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Salaam inviterer til film og
dialog om en global verden
Er du lærer i Vejle Kommune kan du booke Salaam Skole til din klasse.
I kan også samle flere klasser til et fælles arrangement.
Vi tilbyder film og dialog for 0.-10. klasse med flerkulturelle oplægsholdere, hvor der er fokus på FN’s 17 verdensmål.
Skynd dig og book nu - det er først til mølle!
Vi kommer ud til jer med inspirerende film og oplæg om inklusion og
kulturmøder med globalt udsyn til kun 20 kr. pr. elev.
Læs mere om filmene og download UV-materialer på www.salaam.dk

FILMTILBUD

TIL INDSKOLINGEN
& MELLEMTRINNET
Kun 20
pr. elevkr.

0.-3. klasse

Azur & Asmar
Michel Ocelot, der også står bag Kirikoufilmene,
fører os i denne animationsfilm til Marokko. Azur
og Asmar er som dag og nat. Azur har blå øjne og
er lys og rig. Asmar har sorte øjne, og han er mørk
og fattig. Men de to drenge vokser op som brødre,
fordi Asmars mor også er en kærlig amme for Azur.
Begge elsker, når hun fortæller om den arabiske fe,
djinnien, der skal befries af en prins. Men skæbnen
adskiller de to, der først mødes igen som voksne,
nu som rivaler om djinniens gunst.
Fag: Dansk og Billedkunst
Sprog: Dansk tale
Film + oplæg: 90 min. + 45 min. oplæg
Læs mere om filmen og download UV-materiale
her.

Børnene på Silkevejen - 3 kortfilm

2.-5. klasse

Tre korte dokumentarfilm om børn, der bor langs
Silkevejen i henholdsvis Bangladesh, Mongoliet
og Kirgisistan. De kæmper hver især for at realisere deres drømme.
Fag: Dansk
Sprog: Dansk tale og tekst
Film + oplæg: 62 min. + 45 min. oplæg
Læs mere om filmene og download UV-materialer
her.

Book til din klasse nu på 32 118 288 eller skriv til skole@salaam.dk

FILMTILBUD

TIL INDSKOLINGEN
& MELLEMTRINNET
Kun 20
pr. elevkr.

6.-10. klasse

Almanya
Almanya er historien om de tyrkiske indvandreres
vej til Vesteuropa. Seksårige Cenk’s bedsteforældre kommer fra Tyrkiet og hun er, som sin bedstefar Hüseyin, forvirret over sin kulturelle identitet.
Hüseyin bragte familien til Tyskland som gæstearbejder i 1960’erne, og nu insisterer han på, at hele
familien skal tage på ferie i et hus, som han har
købt i landsbyen i Tyrkiet. Han mener, at de her vil
genfinde deres rødder. Det bliver en rørende og
begivenhedsrig rejse, der bliver afgørende for flere
familiemedlemmers fremtid.
Fag: Dansk, Historie, Samfundsfag, Tysk
Sprog: Tysk og tyrkisk med danske undertekster
Film + Oplæg: 97 min. + 45 min. oplæg
Læs mere om filmen og download UV-materiale
her.

The Other Son

8.-10. klasse

Gennem en DNA-test opdager familien Silberg, at
deres 18-årige søn, Joseph, ikke er deres søn. Han
er forbyttet som nyfødt. Det, der virkelig ryster den
jødiske familie, er, at den dreng de kalder Joseph i virkeligheden er født af palæstinensiske forældre, og
at deres biologiske søn nu hedder Yacine Al Bezaaz
og er vokset op som palæstinenser. Drengene bliver
venner og tvinger dermed familierne til at finde ud af
at fungere sammen.
Fag: Dansk, Historie, Samfundsfag
Sprog: Fransk, hebraisk og arabisk med engelske
undertekster
Film + Oplæg: 105 min. + 45 min. oplæg
Læs mere om filmen og download UV-materiale her.

Book til din klasse nu på 32 118 288 eller skriv til skole@salaam.dk

