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Tak! 
til vores støtter

Tak til følgende samarbejdspartnere:
Jacob Breuning/Det Danske 
Filminstitut/MSiB, Mariella 
Harpelunde Jensen/Buster, Linda 
Moris/Køge Kommune, Lene Mehlsen 
Thomsen/Norddjurs Kommune, Hilde 
Østergaard/Gentofte Kommune, Astrid 
Holtz Yates/Aarhus Kommune, Erik 
Grønfeldt/Vejle Kommune, Jurgita 
Petersen/Roskilde Kommune, Henrik 
Nordbek/Grenaa Børnefilmklub, 
Mette Balsby/Nicolai Bio i Kolding, 
Malene Sakskilde og Tim Lindebæk 
Djursing/Den boligsociale helhedsplan 
i Folehaven, Valbyejendommene 
og Hornemanns Vænge, Birgitte 
Weinberger/OFF, Anne Boukris/

Copenhagen Jewish Film Festival, 
Perlefilm, Lommefilm, Annelie 
Henriksson og Paula Bustos Castro/
ARF, Tuomo Tammanpaa og Matias 
Kauppi/Norpas, Edina CSüllög 
og Anti Naulainen/FUFF, Anaeli 
Kihunrwa/MediaOne Multimedia i 
Tanzania, DaBuf, Mundu, Verdens 
Bedste Nyheder, Spor Media, 
Kulturrygsækken, Niels Righolt/CKI, 
Peter Holten/De Kreatives Kontor, 
ADESTE+, Skoletjenesten, ULF, 
BFU og Filmpædagogisk Netværk/
DFI, lokale børnekulturkonsulenter, 
alle vores samarbejdsbiografer, 
distributører og CFU’er i Danmark.

Også en varm tak til 
vores spændende oplægsholdere, 
praktikanter, bestyrelse og alle andre, 
der støtter op om Salaam Filmfestival, 
som produceres under Salaam Film 
& Dialog. 
Alle sponsorer kunne ikke nå med 
inden programmets deadline 
- se venligst www.salaam.dk for en
opdateret liste.

Salaam Filmfestival
Oehlenschlægersgade 35, st. tv.
1663 København V
Tlf. 32 118 188
filmfestival@salaam.dk
www.salaam.dk

”Jeg synes eleverne var meget 
opmærksomme under oplægget 
og fandt det fængende.”
Sæbygårdskolen i Sæby, Nordjylland
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Respekt for naturen og hinanden  

Med coronakrisen har den vestlige verden oplevet noget, som andre 
af verdens befolkninger kender alt for godt: at en gennemgribende 
krise eller krig har ændret deres samfund radikalt. 

Krisen har vist os, at nationernes gensidige afhængighed er 
stor – at vi alle er en del af samme verden. På Salaam arbejder vi 
med undervisning i FN’s verdensmål og de mål er vigtigere end 
nogensinde. De er et internationalt verdenssamfunds bud på at skabe 
en bæredygtig verden af sammenhæng, solidaritet og resiliens. Alle 
vores film rejser aktuelle og essentielle diskussioner under et eller 
flere af FN’s mål.  

 
I år viser vi film, hvor hovedfigurerne lærer at respektere naturens 
kræfter og behov. For de små udfoldes temaet i forskellige dele 
af verden i kortfilmpakken Naturens hemmelighed, mens det 
i Sangen fra havet er keltisk livsvisdom, det handler om. I Den 
lille afskyelige snemand personificerer den pelssvøbte snemand 
naturens selvhelende kræfter, mens et lille, livligt rumvæsen lærer 
menneskets mærkværdigheder at kende i Fårmageddon.

At gensidig menneskelig respekt er nødvendig i en mangfoldig 
verden, hvor stærke interesser og magter kæmper mod hinanden 
uden hensyn til det enkelte menneske, er årets andet tema. 
Det fører os til Syrien, hvor en håndfuld læger kæmper en 
selvopofrende kamp for liv i The Cave, og kvinder kæmper mod ISIS 
i Sisters in Arms. Papicha viser en kreativ, ung kvindes kamp for 
individuel frihed i Algeriet, mens en gruppe kvinder på en fabrik 
kæmper deres sag i Made in Bangladesh. I dokumentarfilmen I limbo 
føres vi ind i nigerianeren Edwards fortvivlede kamp for retfærdighed 
som handlet til Danmark, og i Amys vilje kan Amy ikke finde sig 
til rette som adopteret. Hun vil tilbage til sin familie i Etiopien. 
Sommeren med Rana, Binti og svenske Pelle Haleløs handler 
alle sammen om at finde sig til rette et nyt sted, mens dramaerne 
Krudttønden og Unge Ahmed handler om unge, der netop ikke kan 
finde sig til rette og som i stedet bliver radikaliserede. 

Med tre nye, stærke kortfilm om Børnene 
på Silkevejen lærer vi Yang Qing fra Kina, 
Reshat fra Aserbajdsjan og Tika fra Georgien 
at kende. Og så har vi fået en forrygende 
dokumentarfilm om grønlandske dilemmaer 
med Kampen om Grønland. 

Vel mødt i biografmørket!

Solveig Thorborg
Festivalleder

Indhold
Præsentation af oplægsholdere  .......  4
Booking  .............................................  5
Med Skolen i Biografen  .....................  5
Film & dialog program  ......................  6
Spilleplan  .......................................... 15
Forbered oplevelsen  .......................... 16 
Medierådets censur  .......................... 16
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“Salaam” betyder 
hej og fred

10. februar kl. 15:30 
byder vi velkommen til 
Salaam Filmfestival 2020-21 

Billetterne er gratis og bestilles ved 
at skrive en mail til 
filmfestival@salaam.dk

Programmet fremgår af Salaams 
hjemmeside senere. 

Salaam Prisen 2020 vil blive uddelt. 
Sidste år gik den til Salaams 
allerførste oplægsholder; 
samfundsrevseren, musikeren og 
skuespilleren Zaki Youssef.



Afshin Firouzi flygtede med sin familie fra Iran i 1983. Første stop i Danmark var Sandholmlejren, 
derefter Brøndby Strand hvor han er opvokset. Sideløbende med mange års arbejde, blandt andet 
i militæret, har Afshin fulgt sin passion for musik, teater og film. Han bruger også sine talenter i 
socialt engageret arbejde med unge og voksne.

Line er skuespiller, dramatiker, idéudvikler, historiefortæller og psykomotorisk terapeut. Bag 
alle titlerne er én fællesnævner: interessen for det rum hvor kultur og kunst mødes og ophæver 
fordomme og misforståelser mellem mennesker. Den interesse vil hun dele med eleverne som 
oplægsholder på Salaam.

Andreas er 26 år og studerer til hverdag Statskundskab på Aarhus Universitet. Hans forældre 
var en del af den tamilske diaspora og flygtede til Danmark under borgerkrigen i Sri Lanka. Som 
dansk-tamiler har han kæmpet med forestillingen om stedløshed forbundet med at være brun i 
Danmark. Når Andreas taler med eleverne ude i biografen, har han en mission, nemlig at fungere 
som brobygger mellem kulturer.

Astrid er uddannet pædagogisk antropolog og elsker mennesker og kultur. Hun arbejder ud fra, at 
fællesskaber er en konstant foranderlig proces, som vi alle bidrager til. Sammen med eleverne ud-
forsker og udfolder Astrid nye sider af klassefællesskaber, venskaber og livsvilkår for børn og unge, 
som bor i Danmark.

Esma Yüksel er 22 år gammel og har kurdisk-tyrkiske forældre. Hun er dialogskaber hos Køben-
havns Kommune og rollemodel hos UU vejlederne i København. Hun fortæller sin personlige his-
torie for at inspirere og motivere unge til at være vedholdende i at tage en uddannelse, selvom der 
kan opstå udfordringer undervejs - udfordringer som Esma selv har oplevet mange af på sin vej.

Hamed er 36 år og kommer oprindeligt fra Afghanistan. Som barn levede han blandt andet 
illegalt i Iran med sin familie, inden de kom til Danmark i 2000. Han arbejder med udsatte unge 
i Københavns Kommune og studerer Mellemøststudier på Københavns Universitet. Gennem sin 
personlige fortælling gør Hamed unge mennesker opmærksomme på de evner, ressourcer og 
muligheder de har. 

Ivalo er født og opvokset i Danmark med grønlandske forældre. Hun har altid følt sig stærkt 
knyttet til Grønland og vil flytte dertil efter endte studier i Danmark. Med sine oplæg, vil hun åbne 
op for dialog, hvor nysgerrighed for andre kulturer og lande fylder mere end de fordomme om 
grønlændere, hun godt kan møde i Danmark.

Jacob er statsløs beduin fra Kuwait, hvor han som barn tilbragte det meste af tiden med at passe 
familiens kameler ude i ørkenen. Han flygtede alene til Danmark i 2015. I dag lever han som 
udvist asylansøger og kæmper for at få lov til at blive. Jacob vil gerne bidrage til at skabe dialog, 
forståelse og forandringer mellem mennesker og mener derfor det er vigtigt, at vi deler vores 
historie og erfaringer med hinanden. 

Khaled flygtede fra krigen i Syrien til Danmark i 2014. Til hverdag læser han til bygningsingeniør og 
arbejder ved siden af sine studier hos LærDansk. Khaled er også sprogunderviser og har sin egen 
YouTube-kanal, hvor han underviser i dansk på arabisk. Derudover er han frivillig i projekterne 
Flygtninge Fortæller og Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK). 

Afshin Firouzi

Line Stampe Nielsen

Andreas Pasuathy

Astrid Stegeager

Esma Yüksel 

Hamed Azizi

Ivalo Labansen

Jacob Sekhi

Khaled Ksibe

OPLÆGSHOLDERE
Eleverne møder altid en af Salaams oplægsholdere til vores film & dialog-arrangementer. Mange har baggrund i flere 
kulturer og fortæller åbent om deres mangeartede erfaringer med at være flerkulturel i Danmark.
Her præsenterer vi nogle af de oplægsholdere Salaam Filmfestival samarbejder med. Se flere på www.salaam.dk
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Muhammad er magister i Arabisk og mellemøststudier og konverterede til Islam, da han var 18 
år. Til daglig er han ansat i Københavns Kommune, underviser i arabisk på aftenskole og arbejder 
blandt andet med tidlig forebyggelse af kriminalitet, social mistrivsel og radikalisering. Muham-
mad bruger mødet og dialogen mellem mennesker til at skabe forandringer. Det handler om at 
påvirke hinanden positivt og bidrage til en større forståelse af, hvordan identitetsprocessen for 
nogle få unge ender i en ekstremistisk retning.

Omar er 30 år og født i Somalia, men blev familiesammenført med sin far i Danmark som barn. 
Hans barndom var præget af skoleskift, fedme og mobning. Han blev smidt ud af skolen og endte i 
fængsel. I dag er han tømrer og arbejder ved siden af sit håndværk med at støtte andre unge, der 
har det svært. Han er familiefar og læser til ingeniør, mens han selv bygger familiens næste hus.

Rania kommer oprindeligt fra Irak, men har også boet i Libanon, Syrien og Tunesien, inden hun 
som 12-årig kom til Danmark med sine forældre. Familien boede på adskillige asylcentre i de første 
år, indtil de fik tildelt politisk asyl. Rania er filminstruktør og bruger udover sin personlige historie 
også sin viden om filmiske virkemidler og narrativer i sine oplæg.

Shaymaa er mor til to og studerer til kandidat i Kultur og formidling på Syddansk Universitet. Hun 
har erfaring som sprogunderviser i bl.a. arabisk og dansk. Derudover har hun holdt adskillige 
oplæg om kulturforskelle, samt været frivillig i forskellige organisationer som DFUNK, Yallah! og 
D-Faktor, der bygger bro mellem etniske danskere og nydanskere/flygtninge. Shaymaa brænder 
for kulturformidling, hvor hun især tager udgangspunkt i sine personlige erfaringer.

Shubhdeep er født og opvokset i København. Han studerer Visuel antropologi i Aarhus, hvor han 
bl.a. skaber film og fotografier for at kunne formidle fortællinger. Filmen bliver for ham et bin-
demiddel mellem individet og rejsen ind i et ukendt univers, der kan ende med at blive en del af en 
selv. I sine oplæg vil Shubhdeep dele sin personlige historie og oplevelser med eleverne. 

Sibel er 28 år og har tyrkisk baggrund gennem sine bedsteforældre. I gymnasiet var hun en af de 
rå piger. Hun har en bachelor i Sociologi fra Syddansk Universitet og er nu cand.mag. i Psychology 
og Cultural Encounters. Hun brænder for at tale om og fungere som brobygger mellem kulturer. 
Hun taler bredt om kulturmødet og har en stor personlig viden om at være efterkommer af 
gæstearbejdere.

Muhammad Ali Hee

Omar Mohamud

Rania M. Tawfik

Shaymaa Ahmad Najjar

Shubhdeep Singh Parwana

Sibel Özcan 

BOOKING
Book billetter på salaam.dk/filmprogram-for-skoler/ og find informationer under visningsstedet i spilleplanen. 
Film og oplæg er gratis eller koster 20 kr. pr. billet – også for læreren. 
Folkeskoler og andre offentlige institutioner skal opgive EAN nr. ved booking. 
Folkeskoler og offentlige institutioner i Københavns Kommune skal derudover oplyse brugerID ved booking. 
Oplys deltagerantal samt din og skolens kontaktinfo. Ved overbooking kan ekstra filmvisninger muligvis arrangeres – 
kontakt os på booking@salaam.dk. 

VED AFLYSNING, ÆNDRING OG FRAVÆR 
Aflysning eller ændring i antal af tilmeldinger skal ske senest 10 hverdage inden arrangementet afholdes. Hvis aflysning 
eller ændring sker senere, opkræves det fulde beløb på det oprindelige deltagerantal. Hvis en hel klasse udebliver fra en 
forestilling, sendes en regning på 500 kr. 

MED SKOLEN I BIOGRAFEN 
Salaam fortsætter samarbejdet med Det Danske Filminstituts tilbud ’Med Skolen i Biografen’. 
Booking til arrangementerne sker hos den lokale CFU eller via hjemmesiden mitcfu.dk/msib.
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Sprog: Ingen tale eller dansk Censur: Ej fastsat af Medierådet Originaltitel: Regn-
skovens hemmelighed, Danmark, Peru 2020 / Birdlime, Canada 2017 / Der Kleine Vogel 
und die Bienen, Schweiz 2020 / Elders, Australien 2019 / Mishou, Tyskland 2020
Genre: Animation, kortfilm Instruktion: Rikke Hallund / Evan DeRushie / Tony Briggs / 
Lena von Döhren / Milen Vitanov  Spilletid: 52 minutter Niveau: 0. – 3. klasse 
Temaer: Børn og dyr i andre lande, respekt for naturen, biodiversitet og klima-
forandringer Fag: Dansk, billedkunst, natur/teknologi Film + oplæg: 1t. og 30 min.

FILM I Regnskovens hemmelighed fortæller børn fra Amazonas 
en myte om flodens vand. Fugleklister er historien om en fugl, der 
i fangenskab lærer menneskesprog. Men hvordan kommer han 
hjem til skoven? I Den lille fugl og bierne følger vi en fugl, der i sin 
betagelse af biernes færden, glemmer at holde øje med ræven. I 
De ældste genoplever en gammel aboriginer dengang, da de gamle 
lærte ham at klare sig i naturen. I Mishou lander turister med en 
helikopter på Nordpolen. Da en hund bliver glemt, får den glæde af 
de lokale harers snarrådighed.

OPLÆG Vores oplægsholder taler med 
børnene om de vidt forskellige myter og 
virkeligheder, der ligger til grund for filmene 
hver især. Der lægges desuden vægt på FN’s 
verdensmål 13 og 15 om at passe på vores 
natur og mindske klimaforandringerne. 

0. - 3. klasse / i alt 1 t.  og 30 min.

Vises i København, Aarhus 
Dato og booking se side 15.

Naturens hemmelighed – kortfilmpakke om natur og klima

FILM Fåret Frode får ganske uventet en fremmedartet ven. 
En dag lander et lille omkringfarende rumvæsen, LU-LA, med 
magiske kræfter nemlig sin flyvende tallerken i nærheden af 
Mossy Bottom Farm. De to lærer hinandens særheder at kende, 
og den intergalaktiske gæst bliver høj på stormagasinets store 
slikmængder. Men en fare truer de to venner, da en dame med 
stramt hår og hendes uhyggelige organisation begynder at jage den 
spraglede gæst. Det gælder om at få den besøgende hjem til sine 
forældre i rummet, inden hun bliver fanget.

F for Får Filmen: Fårmageddon

Sprog: ingen tale Censur: Tilladt for alle Originaltitel: A Shaun the Sheep Movie: 
Farmageddon, UK, Frankrig, USA 2019 Genre: Animation Instruktion: Will Becher og 
Richard Phelan Spilletid: 86 minutter Niveau: 0. – 3. klasse Temaer: Venskab på tværs   
Fag: Dansk, billedkunst Film + oplæg: 1 t. og 55 min.

OPLÆG Hvad er det sjove og spændende ved 
at lære mennesker at kende, som lever på 
en anden måde end en selv? De taler måske 
anderledes, ser andre film, tror på noget andet 
og spiser noget andet? Måske er deres familie 
og hjem indrettet forskelligt fra ens egen 
familie? Sammen finder vi på ligheder, der 
samler os på tværs af alle forskelle.

0. - 3. klasse / i alt 1 t. og 55 min.

Vises i Borup, Grenaa, København, Roskilde, Ørsted 
Dato og booking se side 15.

0.- 3. KLASSE
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“Shub var fremragende og rolig. 
Svarede flot og uddybende på elevernes 
spørgsmål. Han gjorde oplevelsen 
endnu bedre. Vi har været med i 6 år.” 
Nordagerskolen på Fyn 
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1.- 4. KLASSE
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Sprog: Dansk tale Censur: Ej fastsat af Medierådet Originaltitel: Zomer Zonder Mama, 
Holland 2019 Genre: Drama Instruktion: Sanne Vogel Spilletid: 69 minutter
Niveau: 1. – 4. klasse Temaer: Venskab på tværs, intolerance, krigens alvor, Syrien 
Fag: Dansk, historie Film + oplæg: 1 t. og 40 min.

Sommeren med Rana 
FILM Suzan på 10 skal holde sommerferie hos sin mormor på landet, da 
hendes mor, Connie, skal til Syrien som TV-reporter. I en nyligt opført 
flygtningelejr møder Suzan pigen Rana, der har mistet sine forældre i 
krigen. Pigerne udvikler et venskab, som Suzans to hollandske veninder 
ikke værdsætter, og Suzan må vælge side. Under sommerens sol dukker 
krigens alvor op dagligt, og en dag meldes Suzans mor savnet. Lettelsen 
er stor, da hun vender hjem, men hvad er udsigterne for Ranas fremtid?

OPLÆG Hvordan er det at leve med et ben i to 
verdener, to kulturer eller to lande? Hvordan 
får man det bedste ud af begge steder? Nogen 
børn oplever det måske, fordi deres forældre 
kommer fra et andet land end Danmark. Andre 
oplever måske at bo hos mor den ene uge og 
hos far den anden. Og hvordan er forskellen på 
at bo på landet og i byen i Danmark? 

1. - 4. klasse / i alt 1 t. og 40 min.

1.- 4. klasse / i alt 1 t. og 40 min.
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Vises i Hellerup, København, Vejle 
Dato og booking se side 15.

OPLÆG Måske kan vi blive venner? Det er 
Suzans spontane tanke, da hun ser børnene i 
flygtningelejren. Men ikke alle tænker sådan. 
Hvad sker der, når vores ubekymrethed brydes 
af mødet med mennesker, der lever under 
en langt hårdere skæbne end os selv? Hvad 
kan vi mødes om? Hvad kan være sjovt og 
spændende ved mødet? 

Vises i Hellerup, København, Køge, Roskilde, Aarhus
Dato og booking se side 15.

Pelle Haleløs  
FILM Pelle er ikke bare en haleløs kat, men også en kat fra landet, 
der er faret vild i storbyen Uppsala. Den charmerende hunkat, 
Maja Flødenæse, introducerer ham til glæder og farer i byen, mens 
den entreprenante gadekat, Mons, presser ham til at optræde på 
scenen i sin café som raritet, katten uden hale. Pelle er fanget i 
to verdener. Han kan se de spændende oplevelser og muligheder 
i storbyen sammen med den smukke Maja Flødenæse, men han 
længes også forfærdeligt hjem til sommerhuset på landet, hvor 
hans menneskeveninde Birgitta bor. 

Sprog: Dansk tale Censur: Ej fastsat af Medierådet Originaltitel: Pelle Svanslös, 
Sverige 2020 Genre: Animation Instruktion: Christian Ryltenius Spilletid: 67 minutter  
Niveau: 1. – 4. klasse  Temaer: Venskab på tværs, immigranter Fag: Dansk, billedkunst 
Film + oplæg: 1 t. og 40 min.



1.- 4. KLASSE

Sprog: Dansk tale Censur: Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år
Originaltitel: Song of the Sea, Irland 2014  Genre: Animation
Instruktion: Tomm Moore Spilletid: 93 minutter Niveau: 1. – 4. klasse  
Temaer: Mytologi, savn, splittet mellem to verdener, at være alene, natur og 
bæredygtighed Fag: Dansk, billedkunst, kristendomskundskab Film + oplæg: 2 timer

Sangen fra havet  
FILM Saoirse er halvt menneske, halvt selkie, et sælfolk fra skotsk 
mytologi. Hendes mor, der er selkie, dør ved hendes fødsel og 
hendes storebror Ben bliver splittet mellem forældrenes forvent-
ning om, at han tager sig af sin søster og sin vrede og sorg over at 
have mistet sin mor. Børnenes far er gået helt i stå, så de to børn 
skal bo hos deres farmor i byen. Men de flygter for at komme til-
bage til deres hjem ved havet, og på deres rejse befrier de mytolo-
giske væsner, som er blevet fanget i den moderne verden. 

OPLÆG Hvad er en selkie og hvilken 
kulturkreds tilhører denne mytologiske figur? 
Hvad vil det sige at være splittet mellem to 
verdensopfattelser? Hvad kan vi gøre for 
naturen nu, hvor den har lidt under vores 
overforbrug af den? Vi taler lidt om FN’s 
verdensmål 14: Livet i havet.
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Vises i Kolding, København
Dato og booking se side 15.

2.-4. klasse / i alt 2 timer
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Sprog: Dansk tale Censur: Ej fastsat af Medierådet
Originaltitel: Binti, Belgien, Holland 2019 
Genre: Drama Instruktion: Frederike Migom Spilletid: 90 minutter
Niveau: 2. – 4. klasse Temaer: Venskab på tværs, immigranter
Fag: Dansk, historie Film + oplæg: 2 timer

Binti 
FILM 12-årige Binti fra Congo lever illegalt med sin far Jovial, i 
Belgien. Binti vil leve et normalt liv og drømmer om at blive en 
berømt vlogger som sit store idol Tatyana. 11-årige Elias bor alene 
med sin mor Christine. Da deres nabo inviterer Christine på en 
romantisk tur til Paris, gemmer Elias sig i sit træhus. Samtidig 
rydder politiet Bintis og Jovials hjem, så de må flygte. Binti finder 
Elias i træhuset og da deres forældre mødes, håber Binti, at hun 
kan få dem til at gifte sig, så hun og faren kan blive i Belgien. Binti 
og Elias bliver venner, indtil Elias finder ud af, hvad Binti er ude på.

OPLÆG Hvorfor må nogen leve illegalt i 
Europa og er det normalt at immigranter lever 
ligesom Bintis far? Hvorfor rejser en mand 
som Bintis far fra sit hjemland? 
Oplægget kommer ind på FN’s verdensmål 
1: Afskaf fattigdom og 8: Anstændige jobs.

Vises i Fyn (Med Skolen i Biografen), København, 
Sønderjylland (Med Skolen i Biografen), Vejle 
Dato og booking se side 15.

”Super godt med en 
fortælling inden og efter 
filmen. Det fungerer så 
godt for elevernes læring.” 
Islev Skole i Rødovre
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Sprog: Dansk tale Censur: Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år
Originaltitel: Abominable, Kina, USA, Japan 2019 Genre: Animation
Instruktion: Jill Culton Spilletid: 97 minutter Niveau: 3. – 6. klasse
Temaer: Natur, venskab, savn og at være anderledes, Kina, animation 
Fag: Dansk, billedkunst, natur/teknologi  Film + oplæg: 2 t. og 10 min.

Den lille afskyelige snemand
FILM Den kinesiske pige Yi knokler for at tjene penge til at 
gennemføre en rejse, som hun og hendes afdøde far drømte om at 
tage sammen. En aften opdager hun en stor, nuttet og pelset yeti på 
sit tag, som hun giver navnet Everest. De bliver snart venner. Men 
da Everest bliver jagtet af en manisk rigmand og en stridbar kvinde, 
må Yi begive sig ud på en farefuld færd til Himalayas bjerge for at 
hjælpe Everest hjem til hans forældre i tide. En smuk animationsfilm 
om venskab, savn og forskellighed, og om at værne om naturens 
skønhed. Lavet af selskabet bag “Sådan træner du din drage”.

Sprog: Kinesisk/georgisk/azeri med danske undertekster Censur: Ej fastsat af 
Medierådet Originaltitel: Børnene på Silkevejen: Monkey King/Dance Lessons/Bird Boy, 
Danmark 2020  Genre: Dokumentar Instruktion: Kaspar Astrup Schröder/Camilla Magid/
Simon Lereng Wilmont Spilletid: 64 minutter Niveau: 4. – 6. klasse Temaer: Børns 
rettigheder, fattigdom, fritid Fag: Dansk, billedkunst Film + oplæg: 1t. og 35 min.

Børnene på Silkevejen  
FILM Tre film om børns vilkår på den gamle handelsrute mellem 
Kina og Europa. I Abekongen spiller 11-årige Yang Qing Yuan rollen 
som abekongen i en traditionel Beijing Opera. Det er krævende 
og han træner meget, men hans skolekammerater siger, at det 
er gammeldags og driller ham. I Dansetimer lærer 10-årige Tika 
handicappede børn at danse på sin bedstemors børnehjem i Geor-
gien, så de kan holde opvisning og indsamle penge til institutionen. 
Fugledrengen skildrer Reshat fra Aserbajdsjan, der elsker fugle. 
Men da han erfarer hvordan man holder dem, indser han, at de er 
smukkere i frihed.

OPLÆG Vores oplægsholder taler med 
børnene om at skabe venskaber på tværs af 
sociale og kulturelle forskelle.  
Der lægges desuden vægt på FN’s verdensmål 
13 og 15 om at passe på vores natur og 
mindske klimaforandringerne. Ligesom I 
kommer ind omkring den animationsteknik, 
der er brugt i filmen.  

OPLÆG Børnene i filmene har meget 
anderledes levevilkår end børn i Danmark. 
Hvorfor er Yang Qing Yuans mor meget 
ambitiøs på hans vegne? Hvorfor er 
børnehjemmet i Georgien nødt til at samle 
penge ind? Hvordan lever Reshat? 
Oplægget kommer bl.a. ind på FN’s 
verdensmål 1: Afskaf fattigdom.

3.- 6. klasse / i alt 2 t. og 10 min.

4. – 6. klasse / i alt 1 t. og 35 min.
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Vises i Borup, Grenaa, København, Køge, Ørsted 
Dato og booking se side 15.

Vises i København, Roskilde, Aarhus
Dato og booking se side 15.

”Filmen gik lige i hjertet. 
Stor ros for dette oplæg.  
Vi vil meget gerne besøge 
jer igen.”
Sortedamskolen i København 
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Sprog: Bengali med danske undertekster Censur: Tilladt for børn over 11 år 
Originaltitel: Made in Bangladesh, Frankrig, Bangladesh, Danmark, Portugal 2019   
Genre: Drama Instruktion: Rubaiyat Hossain Spilletid: 95 minutter Niveau:  7. 
klasse – ungdomsuddannelser Temaer: Arbejderes rettigheder, kvinders rettigheder, 
fattigdom Fag: Dansk, samfundsfag, filmkundskab Film + oplæg: 2 t. og 5 min.

Made in Bangladesh  
FILM Den unge kvinde Shimu er syerske på en tøjfabrik i Dhaka 
under meget ringe forhold. Da en af hendes kolleger dør i en brand 
på fabrikken, begynder hun at organisere kvinderne på fabrikken. 
Kollegerne er med, selvom fabriksejeren modarbejder dem med 
alle midler. Gennem arbejdet med fagforeningen får Shimu nyt håb.  
Men hjemme møder hun hård modstand fra sin arbejdsløse 
ægtemand, der vil kontrollere hende og er utilfreds med hendes 
engagement i fagforeningen. På fabrikken bliver det stadig 
vanskeligere at forfølge drømmen om retfærdighed og en 
fagforening til kvinderne.

OPLÆG Hvorfor er arbejdsforholdene så ringe 
i Bangladesh og andre udviklingslande? Og 
hvorfor bliver Shimus mand vred over hendes 
fagforeningsarbejde? Oplægget kommer også 
ind på FN’s verdensmål 1: Afskaf fattigdom,  
8: Anstændige jobs og 12: Ansvarligt forbrug og 
produktion. 

7. kl. – ungdomsuddannelser  / i alt 2 t. og 5 min.
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Vises i København, Køge, Vejle
Dato og booking se side 15.

Amys vilje
FILM Som 10-årig blev Amy adopteret fra Etiopien til Danmark 
sammen med sin lillesøster. Hendes mor og storesøster i Etiopien 
vidste ikke, at børnene blev bortadopteret. Amys adoptivforældre 
tillader ikke, at hun har kontakt med sin etiopiske familie og det 
sætter gang i en årelange kamp mod myndighederne. Amy vil hjem 
til Etiopien. Hendes plejemor prøver forgæves at hjælpe og det 
ender med, at Amy må flygte tilbage til sin familie i Etiopien. Her er 
hun som en dansk teenager - en fremmed fugl, der har glemt sit 
sprog. Men Amy giver ikke op, hun kæmper for at få sin etiopiske 
identitet tilbage.

OPLÆG Amys mor tror, at datteren skal i skole 
i Danmark. Hun ved ikke, at det er adoption. 
Hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan er det 
at være en del af to kulturer? Hvad er godt og 
hvor er udfordringerne? Oplægget kommer 
også ind på FN’s verdensmål 1: Afskaf fat-
tigdom og 4: Kvalitetsuddannelse til alle.

7. kl.- ungdomsuddannelser / i alt 1 t. og 50 min.
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Vises i Kolding, København 
Dato og booking se side 15.

Sprog: Dansk og amharisk med danske undertekster Censur: Tilladt for børn over 11 år 
Originaltitel: Amys vilje, Danmark 2019  Genre: Dokumentar 
Instruktion: Katrine W. Kjær Spilletid: 79 minutter Niveau:  7. klasse - 
ungdomsuddannelser Temaer: Adoption, familie, fattigdom, mellem kulturer 
Fag: Dansk, samfundsfag, filmkundskab Film + oplæg: 1t. og 50 min.

7.- 10. KLASSE
+ UNGDOMSUDDANNELSER

”Det er modigt. 
Vigtigt supplement til 
undervisningen. Vi er en 
del af Salaam hvert år.” 
Søren Kanne Skolen i Grenaa 
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Filmen som oplevelse og læring  
Biografen som læringsrum: Børn og unge er aktive medieforbrugere. så hvad gør det til en særlig oplevelse at se en 
film med Salaam? Det gør Salaams oplægsholdere, der introducerer og perspektiverer oplevelsen i biografen. I kan med 
fordel forberede jer på filmens temaer og have nogle spørgsmål klar til oplægsholderen ved at orientere jer i Salaams 
undervisningsmaterialer og læse oplægsholderportrætterne. Find det hele på salaam.dk fra august-september 2020.

Salaam ude på skolen: Du kan booke et Salaam Skole arrangement med film og oplæg ude på din skole. Vores erfarne 
oplægsholdere ind¬drager eleverne i dialog med udgangspunkt i filmens temaer. Gennem involverende læringsforløb 
levendegøres interkulturelle og globale problemstillinger. Kontakt os via skole@salaam.dk.

Salaam og Verdensmålene: Salaam samarbejder med NGO’er, foreninger og organisationer om Verdenstimen i uge 36. I 
Salaams undervisningsmaterialer kan du læse, hvilke specifikke mål der fokuseres på i arbejdet med den enkelte film. 
Læs mere på salaam.dk og på verdenstimen.dk.
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8.-10. KLASSE
+ UNGDOMSUDDANNELSER

Sprog: Fransk og arabisk med danske undertekster Censur: Tilladt for børn over 11 år
Originaltitel: Le jeune Ahmed, Belgien, Frankrig 2019  Genre: Drama  
Instruktion: Jean-Pierre og Luc Dardenne  Spilletid: 90 minutter Niveau: 8. klasse - 
ungdomsuddannelser  Temaer: Ekstremisme, fundamentalisme, filmkritik Fag: Dansk, 
samfundsfag, medier, filmkundskab  Film + oplæg: 2 timer

Unge Ahmed
FILM Ahmed er 13 år og radikaliseret muslim. Til koranlæsning har 
han mødt en fyr, der prædiker ekstremistiske tanker og handlinger. 
Ahmed slår ind på en vej, hvor han bryder med sin lærerinde, sine 
kammerater og i sidste ende sin mor. Han bliver sat i forvaring på 
et center for forebyggelse af ekstremisme, men han står fast, selv 
da en pige på hans egen alder, frimodigt, tilbyder ham kys og kram. 
Hans eneste mål er at rense livet for enhver fristelse og for at 
nedkæmpe det, som han mener, at Koranen fordømmer. 

8. kl. - ungdomsuddannelser / i alt 2 timer

OPLÆG Filmen beskriver ekstremisme uden 
at beskrive vejen dertil. For hvad har bragt 
Ahmed til at have disse holdninger? Hvorfor 
bliver han og visse andre unge radikaliserede? 
Det vil Salaams oplægsholder tage op og 
samtidig nuancere billedet af unge muslimer, 
så man forebygger stigmatisering. 

Vises i København (Med Skolen i Biografen), 
Nordsjælland (Med Skolen i Biografen), 
Storkøbenhavn (Med Skolen i Biografen) 
Dato og booking se side 15.
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”Det er modigt. 
Vigtigt supplement til 
undervisningen. Vi er en 
del af Salaam hvert år.”
Søren Kanne Skolen i Grenaa 
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Kampen om Grønland
FILM Nationalfølelse, identitet, politik og oprør spiller en stor rolle 
i de fire unge grønlænderes liv, som vi møder her. Rapperen Josef 
ønsker Grønlands selvstændighed i forhold til Danmark og han 
har, sammen med sin kæreste Paninnguaq, fået lavet traditionelle 
ansigtstatoveringer. Den unge politiker Kaaleeraq ønsker også en 
løsrivelse fra Danmark, mens politikeren Tillie næsten dagligt er 
udsat for chikane, fordi hun ikke taler grønlandsk. Tillie voksede op 
på et børnehjem i Danmark, men er vendt tilbage og har dannet et 
nyt parti, der kæmper for øget samarbejde.

I limbo
FILM Edward blev født i en landsby i Nigeria, hvor han blev anset 
for at være et heksebarn. Derfor endte han på gaden i Lagos, hvor 
han var et let offer for en menneskesmugler, der handlede ham til 
Danmark, hvor han skulle sælge stoffer. Men Edward vil ikke være 
kriminel. Han begynder at kæmpe mod menneskehandel og søger 
asyl i Danmark. Det danske asylsystem nedbryder Edward psykisk og 
han bliver anklaget for vold mod en ansat i asylcentret. Men Edward 
giver ikke op, heller ikke da det endegyldigt står klart, at han ikke kan 
få asyl i Danmark.

Sprog: Dansk og grønlandsk med danske undertekster Censur: Ej fastsat af Medierådet
Originaltitel: Kampen om Grønland, Danmark 2020 Genre: Dokumentar  
Instruktion: Kenneth Sorento  Spilletid: 95 minutter Niveau: 8. klasse - ungdoms-
uddannelser Temaer: Identitet, kolonisering, politik, Grønland Fag: Dansk, historie, 
samfundsfag, geografi, filmkundskab Film + oplæg: 2 t. og 5 min.

OPLÆG Hvad vil det sige at være grønlænder 
i det moderne Grønland? Mange yngre 
grønlændere søger tilbage til landets 
traditioner, hvor bl.a. sproget bliver en 
identitetsmarkør. Hvilke konsekvenser har det 
for de dansksprogede grønlændere? 
Centralt står spørgsmålet om, hvorvidt 
Grønland skal øge sin selvstændighed eller 
styrke båndet til Danmark.

8. kl.- ungdomsuddannelser / i alt 2 t og 5 min.

Vises i Borup, København, Roskilde, Aarhus
Dato og booking se side 15.

Sprog: Dansk Censur: Tilladt for børn over 15 år  Originaltitel: I limbo, Danmark 2019   
Genre: Dokumentar  Instruktion: Anja Dalhoff   Spilletid: 56 minutter Niveau: 8. klasse 
- ungdomsuddannelser Temaer: Menneskehandel, fattigdom, asyl, asylcenter, flygtninge 
Fag: Dansk, samfundsfag, filmkundskab Film + oplæg: 1 t. og 25 min.

OPLÆG Hvad er menneskehandel og hvorfor 
eksisterer det stadig? Hvorfor kan Edward ikke 
få asyl, når han er forfulgt? Oplægget kommer 
også ind på FN’s verdensmål  
1: Afskaf fattigdom, 10: Mindre ulighed og  
16: Retfærdighed og stærke institutioner. 

8. kl.- ungdomsuddannelser / i alt 1 t. og 25 min.

Vises i København, Køge, Aarhus 
Dato og booking se side 15.

8.-10. KLASSE
+ UNGDOMSUDDANNELSER
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”Oplægsholderens  
personlige baggrund  
er altafgørende.  
Super personlighed.” 
Feldballe Friskole i Aarhus
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9.-10. KLASSE
+ UNGDOMSUDDANNELSER

Sprog: Fransk og arabisk med danske undertekster Censur: Ej fastsat af Medierådet
Originaltitel: Papicha, Frankrig, Algeriet, Belgien, Qatar 2019 Genre: Drama  
Instruktion: Mounia Meddour Spilletid: 108 minutter Niveau: 9. klasse - ungdoms-
uddannelser  Temaer: Algeriet, kvinders forhold, undertrykkelse Fag: Dansk, 
samfundsfag, filmkundskab  Film + oplæg: 2 t. og 20 min.

Papicha
FILM Stedet er Algeriet, hvor radikale kræfter i 1997 presser på for at 
overtage magten og en borgerkrig er på vej. Nedjma på 18 studerer 
på en pigeskole og brænder for mode og design. Hun og veninderne 
nægter at lade de nye tilstande forhindre deres frie kvindeliv. De 
går på diskotek i smug og drømmer stort. Men langsomt presser 
virkeligheden sig på, og den er grum og modbydelig. Filmen er 
baseret på virkelige hændelser og handler om at turde sige fra, 
når undertrykkende politiske kræfter forsøger at begrænse ens 
uafhængighed.

OPLÆG Hvilken udvikling undergik Algeriet 
sidst i 1990’erne? Hvad er kvindernes stilling 
i landet nu? Hvad vil det sige at være pige 
og kvinde uden frihed til at leve det liv, som 
man ønsker? Hvad betyder det at vokse op i 
en familie, hvor piger må meget mindre end 
drengene? Og hvordan har vores oplægsholder 
fundet sin egen vej under de forhold?

9. kl. - ungdomsuddannelser / i alt 2 t.  og 20 min.
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Vises i Grenaa, København, Ørsted
Dato og booking se side 15.

Sprog: Arabisk og engelsk med danske undertekster Censur: Tilladt for børn over 15 år
Originaltitel: The Cave, Danmark, Tyskland, Frankrig, UK, USA, Qatar 2019  Genre: 
Dokumentar Instruktion: Feras Fayyad  Spilletid: 103 minutter Niveau: 9. klasse - 
ungdomsuddannelser Temaer: Syrien, borgerkrig, kvinders rettigheder, fattigdom  
Fag: Dansk, samfundsfag, historie, filmkundskab  Film + oplæg: 2 t. og 15 min.

The Cave 
FILM The Cave er et underjordisk hospital i den belejrede bydel 
Al-Ghouta i Syrien, hvor de civile kan finde hjælp og midlertidig 
sikkerhed. Børnelægen Dr. Amani Ballour og hendes kollegaer 
kæmper for at hjælpe alle under daglige bombardementer, under-
skud af forsyninger og den overhængende trussel om kemiske 
angreb. Selv her under jorden må kvinderne tilkæmpe sig retten til 
at arbejde på lige fod med deres mandlige kollegaer grundet den 
patriarkalske syriske kultur. Filmen tegner et bevægende portræt 
af solidaritet, mod og modstandskraft.

OPLÆG Hvad var og er omstændighederne 
vedrørende Al-Ghouta? Hvorfor og hvordan 
kæmper Dr. Amani Ballour for at bestride sin 
rolle som leder af hospitalet? Og hvorfor har 
nogen så svært ved at forestille sig en kvinde 
i den stilling? Hvad er syriske flygtninges stil-
ling i Danmark for tiden?

9. kl.- ungdomsuddannelser / i alt 2 t. og 15 min.
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Vises i Hellerup, København
Dato og booking se side 15.

”Oplægsholderens 
personlige baggrund 
er altafgørende. 
Super personlighed.” 
Feldballe Friskole i Aarhus
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Krudttønden
FILM Vi er i starten af 2015, og alle er optagede af terrorangrebet 
på Charlie Hebdo. Diskussioner trækker tråde tilbage til krisen 
omkring Muhammed-tegningerne. Og diskussioner er der mange 
af ved filmmanden Finn Nørgaards middagsbord, hvor han forsvarer 
alles ret til at ytre sig. Jødiske Dan Uzan søger job uden held, og 
hans sagsbehandler foreslår, at han ændrer sit efternavn for at 
højne chancerne. I fængslet sidder Omar Abdel Hamid El-Hussein 
og ruster sig til kamp. Om kort tid vil han blive gerningsmanden bag 
terrorangrebene på Krudttønden og Synagogen. 

Sprog: Dansk Censur: Tilladt for børn over 15 år Originaltitel: Krudttønden, Danmark 2019  
Genre: Drama Instruktion: Ole Christian Madsen  Spilletid: 106 minutter 
Niveau: 9. klasse - ungdomsuddannelser Temaer: Ytringsfrihed, demokratiske 
rettigheder, radikalisering, terror, inklusion/eksklusion Fag: Dansk, samfundsfag, 
historie, filmkundskab Film + oplæg: 2 t. og 15 min.

OPLÆG Terror i Frankrig og Danmark 2015. 
Hvad husker de unge om det? Hvad husker 
Salaams oplægsholder? Har vi grund til at 
frygte terror i dag? Har samfundet et ansvar 
for at hindre marginalisering af den enkelte? 
Og har vi alle et ansvar for at forhindre 
voldelige, radikale strømninger? 

9. kl.- ungdomsuddannelser / i alt 2 t. og 15 min.
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Vises i Hellerup, København 
Dato og booking se side 15.

9.-10. KLASSE
+ UNGDOMSUDDANNELSER

Sprog: Engelsk, kurdisk, fransk, italiensk, arabisk med engelske undertekster  
Censur: Tilladt for børn over 15 år Originaltitel: Sœurs d’armes, Frankrig, Italien, 
Belgien 2019 Genre: Drama  Instruktion: Caroline Fourest Spilletid: 112 minutter  
Niveau: 9. klasse – ungdomsuddannelser Temaer: Kurderne, yazidierne, ISIS, kvindeliv
Fag: Dansk, samfundsfag, historie, filmkundskab Film + oplæg: 2 t. og 30 min.

Sisters in Arms 
FILM Zara er en purung yazidi-kvinde, hvis landsby bliver hærget af 
ISIS. Hendes far bliver slået ihjel og hun selv solgt som sexslave for en 
IS-kriger, oprindeligt fra England. Zara formår at flygte til de kurdiske 
bjerge, hvor hun slutter sig til en bataljon af frygtløse kvinder fra hele 
verden kaldet ’Snake Brigade’. Kvindehæren bekæmper indædt ISIS 
i Syrien og Irak. Vi møder den omsorgsfulde Lina og den sprudlende 
fransk-algeriske Kenza, den religiøse afroamerikaner Clarisse med 
kælenavnet ’American Sniper’ og fransk-israelske Yael.

OPLÆG Den undertrykte befolkningsgruppe, 
yazidierne, hævder, at de har verdens ældste 
religion. Hvad sker der med dem i kurdernes 
krig for frihed? Hvordan kan både ISIS og den 
kurdiske hær rekruttere internationalt? Krig 
går ofte hårdt ud over kvinder, hvorfor? Og 
hvad vil det sige at skulle kæmpe for sine ret-
tigheder i kvindeundertrykkende samfund? 

9. kl.- ungdomsuddannelser / i alt 2 t. og 30 min.
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Vises i København, Aarhus
Dato og booking se side 15. DENNE FILM BLIVER 

VIST MED ENGELSKE 
UNDERTEKSTER



SPILLEPLAN

SJÆLLAND

BORUP 
Borup Kino
Lindevej 3 · 4140 Borup
Booking: www.salaam.dk

Mandag 09.11.2020
Kl. 09.30 F for Får Filmen: Fårmageddon

Tirsdag 10.11.2020
Kl. 09.30 Den lille afskyelige snemand

Onsdag 11.11.2020 
Kl. 09.30 Kampen om Grønland

HELLERUP 
MovieHouse Hellerup
Tuborg Boulevard 10, 2900 Hellerup 
Booking: www.salaam.dk

Onsdag 07.10.2020
Kl.10.00 The Cave

Onsdag 04.11.2020
Kl.10.00 Sommeren med Rana

Onsdag 03.02.2021
Kl.10.00 Krudttønden

Onsdag 10.03.2021
Kl.10.00 Pelle Haleløs

KØBENHAVN
Cinemateket 
Gothersgade 55, 1123 København K 
Booking: www.salaam.dk

Tirsdag 17.11.2020
Kl. 09.30 Naturens hemmelighed 
– kortfilmpakke om natur og klima
Kl. 12.00 Kampen om Grønland

Onsdag 18.11.2020
Kl. 09.30 F for Får Filmen: Fårmageddon 
Kl. 12.00 Papicha

Torsdag 19.11.2020
Kl. 09.30 Pelle Haleløs
Kl. 12.00 Amys vilje

Fredag 20.11.2020
Kl. 09.30 Sangen fra havet
Kl. 12.00 Sisters in Arms

Tirsdag 24.11.2020
Kl. 09.30 Sommeren med Rana
Kl. 12.00 I limbo

Onsdag 25.11.2020
Kl. 09.30 Børnene på Silkevejen
Kl. 12.00 Made in Bangladesh

Torsdag 26.11.2020
Kl. 09.30 Den lille afskyelige snemand 
Kl. 12.00 The Cave

Fredag 27.11.2020
Kl. 09.30 Binti
Kl. 12.00 Krudttønden

KØGE *NY DATO
Nordisk Films Biografer Køge 
Antonistræde 6, 4600 Køge
Booking: www.salaam.dk 

Mandag 26.10.2020
Kl. 10.00 Sommeren med Rana

Tirsdag 27.10.2020
Kl. 10.00 Den lille afskyelige snemand

Onsdag 28.10.2020
Kl. 10.00 Made in Bangladesh

Tapperiet 
Søndre Badevej 1, 4600 Køge  
Booking: mail@tapperiet.nu

Torsdag 11.03.2021*
Kl. 19.00 I limbo 

ROSKILDE 
Kino Ro’s Torv
Ro’s Torv 1, 4000 Roskilde
Booking: www.salaam.dk

Onsdag 04.11.2020
Kl. 09.30 F for Får Filmen: Fårmageddon
Kl. 12.00 Børnene på Silkevejen

Torsdag 05.11.2020
Kl. 09.30 Sommeren med Rana
Kl. 12.00 Kampen om Grønland

NORDSJÆLLAND 
Med Skolen i Biografen
Booking: mitcfu.dk/msib 

Unge Ahmed

Dato, tid og sted er ikke fastlagt  
ved redaktionens slutning.

STORKØBENHAVN 
Med Skolen i Biografen
Booking: mitcfu.dk/msib 

Unge Ahmed

Dato, tid og sted er ikke fastlagt  
ved redaktionens slutning. 

FYN

Med Skolen i Biografen
Booking: mitcfu.dk/msib 

Binti

Dato, tid og sted er ikke fastlagt  
ved redaktionens slutning.

JYLLAND

KOLDING
Nicolai Biograf og Café
Skolegade 2A, 6000 Kolding
Booking: www.salaam.dk

Torsdag 08.10.2020 
Kl. 09.00 Sangen fra havet 
Kl. 11.30 Amys vilje

GRENAA
Kino Grenaa
Østergade 7, 8500 Grenaa
Booking: hnordbek@hotmail.com

Mandag 19.10.2020
Kl. 09.00 F for Får Filmen: Fårmageddon 
Kl. 11.30 Den lille afskyelige snemand

Tirsdag 20.10.2020
Kl. 09.00 Papicha
Kl. 11.30 Papicha

VEJLE *NY DATO
Lido Biograferne
Søndertorv 1, 7100 Vejle
Booking: www.salaam.dk

Tirsdag 02.03.2021
Kl. 10.00 Pelle Haleløs

Onsdag 03.03.2021
Kl. 10.00 Binti

Torsdag 04.03.2021 
Kl. 10.00 Made in Bangladesh

ØRSTED
Ørsted Biograf
Sygehusvej 24, 8950 Ørsted
Booking: hnordbek@hotmail.com

Mandag 19.10.2020
Kl. 09.00 Papicha

Tirsdag 20.10.2020
Kl. 09.00 F for Får Filmen: Fårmageddon 
Kl. 11.30 Den lille afskyelige snemand

AARHUS *NY DATO
Øst for Paradis
Paradisgade 7, 8000 Aarhus C Booking: 
www.salaam.dk

Mandag 19.04.2021*
Kl. 09.30 Sommeren med Rana
Kl. 12.00 Kampen om Grønland

Tirsdag 20.04.2021*
Kl. 9.30 Børnene på Silkevejen
Kl. 12.00 Sisters in Arms

DOKK1 
Hack Kampmanns Pl. 2
8000 Aarhus C
Booking: www.salaam.dk

Onsdag 21.04.2021*
Kl. 09.00 Naturens hemmelighed 
– kortfilmpakke om natur og klima

Torsdag 22.04.2021*
Kl. 09.00 I limbo

SØNDERJYLLAND  
Med Skolen i Biografen
Booking: mitcfu.dk/msib

Binti

Dato, tid og sted er ikke fastlagt ved 
redaktionens slutning.
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Datoerne med * er med forbehold for ændringer, se opdatering på salaam.dk 



Vi mødes i biografen 
til film & oplæg 
- der bevæger!

Gratis
UV-materialer på
www.salaam.dk

Festival og program produceres af: Leder, Salaam Film & Dialog: Solveig Thorborg, Projektleder: Lisbeth Lyngse, 
Koordinator: Sisse Nesgaard, Administration: Rikke Lauritzen, Kommunikation: Kari Helene Dreijer, Layout og Tryk: FaktumMedia

facebook.com/salaamfilmogdialog

På Facebook giver vi dig løbende nyheder 
om Salaams mange tilbud til skoler.

instagram.com/salaamfilmogdialog

Find os på @salaamfilmogdialog og få 
et visuelt indblik i Salaams univers.  

salaam.dk

Hold dig opdateret hele året 
med Salaams nyhedsbrev. 

FNs Verdensmål 4.7: Alle elever skal tilegne sig 
den viden og de færdigheder, som er nødvendige 
for at fremme bæredygtig udvikling og livsstil.

FORBERED OPLEVELSEN 
Læs om filmen. Tal om emnet og  
forbered spørgsmål til oplægsholderen. 
Find gratis undervisningsmaterialer, 
på salaam.dk fra august 2020. 

CENSUR 
– ANBEFALINGER TIL DIG SOM UNDERVISER
Salaam følger Medierådets anbefalinger. 
Ledsagerreglen betyder imidlertid, at børn over syv år  
kan se alle film, så længe de følges med en person,  
der er fyldt 18 år. 
Reglen giver forældre og lærere mulighed for at foretage 
en konkret vurdering af om en film kan vises for børn, der 
er yngre end den fastsatte aldersgrænse. 
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