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, biseksuelle, queer og transkønnede. 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. 9. og 11. oktober kl. 10 i Øst for Paradis, Aarhus C
I år viser vi to kortfilmsprogrammer; ét om kønsidentitet og ét om seksuel identitet. Læs mere
om de to kortfilmsprogrammer herunder. Efter begge visninger vil der være mulighed for at stille
spørgsmål om alt mellem himmel og jord til festivalleder, Tine Kristensen og vi har god erfaring
med at debatten er nede på jorden, hudløs ærlig og spændende.
OM FILMENE
Fra teenagedrenge, der har svært ved at stå ved sig selv til piger, der ikke vil være piger på
den måde alle andre synes de skal være det. De seks kortfilm vi viser i årets kortfilmsprogrammer kommer vidt omkring.
Hvad skal der til før man tør tage springet? Og hvad stiller man op, hvis man er en pige med
muslimsk baggrund og pludselig falder for en, der hverken er muslim eller en dreng? Det er et
par af de spørgsmål, der kommer op under årets skoelvisninger.
Se hvilke film, der er i begge kortfilmsprogrammer på proud.dk/skole
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

