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Tak til følgende samarbejdspartnere:
Flemming Kaspersen/Det Danske 
Filminstitut, Jacob Breuning /MSiB, 
Linda Moris/Køge Kommune, Lene 
Mehlsen Thomsen/Norddjurs Kom-
mune, Astrid Holtz Yates/Aarhus 
Kommune, Marie-Claire Mørdrup 
Schat /Cinemateket, Ditte Daugbjerg 
Christensen/Øst for Paradis, Peter 
Sølvsten Thomsen/Angel Films, 
Henrik Nordbek/Grenaa Børnefilm-
klub, Chiara Liberti/Final Cut for 
Real, Ulrik Gutkin/Copenhagen Film 
Company, Annelie Henriksson og 
Paula Bustos Castro/ARF, Norpas, 

Edina CSüllög og Anti Naulainen/
FUFF, Anaeli Kihunrwa/MediaOne 
Multimedia i Tanzania, DaBuf, 
Verdens Bedste Nyheder, Kulturryg-
sækken, Skoletjenesten, ULF, BFU og 
Filmpædagogisk Netværk/DFI, lokale 
børnekulturkonsulenter, alle vores 
samarbejdsbiografer, distributører 
og CFU’er i Danmark.

Også en varm tak til 
vores oplægsholdere, praktikanter, 
bestyrelse og alle andre, der støtter 
op om Salaam Filmfestival, som pro-
duceres under Salaam Film & Dialog.  

Alle sponsorer kunne ikke nå med 
inden programmets deadline. 
Se venligst www.salaam.dk for en 
opdateret liste.

Salaam Filmfestival
Vermundsgade 38E
2100 København Ø
Tlf. 32 118 188
filmfestival@salaam.dk
www.salaam.dk
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Tak! til vores støtter 
og samarbejdspartnere

Oplevelser og 
undervisningsmaterialer 

Salaam er meget mere end film!

Vi er især stolte af vores oplægsholdere, som introducerer og 
perspektiverer oplevelsen i biografen. De gør det til en helt 
særlig oplevelse at se en film med Salaam.

Vi producerer også undervisningsmaterialer til alle vores film. 
I kan med fordel forberede jer på filmens temaer og have nogle 
spørgsmål klar til oplægsholderen ved at orientere jer i under-
visningsmaterialerne og læse oplægsholderportrætterne. 

På Salaam har vi også fokus på FN’s verdensmål, og i undervis-
ningsmaterialerne kan du læse, hvilke specifikke verdensmål 
der fokuseres på i arbejdet med den enkelte film. 

Find det hele på salaam.dk fra september 2022.

Katrine Ravn Kruse modtog i 2021 Salaam 
Prisen for filmen ’Min bror, mit hjem’. 

Indhold:
Præsentation af oplægsholdere  ........ 4
Film & Dialog program  ...................... 6
Booking  ............................................. 14
Medierådets censur  .......................... 14
Med Skolen i Biografen  ..................... 14
Spilleplan  .......................................... 15
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Desværre er det ikke fred, men krig og flugt 
der er et vilkår for alt for mange mennesker i verden, 
og dermed er det også et tilbagevendende tema for Salaam 
Filmfestival. Krigen i Ukraine er endnu et sørgeligt eksempel. Vi 
viser filmen Oleg og krigen, som fortæller om den krig, der er 
foregået i det østlige Ukraine siden 2014, set fra en 10-årig drengs 
perspektiv. 

Krig og mennesker på flugt er også temaet for en række andre film. 
Nogle er historiske som Flugten over grænsen, hvor fire børn må 
flygte i Norge under 2. verdenskrig. I Solsortens Land, Memory Box 
og Belfast handler om de konsekvenser de voldelige konflikter i 
Kosovo, Libanon og Nordirland har haft for almindelige mennesker. 

Når mennesker er flygtet fra deres land, skal de bygge en 
tilværelse et nyt sted. Det kan være svært. Det er det for drengene 
i Fremmede i Karl Oves Paradis, som er flygtet alene som børn fra 
lande som Syrien og Afghanistan. Filmen viser, hvordan ankomsten 
af flygtninge til en lille ø som Ærø, kan betyde positive forandringer 
for de mennesker, som allerede bor der.

Nogle gange er det modsætninger der mødes, når mennesker 
flytter sig. Men derfor kan man godt blive venner. Det ser vi på i 
en række animationsfilm for de yngste, hvor det samlende tema 
handler om at finde en plads i verden og finde venner, selvom man 
er anderledes end flertallet.

Vi vender også blikket ud i verden. Præsidenten handler om et 
korrumperet valg i Zimbabwe. I Moosa Lane får vi et varmt portræt 
af instruktørens familie i Pakistan over 15 år, og Tsumu – hvor går 
du hen med dine drømme skildrer ungdomslivet i det afsondrede 
Østgrønland. 

Salaam til jer alle, jeg håber vi ses til vores åbning 
25. august i Vester Vov Vov.

Lisbeth Lyngse
Festivalleder

Salaam har en lang række arrangementer, 
hvor vi tager ud på både grundskoler og 
ungdomsuddannelser. 
Vi viser film og vores oplægsholdere taler 
med eleverne om egne erfaringer med 
filmens temaer. 
Vi har også workshops, hvor oplægsholdere 
ud over oplægget aktiverer eleverne med 
øvelser og andre aktiviteter. I nogle kom-
muner er det gratis. 

Det kan du se mere om på www.salaam.dk. 
Hvis du kontakter os via skole@salaam.dk, 
kan vi sammen finde et forløb, der passer til 
din klasses behov.

Torsdag den 25. august kl. 16.00 
byder vi velkommen til 
Salaam Filmfestival 2022-23 

Billetter er gratis og kan 
bestilles ved at skrive til 
filmfestival@salaam.dk.

Vi præsenterer årets program og 
uddeler Salaam Prisen for 2022. 
Hele programmet kommer på 
Salaams hjemmeside fra august. 

Jacob Sekhi 
sammen med eleverne 
efter visningen af ’Rodløs’ i ungdomscenter Vejle

Salaam betyder 
hej og fred

Salaam kommer 
ud på skolerne

Åbning i
Vester Vov Vov



Jasmin Farashahi opdagede i en ung alder, at hun ikke var dansk statsborger, selvom hun er født og 
opvokset i Danmark. Hendes egen fortælling handler om hendes søgen efter sin identitet og en kamp 
for ligestilling. Jasmins håb er, at hendes historie kan bidrage til at skabe dialog med eleverne om, 
hvordan man kan opnå positiv forandring, på trods af de udfordringer man møder.

Amro kom til Danmark i 2015 efter at være flygtet fra Syrien. Han læser nu til lærer på Københavns 
Professionshøjskole og har været frivillig i forskellige organisationer blandt andet DFUNK, Dansk 
Flygtningehjælp og Røde Kors. Gennem disse jobs og et forløb på Hadsten Højskole, har Amro udviklet 
sin personlige fortælling om minderne fra krigen, flugten og asylrejsen. 

Anita er filminstruktør og har en pakistansk far og en norsk mor. Hun holder oplæg i forbindelse med 
sin seneste film ’Moosa Lane’. Filmen undersøger hvad der binder en familie, der er fordelt på to 
kontinenter, sammen på trods af afstand og ulige livsvilkår. Det er også en fortælling, der handler om 
at leve mellem to verdener.

Astrid er uddannet pædagogisk antropolog og elsker mennesker og kultur. Hun arbejder ud fra, at fæl-
lesskaber er en konstant foranderlig proces, som vi alle bidrager til. Sammen med eleverne udforsker 
og udfolder Astrid nye sider af klassefællesskaber, venskaber og livsvilkår for børn og unge som bor i 
Danmark.

Aya er født i Danmark og har dansk-japansk baggrund. Hun har en bachelor i antropologi og læser nu 
til socialrådgiver i Aarhus. Aya voksede op på landet som den eneste i området med en flerkulturel 
identitet. Fokusset i hendes oplæg er på identitet, tilhørsforhold og kulturel mangfoldighed. 

Ayaz har en dansk mor og en far fra grænseområdet imellem Pakistan og Afghanistan. Efter 8 år i 
Latinamerika, er han vendt tilbage til København, hvor han studerer skuespil på Københavns Film og 
Teater Skole. Ayaz har i det meste af sit liv, bevæget sig imellem flere kulturer på samme tid og bruger 
derfor sine erfaringer til at være en kompetent brobygger i sit virke som oplægsholder for Salaam.

Esma Yüksel er koordinator for Rollemodelkorpset hos UU KBH og studenterunderviser hos DTU. Hun 
har rødder i Tyrkiet og fortæller sin personlige historie for at inspirere unge til at tage en uddannelse 
og tage hovedrollen i deres eget liv, selvom der kan opstå udfordringer undervejs. Udfordringer som 
Esma selv har oplevet mange af, bl.a. da hun valgte en livspartner fra en anden kultur.

Hamed kommer oprindeligt fra Afghanistan. Som barn levede han illegalt i Iran med sin familie inden 
de kom til Danmark i 2000. Han arbejder med udsatte unge i Københavns Kommune og studerer 
Mellemøststudier på Københavns Universitet. Gennem sin personlige fortælling gør Hamed unge men-
nesker opmærksomme på de evner, ressourcer og muligheder de har og kan skabe. 

Charlotte er læreruddannet og har over 15 års erfaring med æstetiske læreprocesser, særligt inden for 
billedsprog og animation. Hun arbejder med kunstnerisk virksomhed og formidling til børn og unge. 
Ud fra de stærke billeder og handlinger i filmene, fokuserer Charlotte særligt på, hvordan det er at 
falde udenfor et fællesskab eller pludselig at befinde sig i nye og ukendte omgivelser.

Jasmin Farashahi

Amro Salih 

Anita Mathal Hopland 

Astrid Stegeager

Aya Saigusa Nielsen

Ayaz Shah

Esma Yüksel 

Hamed Azizi

Charlotte Selvig Svensen 

OPLÆGSHOLDERE
Børn og unge er aktive medieforbrugere, så hvad gør det til en særlig oplevelse at se film med Salaam? 
Det gør Salaams oplægsholdere, der introducerer og perspektiverer filmens emner. 
Mange har baggrund i flere kulturer og fortæller åbent om deres mangeartede oplevelser i Danmark. 
Nogle er vokset op i Danmark, andre har rødder i den 3. verden eller er kommet hertil som flygtninge. 
Her præsenterer vi nogle af vores oplægsholdere. Du kan se flere på www.salaam.dk.
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Khaled flygtede til Danmark i 2014 fra borgerkrigen i Syrien. Til hverdag læser han til bygningsingeniør 
og arbejder ved siden af sine studier hos LærDansk. Khaled er også sprogunderviser og har sin egen 
YouTube-kanal, hvor han underviser i dansk på arabisk. Derudover er han frivillig i projekterne 
Flygtninge Fortæller og Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK). 

Leyla Kara er født i Greve og studerer til daglig humanistisk bachelor på RUC. Hun har spillet harpe 
siden 2015 og optrådt forskellige steder rundt om i landet. Udover sit musikalske virke, interesserer 
Leyla sig for kunst og performance. Hun har valgt at blive oplægsholder blandt andet på grund af sin 
store fascination af filmverdenen og den gode dialog, film og kunst kan skabe. 

Line er skuespiller, dramatiker, idéudvikler, historiefortæller og psykomotorisk terapeut. Bag alle 
titlerne er en fællesnævner: Interessen for det rum hvor kultur og kunst mødes. Rummet der ophæver 
fordomme og misforståelser mellem mennesker. Det er den interesse, hun vil dele med eleverne som 
oplægsholder på Salaam.

Luna er vokset op imellem to verdener – den nordiske på sin mors side og den mellemøstlige på sin fars, 
der kom til Danmark som søn af kurdiske gæstearbejdere fra Tyrkiet. Hun er nysgerrig på mødet mel-
lem kulturer, hvordan vi opfatter os selv i forhold til andre, og hvordan vi kan skabe en sammenhæng. Det 
udforsker hun også gennem sin musikalske praksis hvor hun bringer den tyrkisk/kurdiske folkemusik ind i 
den vestlige musikkultur. Til daglig går Luna på Rytmisk Musikkonservatorium i København. 

Marie Kaae er professionel danser og har udviklet sig via hiphopkulturen i København og Paris. Hun 
beskæftiger sig med undervisning, professionel scenekunst, musik og poesi ud fra et antiracistisk og 
feministisk perspektiv. Hun er drevet af troen på kunsten og kulturens forandrende og helende egen-
skaber. Marie Kaae er desuden uddannet i Kultur- og Sprogmødestudier.

Mariam Atris er uddannet cand. negot. i arabisk, som er en uddannelse inden for arabisk sprog og 
kultur og erhvervsøkonomi. Mariam er født i Libanon og kom til Danmark som 2-årig og er vokset op i 
Sønderjylland. Mariam bruger sine personlige erfaringer og håber med sine oplæg at give et nuanceret 
billede af at vokse op og leve med og mellem flere kulturer.

Muhammad er magister i Arabisk og Mellemøststudier og konverterede til Islam, da han var 18 år. 
Til daglig er han ansat i Københavns Kommune. Han arbejder blandt andet med tidlig forebyggelse af 
kriminalitet, social mistrivsel og radikalisering. Muhammad bruger mødet og dialogen mellem mennesker 
til at skabe forandringer. Det handler om at påvirke hinanden positivt og bidrage til en større forståelse for 
hvordan identitetsprocessen, for nogle unge, kan ende i en ekstremistisk retning.

Noha er født i Danmark og har rødder i en Palæstinensisk familie, som er bosat i Libanon. Noha læser 
i dag til socialrådgiver, men har igennem sin tidlige skolegang kæmpet med sproglige udfordringer. 
Nohas mål som oplægsholder er at inspirere andre unge til at tro på en positiv udvikling i livet, selvom 
man møder modstand. 

Sibel har en bachelor i Sociologi fra Syddansk Universitet og er cand.mag. i Psychology og Cultural 
Encounters. Hun har en tyrkisk baggrund gennem sine bedsteforældre og i gymnasiet var hun en af de 
rå piger. Hun brænder for at tale om, og fungere som brobygger mellem kulturer. Hun taler bredt om 
kulturmødet og har en stor personlig viden om det at være efterkommer af gæstearbejdere.

Sofie Vibeke Muasya er filminstruktør og dramatiker. Oprindeligt uddannet på Det Svenske Ballet Aka-
demi og som social worker på NNU, Idaho, USA, men siden 1999 har Sofie Vibeke skrevet og instrueret 
adskillige prisvindende film. I dag arbejder hun i USA og i sit andet hjemland Kenya.

Tarek er syrisk statsborger og flygtning i Danmark. Han er uddannet journalist fra Damaskus Univer-
sitet og læser lige nu psykologi på KU. I sine oplæg fokuserer Tarek på, hvordan det er at måtte flygte 
fra sit hjem og skabe et nyt et andet sted. Han berører temaer som tilknytning, venskab, ungdom, 
flygtninge-og integrationspolitik.

Khaled Ksibe

Leyla Kara

Line Stampe Nielsen

Luna Bülow Ersahin

Marie Kaae Schmidt

Mariam Atris 

Muhammad Ali Hee

Noha Chemali

Sibel Özcan 

Sofie Vibeke Muasya

Tarek Kelani
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Sprog: Dansk tale Censur: Frarådes børn under 7 år 
Originaltitel: Chickenhare and the Hamster of Darkness, Belgien, Frankrig, 2022 
Genre: Animation Instruktion: Ben Stassen og Benjamin Mousquet 
Spilletid: 91 minutter Niveau: 1.- 4. klasse
Temaer: Identitet, drømme, splittelse mellem to kulturer Fag: Dansk, billedkunst
Film + oplæg: 2 timer

Sprog: Ingen tale Censur: Ej fastsat af Medierådet  Originaltitel: Kiki la plume og 
Attention au loup, Frankrig, 2020/The Fox and the Bird, Schweiz, 2019/Luce and the Rock, 
Belgien, 2022/Ian, Argentina, 2018 Genre: Animation Instruktion: Julie Rembauville og 
Nicolas Bianco-Levrin/Frédéric og Samuel Guillaume/Britt Raes/Abel Goldfarb
Spilletid: 42 minutter Niveau: 0.- 2. klasse Temaer: Identitet, familie, venskab
Fag: Dansk, billedkunst  Film + oplæg: 1 t. og 15 min. 

Hopper og jagten på mørkets hamster 
FILM Hopper er en eventyrer, og derfor vil han følge i sin adop-
tivfars fodspor og tage rundt i verden og finde fantastiske skatte. 
Der er bare det problem, at han er halvt hare og halvt kylling – og 
så er han utroligt klodset. Derfor består han ikke prøven, som alle 
skal bestå for at blive medlem af eventyrernes fine selskab. Hans 
far elsker ham alligevel, men Hopper er desperat for at bevise, at 
han er god nok. Med hjælp fra en forsigtig skildpadde og et modigt 
stinkdyr, overvinder han en række forhindringer, før han endelig 
indser, at den del af ham, som er en kylling, også er en styrke. 

FILM Det er ikke alle børn, der ligner deres forældre. Den lille gule 
fugl Kiki, bliver adopteret af en krage, da hun prøver at slippe ud af sit 
bur på altanen. I Pas på Ulven! en sjov lille nyfortolkning af Rødhætte 
og ulven, får Rødhætte en uventet familie. I filmen om Ræven og 
Fuglen, kan ræven ikke få sig selv til at spise fugleungen, men passer 
den, til den flyver af reden. Venner behøver heller ikke ligne en selv. 
Det finder Luce ud af, da hun bliver venner med en sten i Luce og 
stenen. I animationsfilmen Ian, vil drengen Ian gerne lege med de 
andre børn på legepladsen, men det er svært, for han sidder i kørestol. 
Men sammen overvinder børnene vanskelighederne.

OPLÆG Mennesker er forskellige og kan 
forskellige ting, og vores oplægsholder taler 
med eleverne om, at vi alle har noget at 
bidrage med. Hopper bliver drillet, men hans 
plageånder må indse, at Hopper har talenter, 
de ikke selv har, og at det kan være en fordel af 
være anderledes. 

OPLÆG Vores oplægsholder taler med ele-
verne om, hvad adoption er, og at adopterede 
børn ikke altid ligner deres forældre. De taler 
også om, at man ikke behøver ligne hinanden 
for at være venner. Nogle gange er det sjovere, 
at man er forskellige og kan forskellige ting.

Dato og booking se side 14 og 15.
 

Dato og booking se side 14 og 15.
 

Fine familier og varme venner – kortfilmpakke til de små

0.- 4. KLASSE
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1. - 4. klasse
I alt 2 timer

0. - 2. klasse
I alt 1 t. og 15 min.

”Super godt og vigtigt for eleverne  
at have/få en rollemodel.”
Præstegårdsskolen i Esbjerg
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100% Ulv 
FILM I en familie af store, stærke varulve, der ikke kan lide hunde, 
forvandler Freddy sig – til en puddel. Forvist som en skændsel får 
han 24 timer til at bevise sit værd ved at genvinde Månestenen fra 
den skøre ismand, der slog Freddys far ihjel for seks år siden. Det 
er starten på et vildt eventyr, hvor Freddy må slå sig sammen med 
de gadehunde, som han altid har lært at se som fjender, og som ser 
hans slags på samme måde. Men hvor forskellige er hunde og ulve 
egentlig? Og hvad betyder det, om man er en puddel udenpå, når 
man er 100% ulv indeni?

Encanto   
FILM I familien Madrigal har alle magiske evner, som de bruger 
til at hjælpe og beskytte folk i byen. Alle undtagen Mirabel, som 
aldrig fik sin gave. Da Madrigal-husets magi begynder at smuldre, 
får Mirabel skylden, og ingen vil høre på hende. Især ikke da hun 
begynder at undersøge en spådom lavet af hendes forsvundne onkel 
Bruno, som det er forbudt at tale om. Før det er for sent, må hun 
finde Bruno, så de sammen kan prøve at forstå, hvad der er galt i 
en familie, hvor alting ellers altid er perfekt, og alle er lykkelige. Et 
farverigt og medrivende musikalsk eventyr om at acceptere den, 
man er.

OPLÆG Hvordan er det at blive rynket på 
snuden af pga. sit ydre? Hvordan kan dem, 
der ikke passer ind, være sig selv? Salaams 
oplægsholder vil tale med eleverne om deres 
egen oplevelse med forskelligheder, og hvor 
vigtigt det er at være sig selv, såvel som at 
møde andre og se, hvem de virkelig er.

OPLÆG Vores oplægsholder taler med 
eleverne om, hvilken betydning andres 
forventninger har. Hvordan er det at blive 
udstødt af dem, man elsker? Salaams 
oplægsholder vil tale om at finde sin plads, 
selvom man umiddelbart ikke passer ind, og 
om at blive respekteret for dem, vi er.

Dato og booking se side 14 og 15.
 

Dato og booking se side 14 og 15.
 

Sprog: Dansk tale Censur: Frarådes børn under 7 år  Originaltitel: 100% Wolf, 
Australien, Belgien, 2021 Genre: Animation Instruktion: Alexs Stadermann
Spilletid: 96 minutter Niveau: 1. - 4. klasse Temaer: Identitet, familie, venskab
Fag: Dansk, billedkunst Film + oplæg: 2 t. og 5 min.

Sprog: Dansk tale Censur: Frarådes børn under 7 år Originaltitel: Encanto, USA, 2021
Genre: Animation Instruktion: Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith
Spilletid: 99 minutter Niveau: 2. – 5. klasse Temaer: Familie, forventninger, identitet
Fag: Dansk, billedkunst Film + oplæg: 2 t. og 10 min.

1. - 4. klasse
I alt 2 t. og 5 min.

2. - 5. klasse
I alt 2 t. og 10 min.

”Godt arrangement, dejligt 
med oplæg – autentisk.”
Kildevældsskolen i København



Sprog: Ukrainsk med danske undertekster Censur: Ej fastsat af Medierådet 
Originaltitel: Oleg og krigen, Danmark, 2018 Genre: Dokumentar
Instruktion: Simon Lereng Wilmont Spilletid: 40 minutter Niveau: 5. – 7. klasse
Temaer: Krig, børn i verden, Ukraine  Fag: Dansk, samfundsfag, historie
Film + oplæg: 1 t. og 10 min.
 

Sprog: Norsk med danske undertekster Censur: Ej fastsat af Medierådet 
Originaltitel: Flukten over grensen, Norge, 2020 Genre: Drama
Instruktion: Johanne Helgeland Spilletid: 96 minutter Niveau: 4. – 7. klasse 
Temaer: Børn i verden, flugt, krig, nazisme, antisemitisme
Fag: Dansk, samfundsfag, historie Film + oplæg: 2 t. og 5 min.

Oleg og krigen 
FILM 10-årige Oleg bor i Ukraine sammen med sin bedstemor. 
Filmen er optaget før Rusland invaderede Ukraine, men mens der 
var krig i det østlige Ukraine, hvor Oleg bor. Oleg leger ofte med sin 
yngre fætter Yarik og ældre nabo Kostya. Børnene finder glæde ved 
hverdagens eventyr. De er ikke klar over, at deres legepladser er 
anderledes end andre børns. De leger i forladte soldaterlagre, hvor 
miner, våben og kugler er spredt ud over gulvet. 
Ved at holde sig tæt på Oleg fanger filmen, hvordan Oleg tilpasser sig 
livet i en krigszone og bliver modstandsdygtig og langt mere moden 
end sine 10 år.

Flugten over grænsen  
FILM I 1943 er Norge besat af Tyskland. Lige før jul bliver Gerda 
og Ottos forældre anholdt. Børnene er kun 10 og 12 år gamle, men 
alligevel får de en stor opgave af deres far. På vej ud ad døren siger 
han: ’Husk, at julegaverne er i kælderen, og at I skal tage dem 
med til tante Vigdis’. Julegaverne viser sig at være to jødiske børn, 
Sarah og Daniel, hvis forældre er blevet taget af nazisterne. Tante 
Vigdis bor i nærheden af grænsen til Sverige, så det er en lang rejse 
for fire børn i skjul og på flugt. Men de tager afsted, og det bliver 
en nervepirrende og intens flugt gennem det sneklædte norske 
landskab. 

OPLÆG Salaams oplægsholder fortæller om 
baggrunden for krigen i Ukraine. Hvorfor har 
Rusland invaderet? Hvad betyder det for bør-
nene i landet? Hvorfor kommer ukrainske børn 
med deres mødre til Danmark som flygtninge? 
Og hvad er det for oplevelser, de har haft på 
vejen hertil?

OPLÆG Vores oplægsholder taler med ele-
verne om, hvad nazisme er og om jødeforføl-
gelserne i Tyskland og de lande, der var besat 
af Tyskland, under nazismen. Oplægsholderen 
taler også om, hvorvidt, der findes antisemi-
tisme i dag. Og om, at der stadig er børn, der 
er på flugt alene uden deres forældre. 

Dato og booking se side 14 og 15.
 

Dato og booking se side 14 og 15.
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5. - 7. klasse
I alt 1 t. og 10 min. 

4. - 7. klasse
I alt 2 t. og 5 min.

”Smuk film – god formidler.” 
Herstedøster Skole i Albertslund
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Solens Børn
FILM Solens Børn er historien om Ali og hans tre venner. De er 
gadebørn, og må ty til tyveri for at støtte deres familier og overleve. 
Ali bliver samlet op af en skummel fyr, som fortæller ham om en 
hemmelig skat, der er begravet i nærheden. For at få adgang til tun-
nelen, hvor skatten befinder sig, må Ali og vennerne melde sig ind 
på Sol Skolen, en velgørende institution med fokus på at uddanne 
gadebørn og børnearbejdere. De bliver glade for skolen, som udover 
fagene lærer dem selvrespekt og sammenhold. Men selvom skattens 
eksistens begynder at virke tvivlsom, arbejder de troligt videre i tun-
nelen under skolen.

Drøm videre
FILM Da Mirja kommer ud af fængslet, er hun fast besluttet på, at hun 
ikke vil tilbage. Hun er nødt til at tage sig af sin syge mor og sin lil-
lesøster. Men i friheden og forstaden venter også de gamle veninder, 
som vil røve en guldsmed og stikke af til Sydamerika. Mirja fortæller 
ikke veninderne, at hun har taget et rengøringsjob på et hotel, men 
lader som om hun også drømmer om Sydamerika. Hun er splittet 
mellem den syge mor, som aldrig har taget sig af hende, søsteren, 
der drømmer om at blive berømt skønhedsblogger, veninderne, der 
drømmer videre, og den virkelighed, der trænger sig stadig mere på.  

OPLÆG Salaams oplægsholder taler med 
eleverne om, hvor forskellige levevilkår børn 
har rundt om i verden. Hvad vil det sige at 
være gadebarn i Teheran, og hvad vil det sige 
i Danmark? Hvad kan man drømme om, når 
man ikke kan få en uddannelse? Hvorfor 
bliver gadebørn udnyttet rundt om i verden, og 
hvordan kan man hjælpe dem? 

Vises i samarbejde med MSIB

OPLÆG Salaams oplægsholder har selv 
erfaring med at bo i forstæderne og vil tale 
med eleverne om, hvordan den sociale kontrol 
fungerer. Er det svært at skille sig ud fra de 
andre unge? Og hvad drømmer man om? 
Ønsker man at komme væk, eller er der et 
sammenhold og nogle venskaber, som man 
ikke vil undvære?

Dato og booking se side 14 og 15.
 

Dato og booking se side 14 og 15.
 

Sprog: Persisk med danske undertekster Censur: Tilladt for børn fra 11 år
Originaltitel: Khorshid, Iran, 2020 Genre: Drama Instruktion: Majid Majidi
Spilletid: 99 minutter Niveau: 6. – 9. klasse Temaer: Børn i verden  
Fag: Dansk, samfundsfag Film + oplæg: 2 t. og 10 min.

Sprog: Svensk med danske undertekster Censur: Ej fastsat af Medierådet 
Originaltitel: Dröm vidare, Sverige, 2017 Genre: Drama Instruktion: Rojda Sekersöz
Spilletid: 87 minutter Niveau: 6. – 10. klasse Temaer: Forstæder, venner, drømme, 
kriminalitet Fag: Dansk, samfundsfag Film + oplæg: 2 timer

6. - 9. klasse
I alt 2 t. og 10 min. 

6. - 10. klasse
I alt 2 timer

”Engageret oplægsholder 
og god film.” 
Søren Kanne Skolen i Grenaa



Sprog: Grønlandsk med danske undertekster Censur: Ej fastsat af Medierådet
Originaltitel: Tsumu – hvor går du hen med dine drømme, Danmark, 2022
Genre: Dokumentar Instruktion: Kasper Kiertzner Spilletid: 80 minutter
Niveau: 7. – 10. klasse Temaer: Udkant, ungdom, drømme
Fag: Dansk, samfundsfag  Film + oplæg: 1 t. og 50 min.

Sprog: Engelsk med danske undertekster Censur: Tilladt for børn fra 11 år
Originaltitel: Belfast, UK, 2021 Genre: Drama Instruktion: Kenneth Branagh
Spilletid: 98 minutter Niveau: 6. – 10. klasse Temaer: Konflikt, religion, billedsprog
Fag: Dansk, historie, samfundsfag, filmkundskab Film + oplæg: 2 t. og 10 min.

 

FILM Hvad drømmer en ung grønlandsk queer teenager om? Eino 
drømmer om, at han selv og andre unge i Tasiilaq bliver bedre til at 
tale om deres virkelighed. Derfor har han dannet en teatergruppe 
i den østgrønlandske by, der er kendt for en alt for høj selvmords-
rate, seksuelt misbrug af børn, alkoholmisbrug og omsorgssvigt. 
Eino og Lars er hovedpersoner i filmen, der delvist er optaget på 
deres smartphones. Vi hører om deres tanker: Skal de blive eller 
rejse ud og få en uddannelse? De elsker Tasiilaq og deres fami-
lier, men drømmer også om noget større – om alt det, der ikke er 
mulighed for i Tasiilaq.  

Belfast
FILM Vi er i Belfast i 1960’erne. Buddy lever trygt med sin mor, 
storebror og far, der arbejder i England og kun er hjemme en gang 
imellem. Buddy kender alle i kvarteret og bedsteforældrene bor lige 
om hjørnet. Men idyllen krakelerer, da protestanter overfalder kato-
likkerne i Buddys gade. Kenneth Branagh har instrueret og skrevet 
manuskriptet, som han fik en Oscar for. I filmen ser han tilbage på sin 
barndom i Nordirland, og hvordan konflikten mellem katolikker, der 
ønsker genforening med Irland, og protestanter, der vil forblive i UK, 
eskalerer. Desværre har Brexit gjort konflikten sørgeligt aktuel igen. 

OPLÆG Salaams oplægsholder fortæller om 
den særlige kultur, der findes i Østgrønland. 
Om de mange sociale problemer, men også 
om det håb, der findes i de unge generationer. 
Hvad kan ændre på den triste selvmords-
statistik, druk og misbrug? Hvordan 
er det at forlade sin familie for at få en 
ungdomsuddannelse? 

OPLÆG Salaams oplægsholder fortæller om 
konflikten i Nordirland. Hvorfor kan katolikker 
og protestanter ikke enes? Hvorfor har Brexit 
fået konflikten til at blusse op igen? Buddys 
far bliver truet, fordi han ikke vil blande sig i 
konflikten - hvorfor må han ikke være neutral?

Dato og booking se side 14 og 15.
 

Dato og booking se side 14 og 15.
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7. - 10. klasse
I alt 1 t. og 50 min.

6. - 10. klasse
I alt 2 t. og 10 min.

”Det var en fantastisk filmoplevelse, 
som de fleste elever ikke 
har prøvet før.” 
Frydenhøjskolen i Hvidovre

Tsumu – hvor går du hen med dine drømme
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Fremmede i Karl Oves Paradis  
FILM På Ærø åbnede i 2014-15 to børnecentre for uledsagede flygt-
ningebørn. Helle Toft Jensen, som selv bor på Ærø, fulgte en række 
drenge på centrene og deres indvirkning på lokalsamfundet. Selvom 
nogle ærøboere er usikre i starten, bliver flygtningedrengene taget 
godt imod og inviteret ind i de lokales hjem og hjerter. Vi er med dem, 
imens de venter på afgørelsen på deres asylsager, gennem medgang 
og modgang på den lille ø i verdenshavet. Da børnecentrene lukkes 
igen i 2017, og drengene skal flytte til andre steder i Danmark, bliver 
det tydeligere end nogensinde, at de er en del af Ærø.

OPLÆG Hvordan er det for et barn at flygte til 
et fremmed land helt alene? Hvordan finder 
man sig til rette i et nyt liv, efter det gamle er 
taget fra én? Hvorfor får nogle flygtninge asyl, 
mens andre ikke gør? Hvorfor måtte centrene 
på Ærø lukke? Salaams oplægsholder taler 
med eleverne om flugt og asylsystemet i 
Danmark.

Dato og booking se side 14 og 15.
 

Sprog: Dansk Censur: Ej fastsat af Medierådet Originaltitel: Fremmede i Karl Oves 
Paradis, Danmark, 2021 Genre: Dokumentar Instruktion: Helle Toft Jensen
Spilletid: 59 minutter Niveau: 8. klasse - ungdomsuddannelserne
Temaer: Flugt, identitet, børn i verden Fag: Dansk, samfundsfag
Film + oplæg: 1 t. og 30 min.

8. kl. - ungdomsudd.
I alt 1 t. og 30 min.

8. kl. - ungdomsudd.
I alt 1 t. og 55 min.

Moosa Lane   
FILM Moosa Lane, der fik en Special Mention på CPH:DOX, er Anita 
Mathal Hoplands fortælling om sin pakistanske familie i Moosa 
Lane, Karachi. Anita er vokset op i Danmark med en pakistansk far 
og en norsk mor. I 15 år har hun haft sit kamera med, når hun har 
besøgt familien i Pakistan. Det er blevet til en smuk dokumentar 
om mentale og geografiske afstande og alt det, der alligevel binder 
os sammen. Vi er helt tæt på kusinen, der som den første får en 
universitetsuddannelse, men alligevel skal giftes og være husmor, 
og på fætteren, der efter mange års forsøg endelig får visum og kan 
besøge sin familie i Danmark.

OPLÆG Anita Mathal Hopland holder selv 
oplæg til filmen. Hun vil tale om, hvordan det 
er at vokse op i Sydhavnen i København, hvor 
der er børn fra hele verden. Om hvor svært 
det er, at familien ikke må komme på besøg i 
Danmark, når hun selv kan tage til Pakistan. 
Og også om det berigende i at have to kulturer.

Dato og booking se side 14 og 15.
 

Sprog: Kutchi, urdu og engelsk med danske undertekster Censur: Ej fastsat af 
Medierådet  Originaltitel: Moosa Lane, Pakistan, Danmark, Norge, 2022
Genre: Dokumentar Instruktion: Anita Mathal Hopland Spilletid: 85 minutter
Niveau: 8. – ungdomsuddannelser Temaer: Identitet, familie, barn af to verdener
Fag: Dansk, samfundsfag Film + oplæg: 1 t. og 55 min.



Sprog: Engelsk og shona med danske undertekster Censur: Ej fastsat af Medierådet
Originaltitel: President, Danmark, USA, Norge 2021 Genre: Dokumentar
Instruktion: Camilla Nielsson Spilletid: 115 minutter
Niveau: 9. klasse - ungdomsuddannelser Temaer: Demokrati, Zimbabwe
Fag: Samfundsfag, historie Film + oplæg: 2 t. og 25 min.

Sprog: Fransk, engelsk og arabisk med danske undertekster  Censur: Afventer censur
Originaltitel: Memory Box, Frankrig, Libanon, Canada, Qatar 2021  Genre: Drama
Instruktion: Joana Hadjithomas og Khalil Joreige Spilletid: 102 minutter
Niveau: 8. klasse - ungdomsuddannelser Temaer: Libanon, borgerkrig, familie, erindringer, 
identitet Fag: Dansk, historie, samfundsfag Film + oplæg: 2 t. og 10 min.

 

Præsidenten
FILM Et militærkup i 2017 tvang Zimbabwes korrupte præsident 
Mugabe til at træde tilbage. Men hans efterfølger, Mnangagwa, 
har ikke bedre hensigter for landets velfærd. Folkets håb er derfor 
rivalen Nelson Chamisa, som denne dokumentar følger gennem 
tiden før, under og efter præsidentvalget i 2018. Selvom Chamisa 
har folkets støtte, bruger styret alle kneb for at undgå at afgive 
magten. Valget er derfor ikke bare en kamp om, hvem der skal være 
statsleder, men om Zimbabwes fremtid, om retfærdighed og selve 
demokratiet.

Memory Box
FILM 15-årige Alex bor i Montreal sammen med sin mor, Maia. Jule-
aften modtager Maia en æske med dagbøger, bånd og billeder, som 
hun havde givet til sin bedste veninde, da hun forlod Libanon. Hun 
vil ikke åbne den, men Alex, som undrer sig over morens reaktion, 
begynder i smug at udforske kassens indhold med minder fra morens 
problemfyldte ungdomsår i 1980’ernes borgerkrigshærgede Beirut. Vi 
bliver taget med på en rejse, der væver sig ud og ind af nutid og fortid, 
hvor fortielser har plaget familien. Men med åbningen af kassen 
opstår også en uventet spejling og empati mellem generationerne.   

OPLÆG Vores oplægsholder fortæller om 
situationen i Zimbabwe, og stiller spørgsmålet 
om, hvordan man kan bekæmpe magthavere, 
som Mnangagwa, der ikke står tilbage for vold 
og valgmanipulation? Det bliver en diskus-
sion om demokrati, korruption og kampen for 
frihed i Zimbabwe og andre steder i verden. 

OPLÆG Salaams oplægsholder taler med 
eleverne om fortidens og nutidens Libanon. 
Om den blodige historie, men også om, hvad 
det gør ved en familie, når man prøver at holde 
forhistorien hemmelig. Bedstemoren i familien 
holder hårdt på hemmeligheden, men hvad gør 
det ved forholdet mellem generationerne? 

Dato og booking se side 14 og 15.
 

Dato og booking se side 14 og 15.
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8. kl. - ungdomsudd.
I alt 2 t. og 10 min.

9. kl. - ungdomsudd.
I alt 2 t. og 25 min.

”En fantastisk film og en fantastisk 
oplevelse for elever og lærere!” 
Nivå Skole i Fredensborg
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FILM Fahrijes mand er forsvundet, ligesom så mange andre efter 
krigen i Kosovo i 1998-99. For at forsørge sine børn, vover hun at 
gå imod de mandsdominerede samfundsnormer og begynder at 
producere ajvar - pasta af peberfrugt - til at sælge i supermarkedet. 
Fahrije og hendes få allierede møder hård modstand og fordøm-
melse fra både mænd og kvinder, bl.a. fra hendes egen svigerfar, 
som styrer husstanden fra sin kørestol. Men ufortrødent vokser 
virksomheden sig større og giver flere kvinder muligheden for at 
arbejde. Filmen er inspireret af en sand historie.

I solsortens land
OPLÆG Hvorfor må kvinder nogle steder i 
verden ikke tjene penge eller køre bil? Hvad 
gør man som kvinde, når manden i huset er 
væk, men man ikke selv må arbejde for sin 
familie? Salaams oplægsholder taler om social 
undertrykkelse, samfundets forventninger, og 
hvad risikoen er ved at bryde normerne.

Dato og booking se side 14 og 15.
 

Sprog: Kosovoalbansk med danske undertekster Censur: Tilladt for børn fra 11 år
Originaltitel: Hive, Albanien, 2021 Genre: Drama Instruktion: Blerta Basholli
Spilletid: 84 minutter Niveau: 9. klasse - ungdomsuddannelser
Temaer: Kvindeundertrykkelse, konflikter, Kosovo  Fag: Samfundsfag, historie
Film + oplæg: 1 t. og 55 min.

9. kl. - ungdomsudd.
I alt 1 t. og 55 min.

Ungdomsuddannelser

Krig og erindringer   
Man siger, at i en krig er det sejrherren, der skriver historien. Men den syriske filminstruktør Rami Farah vil 
ikke lade den syriske diktator Assad skrive historien. I filmen ’Frihed, håb og andre synder’ genforener han tre 
syriske aktivister - Yadan, Odai og Rani - næsten 10 år efter, at den syriske revolution brød ud. Han viser dem 
optagelser fra de tidlige år af opstanden mod Assad. Optagelser, som de enten selv har filmet, eller som har 
ændret deres liv. De tre venner mødtes som medlemmer af et mediekollektiv i byen Daraa, hvor den syriske 
revolution startede. 

Salaam har flere oplægsholdere, der selv er flygtninge fra Syrien. En af dem vil tage ud med filmen og fortælle 
sin egen historie, og om syrernes situation i Danmark, hvor vi er begyndt at sende syrere tilbage til Damaskus. 

Kontakt skole@salaam.dk for at få et gratis arrangement.

” God oplevelse for børn 
og voksne :-)” 
Viby Skole i Roskilde



BOOKING
Book billetter på salaam.dk og find informationer 
under det enkelte visningssted i spilleplanen. 

14

Film og oplæg koster 20 kr. pr. 
billet – også for læreren. Nogle få 
visninger er gratis, men billetter 
skal bookes. Folkeskoler og andre 
offentlige institutioner skal opgive 
EAN nr. ved booking. Folkeskoler og 
offentlige institutioner i Københavns 
Kommune skal derudover oplyse 
bruger-ID ved booking. Oplys 
deltagerantal samt din og skolens 
kontaktinfo. Ved overbooking kan 
ekstra filmvisninger muligvis 
arrangeres.
Kontakt os på booking@salaam.dk. 

VED AFLYSNING, 
ÆNDRING OG FRAVÆR
Aflysning eller ændring i antal af 
tilmeldinger skal ske senest 10 
hverdage inden arrangementet 
afholdes. Hvis aflysning eller 
ændring sker senere, opkræves 
det fulde beløb på det oprindelige 
deltagerantal. Hvis en hel klasse 
udebliver fra en forestilling, sendes 
en regning på 500 kr. 

FORBERED OPLEVELSEN
Læs om filmen og baggrunden for 
de emner der tages op i Salaams 
gratis undervisningsmaterialer. 
Tal om emnet og forbered 
spørgsmål til oplægsholderen. Find 
undervisningsmaterialer og links til 
trailere på salaam.dk

CENSUR – ANBEFALINGER 
TIL DIG SOM UNDERVISER
Salaam følger Medierådets 
anbefalinger. Vi gør opmærksom på 
det ved filmene, hvis filmen ikke er 
censureret af Medierådet. Der findes 
en ledsageregel, der siger, at børn 
over syv år kan se alle film, så længe 
de følges med en person, der er fyldt 
18 år.

Vi ses til film og dialog – der 
bevæger!

MED SKOLEN I BIOGRAFEN
Salaam fortsætter samarbejdet 
med Det Danske Filminstituts 
tilbud ’Med Skolen i Biografen’. 
Booking til arrangementerne 
sker hos den lokale CFU eller via 
hjemmesiden mitcfu.dk/msib hvor 
du også kan finde visninger med 
Salaam oplæg i din by.

FYN
Med Skolen i Biografen
Solens børn

KØBENHAVN OG 
STORKØBENHAVN 
Med Skolen i Biografen
Solens børn

NORDSJÆLLAND 
Med Skolen i Biografen
Solens børn

SØNDERJYLLAND  
Med Skolen i Biografen
Solens børn 

Ungdomsuddannelser

Klima, teknik, etik
Sådan dræber du en sky er en film om klimaforskeren Hannele Korhonen, der har én ultimativ passion i livet: 
at være den bedste på sit felt og få anerkendelse for det. Hanneles liv ændres dramatisk, da hun af de Forenede 
Arabiske Emirater tildeles 1,5 mio. USD i forskningsmidler. Opgaven er at skabe regn over det olierige, men 
tørkeplagede land. Snart kastes Hannele imidlertid ud i et etisk dilemma og en indre konflikt. For har man ret 
til at ændre på naturen og hvem ejer egentlig skyerne...?
Filmen lægger op til en række diskussioner om etik i forskningen. Om teknologiske løsninger på klimakrisen. 
Om menneskets stræben efter viden. Og om den enkelte forskers ansvar. Salaams oplægsholder faciliterer 
diskussionen. 

Kontakt skole@salaam.dk for få en pris og booke et arrangement.
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”Rigtig god film og et rigtig 
godt projekt.” 
Kragsbjergskolen i Odense

”Fint med et oplæg inden, 
især også med en person, 
som har oplevet det.” 
Brøndby Strand Skole



SPILLEPLAN

SJÆLLAND

BORUP 
Borup Kino
Lindevej 3, 4140 Borup
Booking: www.salaam.dk

Mandag 07.11.2022
Kl. 09.30 Hopper og jagten på mørkets 
hamster

Tirsdag 08.11.2022
Kl. 09.30 Flugten over grænsen

Onsdag 09.11.2022
Kl. 09.30 Encanto

HELLERUP 
MovieHouse Hellerup
Tuborg Boulevard 10, 2900 Hellerup
Booking: www.salaam.dk

Tirsdag 11.10.2022 
Kl. 10.00 Tsumu - hvor går du hen med 
dine drømme

Tirsdag 8.11.2022 
Kl. 10.00 Fremmede i Karl Oves Paradis

Tirsdag 07.02.2023
Kl. 10.00 Moosa Lane

Tirsdag 14.03.2023
Kl. 10.00 Memory Box

  
KØBENHAVN
Cinemateket 
Gothersgade 55, 1123 København K
Booking: www.salaam.dk

Tirsdag 15.11.2022
Kl. 09.30 Fine familier og varme venner – 
kortfilmpakke til de små
Kl. 12.00 Drøm videre

Onsdag 16.11.2022
Kl. 09.30 Hopper og jagten på mørkets 
hamster
Kl. 12.00 Belfast

Torsdag 17.11.2022
Kl. 09.30 100% Ulv
Kl. 12.00 Tsumu - hvor går du hen med 
dine drømme

Fredag 18.11.2022
Kl. 09.30 Moosa Lane

Tirsdag 22.11.2022
Kl. 09.30 Encanto 
Kl. 12.00 Fremmede i Karl Oves Paradis

Onsdag 23.11.2022
Kl. 09.30 Flugten over grænsen 
Kl. 12.00 Memory Box

Torsdag 24.11.2022
Kl. 09.30 Oleg og krigen
Kl. 12.00 Præsidenten

Fredag 25.11.2022
Kl. 09.30 I solsortens land

FREDERIKSBERG
Frederiksberg Hovedbibliotek
Falkonér Plads 3, 2000 Frederiksberg
Booking: www.salaam.dk 

Onsdag 22.03.2023
Kl. 09.30 Fine familier og varme venner – 
kortfilmpakke til de små

Torsdag 23.03.2023
Kl. 09.30 Oleg og krigen

KU.BE
Dirch Passers Allé 4
2000 Frederiksberg
Booking: www.salaam.dk

Tirsdag 07.03.2023
Kl. 10.00 Tsumu - hvor går du hen med 
dine drømme

Onsdag 08.03.2023
Kl. 10.00 Flugten over grænsen

Torsdag 09.03.2023
Kl. 10.00 Præsidenten

KØGE
Nordisk Films Biografer Køge 
Antonistræde 6, 4600 Køge
Booking: www.salaam.dk 

Tirsdag 01.11.2022
Kl. 10.00 100% Ulv

Onsdag 02.11.2022
Kl. 10.00 Belfast

Torsdag 03.11.2022
Kl. 10.00 I solsortens land

Tapperiet
Søndre Badevej 1, 4600 Køge
Booking: www.salaam.dk
Pladsreservation til større grupper: 
pernille.villadsen@koege.dk

Onsdag 09.11.2022
Kl. 19.00 Tsumu - hvor går du hen med 
dine drømme

ROSKILDE 
Kino Ro’s Torv
Ro’s Torv 1
4000 Roskilde
Booking: www.salaam.dk

Torsdag 08.09.2022
Kl. 09.30 Oleg og krigen

Torsdag 06.10.2022
Kl. 09.30 Fine familier og varme venner – 
kortfilmpakke til de små

Torsdag 09.02.2023
Kl. 09.30 Belfast

Torsdag 09.03.2023
Kl. 09.30 Hopper og jagten på mørkets 
hamster

JYLLAND
FREDERIKSHAVN
Maskinhallen
Skolegade 8 
9900 Frederikshavn
Booking: peli@frederikshavn.dk
Tlf: 26148630

Torsdag 17.11.2022
Kl. 10.00 Oleg og krigen
Kl. 12.00 Fremmede i Karl Oves Paradis

GRENAA
Kino Grenaa
Østergade 7, 8500 Grenaa
Booking: hnordbek@hotmail.com

Mandag 19.09.2022
Kl. 09.00 Encanto
Kl. 11.30 Flugten over grænsen

Tirsdag 20.09.2022
Kl. 09.00 Memory Box
Kl. 11.30 Memory Box

SÆBY
Manegen – Sæby Kulturhus 
Rådhuspladsen 2
9300 Sæby
Booking: peli@frederikshavn.dk 
Tlf.: 26148630

Fredag 18.11.2022
Kl. 09.00 Fremmede i Karl Oves Paradis
Kl. 11.00 Oleg og krigen

ØRSTED
Ørsted Biograf
Sygehusvej 24, 8950 Ørsted
Booking: hnordbek@hotmail.com

Mandag 19.09.2022
Kl. 09.00 Memory Box

Tirsdag 20.09.2022
Kl. 09.00 Encanto
Kl. 11.30 Flugten over grænsen

AARHUS
DOKK1
Hack Kampmanns Pl. 2
8000 Aarhus C
Booking: www.salaam.dk

Mandag 23.01.2023
Kl. 09.00 Fine familier og varme venner – 
kortfilmpakke til de små
Kl. 12.00 Moosa Lane 

Øst for Paradis
Paradisgade 7, 8000 Aarhus C
Booking: www.salaam.dk

Tirsdag 24.01.2023
Kl. 09.30 Oleg og krigen
Kl. 12.00 Belfast

Onsdag 25.01.2023
Kl. 09.30 Flugten over grænsen
Kl. 12.00 Tsumu - hvor går du hen med 
dine drømme
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Vi mødes i biografen 
til film & oplæg 
- der bevæger! 

Gratis
UV-materialer på
www.salaam.dk
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FNs Verdensmål 4.7: Alle elever skal tilegne sig 
den viden og de færdigheder, som er nødvendige 
for at fremme bæredygtig udvikling og livsstil.

Sørg for altid at få seneste nyt om 
Salaam Film & Dialog på de sociale medier:

facebook.com/salaamfilmogdialog 
linkedin.com/in/salaam-film-og-dialog 
På Facebook og LinkedIn giver vi dig løbende nyheder 
om Salaams mange tilbud til skoler.

instagram.com/salaamfilmogdialog  
Find os på @salaamfilmogdialog og få 
et visuelt indblik i Salaams univers.  

salaam.dk
Hold dig opdateret hele året 
med Salaams nyhedsbrev.
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