ichiko genopdager sig 

selv efter tiden i byen og får energi ved at spise lækre, naturlige fødevarer samtidig med at 

hun genfinder sit bånd til landsbyen.  



“Little Forest” er i 4 afsnit af hver en times varighed og som følger årstiderne. Til 

FoodFilmFestival i oktober vises filmene. Der ligger allerede nu en smagsprøve på nettet:  

https://www.youtube.com/watch?v=_StU0G86Iqs og en trailer til hele serien: https://

www.youtube.com/watch?v=o1PFT10WEKw  Filmen er en filmatisering af Daisuke 

Igarashi’s mangaserie “Little Forest,” som er inspireret af Miyazakis filmklassiker “Min 

nabo Totoro.” Filmens skildring af den selvstændige pige, Ichoki, naboerne og naturen har 

mange lighedspunkter med “min Nabo Totoro” i dens skildring af Japans kultur og 

traditioner.  

     

Om Smag På Aarhus: Smag på Aarhus er et 4-årigt projekt, støttet af Nordea-fonden og 

forankret i Center for Byens Anvendelse, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune. Det er et 

ambitiøst natur- og madprojekt, hvor byens rum skal gentænkes, så der bliver flere 

spisel ige og sansel ige mi l jøer i Aarhus. Læs mere om projektet her :  

www.smagpaaaarhus.dk  Smag på Aarhus er støttet af Aarhus Kommune og Nordea-

fonden. 

! ! ! ! !  

Om FoodFilmFestival: Igennem tiden har mennesket raffineret sine basale, daglige 

behov for føde til oplevelse, nydelse og kultur. Denne lidenskab for mad har også sat sit 

aftryk i filmkunsten. FoodFilmFestival kombinerer den gode mad med den gode film og 

den gode oplevelse ved en årlig tilbagevendende festival med events, hvor filmvisninger 

akkompagneres af workshops, smagsprøver, konkurrencer, fællesspisninger og 

oplevelser, der inviterer festivalgæsterne til at lege med. Sessions med fagfolk lægger op 

til tankevækkende debatter, og filmevents og smagsindtryk giver mulighed for storslåede 

oplevelser for sanserne under FoodFilmFestival den 13.- 16. oktober 2016.  

Idéer til emner i undervisningen 

Hvis klassen ønsker at beskæftige sig videre med filmen, har vi udvalgt et par temaer fra 

filmens handling. Disse skal ses som inspiration: 

https://www.youtube.com/watch?v=_StU0G86Iqs
https://www.youtube.com/watch?v=o1PFT10WEKw
http://www.smagpaaaarhus.dk


Ensomhed: Ichiko har studeret i en større by, hvor hun ikke fik opbygget en vennekreds, 

mens hun læste. Selvom hun nu bor alene, er hun mindre ensom end hun var, da hun 

boede i byen. Hendes nye vennekreds omfatter dog ikke kun hendes egen aldersgruppe, 

men også hendes venners forældre, bedsteforældre og naboer.  

By/land: Filmen viser fordele og ulemper ved at bo i byen og på landet.  

Bæredygtighed: Ichiko bruger ænder til at vedligeholde sine rismarker. Ænderne spiser 

ukrudt, samt insekter og deres afføring gøder risen. Filmen viser ligeledes, hvordan man 

sanker og høster med respekt for naturen samt planlægger næste års måltider ved at så, 

høste og konservere.  

Dyrkning: Filmen viser, hvordan afgrøder på forskellig vis gror bedst. Ofte er det råvarer vi 

kender såsom gulerødder, spinat og tomater men der er også mere eksotiske afgrøder, 

eksempelvis ris.  

Japan kultur: Japansk fokus på natur og kultur sættes i stærkt relief i film som “Min nabo 

Totoro” og “Little Forest”. 

Mediefag: Hvorfor er Manga så stor i Japan og hvad kan “Slice of life” genren. Her tænkes 

både på film og skrift. Og har vi nogle lignende genrer i Europa? 

Selvforsyning: Ichoki er næsten selvforsynet når det kommer til mad som hun selv dyrker 

og høster, samler og kultiverer. Det kan virke inspirerende for andre som måske ønsker at 

finde deres egen mad og på den måde være uafhængig af, hvad man har råd til. 

Madinnovation: Little Forest viser årstidens forskellige råvarer, og hvordan man 

vedligeholder marker, høster grøntsager, samler, finder inspiration til nye retter, og nye 

måder at tilberede kendte råvarer på. Filmen giver en godt indblik i, hvad det betyder at 

klare sig selv og finde sine egne rødder, med fokus på ernæring.   

Eleverne skal cykle til eventen for at tage del i sanketuren 

Tid: Torsdag den 13. oktober kl 11 til ca.  kl . 14.30  

Sted: Dokk1, store sal.  

Sanketure: svampe-, æble- og nøddesanketur.  

Tilkendegiv hvilken sanketur der foretrækkes. Turene fordeles efter først til mølle 

princippet. 



Svampetur til Marselisborgskovene. 

Marselisborgskovene er et af de steder i 
Danmark, hvor der er fundet flest svampe 
gennem tiderne. Vi går en tur gennem 
efterårsskoven, og ser hvad den kan byde 
på. 
Årstidens svampe bliver præsenteret, og 
både glæder og farer ved svampeindsamling 
gennemgås.  
Beklædning: Årstidens tøj og sko. 
Turleder: Anders Lykke fra den østjyske del 
af Foreningen til Svampekundskabens 
Fremme. 

Mødetid og mødested: Kl 12.15 ved hotel Varna, på parkeringspladsen ved den lille sø på 
den modsatte side af vejen. 

Mere Information følger om Nøddesanketuren. 

ÆBLEROV MED NATUR RETUR   
Selvom det er sent på sæsonen, så er der stadig gode muligheder for at finde gode ting og 
sager i naturen i og omkring Aarhus. Vi tager jer med på æblerov i nærområdet, og lærer 
jer om planternes biologi, hvor de kan indsamles og hvordan de tilberedes. Vi glæder os til 
at se jer!  

 

F o r yderligere oplysninger ang. sanketure kontakt Smag På Aarhus 

Projektmedarbejder Ursula Meander Bjerggaard, 41150643, 

urb@aarhus.dk 

 

For ydereligere oplysninger om filmen kontakt 

FoodFilmFestival 

Festivalsdirektør Mai Damgaard Rasmussen, 26334515, 

maidr@foodfilmfestival.dk 

Projektleder Liv Kappel, 40559537, livk@foodfilmfestival.dk 
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Med venlig hilsen 

Smag På Aarhus  og FoodFilmFestival 


