Invitation til normkritisk film og debat om kønsidentitet og seksualitet.
Målgruppe: 8.-10. klasse
PROUD! Filmfestival er en aarhusiansk filmfestival, der sætter fokus på bøsser, lesbiske, biog transseksuelle. Som et særligt tilbud til kommunens skoler, har vi sammensat et normkritisk film- og debatarrangement for 8. - 10. klasse.
Det kommer til at foregå d. 7. og 8. oktober kl. 10 i Øst for Paradis, Aarhus C
I år viser vi den hollandske ungdomsfilm Summer. Efter filmen vil de dygtige undervisere fra
Normstormerne sparke gang i den køns- og normkritiske debat blandt eleverne. Eleverne har
mulighed for at stille spørgsmål, og vi har god erfaring med at debatten er nede på jorden, hudløs
ærlig og spændende.
OM FILMEN
Generte og stille Anna bor i en lille by i skyggen af et stort kraftværk. Hun ønsker sig langt
væk fra livet på landet og udsigten til endnu en lang kvælende sommer. Hun føler ikke at
hun hører til blandt landsbyboerne snæversyn, men kan ikke finde ud af hverken hvorfor
eller hvordan hun skal slippe fri. Men da hun bliver vidne til et voldsomt overgreb på en ven
går det op for hende, at ændringerne skal komme fra hende selv. At finde sin egen stemme
og sige fordommene imod, bliver pludselig også meget nemmere da den charmerende Nina
kommer til byen på sin motorcykel.
Filmen er på hollandsk med danske undertekster.
Som lærer har du mulighed for at tage udgangspunkt i et undervisningsmateriale udarbejdet
specifikt som supplement til vores filmvisninger. De er rettet mod både dansk- og seksualundervisning og er udarbejdede i samarbejde med Center for Børne- og Ungdomsfilm, samt
konsultenter med speciale i køn i pædagogik.
Undervisningsmaterialet kan hentes på proud.dk/skole
PRIS: 10,-/person
Billetter kan bestilles på proud.dk/skole
BEMÆRK! Der er begrænset antal pladser
Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen
Tine Kristensen, festivalleder
PROUD! FIlmfestival

