Vad gillar du för filmer?

- Hej, Jonas.
- Hej, Siv.
- Det var länge sen jag såg dig. Ja, det var verkligen länge sen.
- Hörrudu, vet du om att det är Stockholms f ilmfestival nu?
- Nämen, säger du det?
- Och jag som har påmint dig och gett dig det där fina manuset med
alla filmer.
- Oj, då. Det där har jag t otalt glömt av. Hur fungerar det?
- Alltså, du köper ett kort - ett medlemskort - och jag tror att det
kostar 170 kronor, och sen så kan du gå in på Stockholms
filmfestival 2016 (stockholmfilmfestival.se) o
 ch så kan du m
 ärka för
olika typer av filmer som du vill se.
- Det låter jättebra. Ska du se några speciella filmer?
- Ja, jag tror jag ska se 23 filmer.
- Oj då. Nån speciell film du tycker om?
- Nej alltså det är ju många nya regissörer som t as upp här också.
Och jättemånga bra filmer. Många utav dem brukar komma upp på
Stockholms biografer. Eller Sveriges biografer.
- Det låter jättebra. Är det många dramafilmer, tror du?
- Ja, det är jättemånga...gillar du drama?

- Jag tycker det är jättespännande. Eller kanske nån
romantiskt komedi?
- Nej, usch vad hemskt. Inte romantiska, det är så fjoskigt. Men såg
inte du nån krigsfilm h
 äromdan?
- Jo, det gjorde jag. Den var ju v erklighetsbaserad.
- Vad handlade den om?
- Den handlade om en amerikansk kille som utbildade sig till läkare,
som var vapenvägrare.
- Jaha…
- Och så räddade han många kamrater i strid under a
 ndra
världskriget.
- Mhm, vem hade huvudrollen?
- Jag kommer tyvärr inte ihåg det just nu. Men jag kan k olla upp det
om du vill.
- Nej, så viktigt är det inte. H
 örrudu, var det nån slags romantik i den
filmen eller var det bara “pang-pang”?
- Ja, det var ju lite romantik, det var det ju. Men det var en
spännande berättelse, jag tycker absolut att du ska se den.
- Tycker du? Ja, jag är inte så förtjust i k rigsfilmer faktiskt.
- Siv, har du nån favoritfilm?
- Jag vet inte om jag har nån favoritfilm. Men jag gillar filmer där man
måste tänka litegrann o
 ch sådär. Där sluten inte är givna, utan man
måste tänka efter “Vad kan det vara? Vad vill r egissören med den
här?” och så. Mera såhär, tänkvärda filmer.

Nya ord och fraser
en filmfestival

ett arrangemang då man kan se många nya
filmer på bio

ett manus

här: en broschyr

totalt

helt

märka för

här: välja

tas upp

här: visas för publiken

utav

av

en biograf

bio

fjoskigt

slang för tokigt, dumt

häromdan

häromdagen, för några dagar sedan

verklighetsbaserad

en film som berättar en riktig historia

vapenvägrare

pacifist, en person som inte vill kriga

i strid

i krig

andra världskriget

kriget mellan 1939 och 1945

huvudrollen

den viktigaste rollen

kolla upp

kontrollera

“pang pang”

slang för krig eller när man skjuter på
varandra

en berättelse

en historia

jag är inte så förtjust i …

jag tycker inte så mycket om...

där sluten inte är givna

där man blir överraskad av slutet

en regissör

den person som leder arbetet med en film
t.ex. Steven Spielberg, Lasse Hallström

tänkvärt

något intressant som du behöver fundera
på

Fraser som är typiska för talspråk
hörrudu, nämen, oj då, alltså, usch, jaha, och så…, sådär, såhär

Olika sorters filmer (=filmgenre)
●
●
●
●
●
●
●
●

drama
komedi
dramakomedi
romantisk komedi
rysare = thriller
skräckfilm
biografisk film
historisk film

Vilka filmer tycker du om? Har du en favoritfilm? Vad handlar den om?

Träna mera!
Du kan se svenska filmer med svensk undertext på Svt.play.
http://www.svtplay.se/genre/film
Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen
http://sfipodd.se/category/storlek-m/
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com

