
Lær mere om klima igennem spændende film og dialog, på din skole, for kun 
20 kr. pr. elev. Vi tilbyder arrangementer til alle klasseting og ungdomsuddan-
nelser med flerkulturelle oplægsholdere eller eksperter inden for området.

 

I er altid velkommen til at stille spørgsmål inden vores besøg på skole@
salaam.dk eller ring  32118288. 

Se de forskellige filmtilbud på næste side: 

KLIMA 
Film og dialog på din skole

kun 20 kr. 
pr. billet
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FILMTILBUD + oplæg
Klimapakke

Indskoling og mellemtrin
0.-6. klasse

   BOOK arrangement på skole@salaam.dk/ring 32118288
Læs mere på www.salaam.dk og find flere tilbud til din skole!

Myter fra Amazonas
I “Giganternes vej” møder vi pigen Oquirá, der er 6 år 
og lever i Brasiliens jungle. Hun leder efter træ til den 
perfekte fløjte, som hun præsenterer for stammens 
ældste i en flot oplevelse af naturens cyklus, tegn-
inger og andinsk musik.

I “Regnskovens hemmelighed” fortælles myten om 
Amazon-flodens oprindelse. Bedstefaren til to nysger-
rige brødre den eneste, der ved, hvor der findes vand 
i regnskoven. Men drengene vil lære hemmeligheden 
at kende for enhver pris.

Klassetrin: 0.-3. klasse
Fag: Dansk, billedkunst, natur/teknologi, musik
Film + oplæg: 30 min. + 45 min. oplæg

ØERNE VI SOLGTE

Månens vogter

I en magisk verden tilhører nogle væsner natten, 
mens andre tilhører dagen. De gamle vogtere af 
månen og solen skal afløses, og den unge, intetanen-
de faun Mune vælges som månens vogter i stedet for 
Leeyon, som i arrigskab stjæler solen. Mørket sænker 
sig, og da Mune har svært ved at holde månen fast i 
sin bane, står verdens undergang for døren. Sammen 
med den nye solvogter Sohone og vokspigen Glim 
må Mune genoprette døgnets balance.

Klassetrin: 2.-6. klasse
Fag: Dansk, kristendom, billedkunst
Film & Oplæg: 86 min. + 45 min. oplæg

MYTER FRA AMAZONAS

MÅNENS VOGTER

Hent UV.-materiale her
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https://www.salaam.dk/wp-content/uploads/2017/08/M%C3%A5nens-vogter-1.pdf


FILMTILBUD
Klimapakke 

grundskolen + ungdomsudd.
7.-10. kl + ung. + gym.

   BOOK arrangement på skole@salaam.dk/ring 32118288
Læs mere på www.salaam.dk og find flere tilbud til din skole!

Klimaaktivisme og debat i Danmark: 
70/30
I 2019 gik tusindvis af danske børn og unge på gaden. 
De droppede skolen for at demonstrere for klimaet, 
mobiliserede deres forældre og bedsteforældre og 
krævede handling NU! Da der samme år blev udskre-
vet valg, stod det klart, at en grøn klimapolitik trak 
stemmer, og med ét kom klimaet øverst på dagsor-
denen. Dokumentaren “70/30” viser den nye regerings 
udfordring ved at sætte handling bag valgløfterne. 
Kan politikere, borgere og erhvervsliv finde hinanden 
og gøre Danmark til et grønt forgangsland – eller vil 
ambitionerne drukne i takt med, at den nye klimalov 
møder virkeligheden?

Klassetrin: 7.-ungdomdsuddannelser
Fag: dansk, samfundsfag
Film + oplæg: 98 min. + 45 min. oplæg

ØERNE VI SOLGTE

Færøerne, tradition og miljøkrise: 
Øen og hvalerne
Færøernes storslåede natur lægger en smuk, drama-
tisk ramme om indbyggernes liv - og om ”Øen og 
hvalerne”, en billedskøn dokumentar fra øriget, hvor 
menneske og natur har levet med og af hinanden 
siden tidernes morgen. Men tiderne skifter, og nu 
er menneskets aftryk på planeten også nået helt op 
nordpå. Forureningen af havene gør fiskene giftige 
og folk syge, men fiskeriet er en integreret del af 
færingernes kultur og selvforståelse. En læge med 
et godt hjerte er fanget i midten af dilemmaet. En 
fængslende film om traditioner, sammenhold og tillid 
i skyggen af en usikker fremtid.

Klassetrin: 7.- ungdomdsuddannelser
Fag: Dansk, billedkunst, 
Film & Oplæg: 81 min. + 45 min. oplæg

70/30

ØEN OG HVALERNE
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