DANSK KOLONITID
Film og dialog på din skole

Lær mere om Danmarks kolonitid igennem spændende film og dialog, på
din skole, for kun 20 kr. pr. elev. Vi tilbyder to arrangementer til udskolingen
og ungdomsuddannelser med flerkulturelle oplægsholdere eller eksperter
indenfor 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:

kun 20 kr.
pr. billet

FILMTILBUD

Danmarks kolonitid
8. kl. - ungdomsuddannelser
Grønland: Kampen om Grønland

KAMPEN OM GRØNLAND
Hent UV.-materiale her

Nationalfølelse, identitet, politik og oprør spiller en
stor rolle i de fire unge grønlænderes liv. Rapperen
Josef ønsker Grønlands selvstændighed i forhold
til Danmark og har sammen med sin kæreste
Paninnguaq fået 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. Hun voksede op på et børnehjem i Danmark,
men er vendt tilbage og har dannet et nyt parti, der
kæmper for et øget samarbejde.
Fag: Dansk, historie, samfundsfag, geografi og filmkundskab
Film + oplæg: 2 t. og 5 min.

Dansk Vestindien: Øerne vi solgte

ØERNE VI SOLGTE

Vi viser tre kortfilm instrueret af Lisbeth Lyngse og
Jørgen Madsen: La Vaughn Belle, Breaking the
Silence og Den transatlantiske slavehandlen.
Filmene samt oplægget af Lisbeth vil give et historisk
og nutidigt perspektiv på koloniseringen. Danmark
solgte øerne til USA i 1917 og afsluttede et 250
års dansk styre bygget på slavegjorte afrikanere. I
Danmark er der delte meninger om, hvilken relation
vi har og skal have til øernes nuværende befolkning.
På øerne i Vestindien (i dag US Virgin Islands), oplever
befolkningen den oprindelige danske tilstedeværelse
tydeligt i bygninger, landskab og navne. Også her er
meningerne delte om forholdet til Danmark.

ØERNE VI SOLGTE

Hent UV.-materiale her

Fag: Dansk, historie, samfundsfag, geografi og
filmkundskab
Film & Oplæg: 1 t. og 10 min.

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

