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8.30 – 9.00  Registrering och fika
 
9.00  Reaktor Sydost hälsar välkomna och presenterar dagen
 
Se, samtala, skapa – vad kan filmpedagogik vara?
Kaly Halkawt, Svenska Filminstitutet

Rädd för barns känslor?
Suzanne Osten, Sveriges barnfilmsambassadör har ordet

10.15 - 10.40  Paus

Filmen som uttryck
Maria Stam är adjunkt i bildpedagogik och doktorand vid institutionen för  
musik och bild vid Linnéuniversitetet. Maria presenterar sin forskning kring  
lärande, medier och betydelsen av det mediespecifika i mediet rörlig bild.  
Hennes arbete bygger på intervjuer och analyser av elevarbeten i  
grundskolan.

Maria presenterar också kursen ”Kreativa möten mellan skola och  
kultur” (15hp) som ges för verksamma lärare, kulturarbetare och  
konstnärer. 

Filmriket
Ungdomar från projektet Filmriket samt projektledare medverkar.
Filmriket är en nationell satsning med filmklubbar där unga på sin  
fritid ser film tillsammans, diskuterar filmerna och gör film. Vuxna ger  
tips och förtroende, ungdomarna agerar och bestämmer. Hör om projektet  
och se filmer som visar att filmriket också är en användbar resurs för skolan.

11.30 - 12.30 Lunch på egen hand    

                            Maria Stam, Linnéuniversite
tet

Program 

  
Filmen som  
uttryck i skolan

                    Filmriket under en f lminspelning
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           Suzanne Osten, barnf lmsambassadör

Reaktor Sydost är en resurs för film i sydost.  
Vi finansieras av Kulturrådet, Region Blekinge,  
Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län.

                16.00 Invigning av BUFF Småland!

Program 

  
Filmen som  
uttryck i skolan

Filmskapande i skolan 
Niklas Croall, Malin Gustavsson, Henrik Arvidsson och Cecilia Hempel  
 
Satsningen Skapande skola har bidragit till mycket filmarbete i skolan  
där en filmare eller filmpedagog får möjlighet att komma in och stödja  
det pedagogiska arbetet. Utifrån två exempel från vår region där skolor  
och regionala filmare samarbetat samtalar vi om vilka erfarenheter som  
kommit ut av arbetet. Vi får även se några av elevernas filmer! 

Filmvisning:  Flocken
Vi visar den omtalade filmen Flocken i regi av Beata Gårdeler.  
Vinnare av Kristallbjörnen på Berlin Filmfestival. 
 ” Ett litet svenskt samhälle som på ytan ser ut att vara en idyll, men  
när Jennifer anklagar en skolkamrat för våldtäkt ändras allt.”

15.00  Fikapaus

15.20  Filmsamtal med deltagande föreläsare och publik.    
Sammanfattning och avslutning av dagen. 

15.40  Tack för idag! 
 
Extra, 16.00: Invigning BUFF Småland som visar den Nederländska filmen  
”Life according to Nino”. Suzanne Osten och ungdomar från Filmriket inviger!


