GRETA
Film och samtal för skolor på er lokala biograf
Den 20 november är det dags för den efterlängtade premiären av Greta. Filmen följer den unga svenska
klimataktivistens kamp från tiden som ensam demonstrant på Mynttorget tills hon spände blicken i världens
ledare och frågade "How dare you?". Hennes skolstrejk är inte längre bara en svensk angelägenhet, utan har växt
till en världsomspännande rörelse.
Tematisk handlar filmen om Gretas kamp och hennes tro på att man som individ kan göra skillnad. Om vi går
samman i det vi tror på, blir vi starka, hörda och kan i slutändan skapa förändring. Kunskap är makt och vi kan alla
bli ambassadörer och föra ut klimatfrågan till fler. Filmen har också en socialpedagogisk perspektiv där Greta på
ont och gott måste förhålla sig till sin Asperger. I slutet av filmen konstaterar hon att planeten troligtvis skulle må
bättre om alla hade lite mer Asperger.

Visning för skolor med samtal
I samband med premiären av Greta finns möjlighet att göra visningar för skolelever av Greta med efterföljande
samtal/workshop. Filmen ramas då in av en digital hälsning från unga från Fridays for Future och Greta, efter
filmen följer ett klimatsamtal med Klimataktion – ett nationellt nätverk som sprider kunskap om klimatfrågan.
Workshopen kan ske fysiskt på biografen, live på bioduken eller som en inspelad föreläsning. Ämnen som berörs
är hur den globala uppvärmningen funkar, hur framtiden med klimatförändringar kan se ut och vad vi själva kan
göra för att bidra/påverka våra politiker. Genom samtalet finns även möjlighet att fånga upp oro som kan
uppkomma när man förstår allvaret i klimatkrisen.

Fakta visningsform
Upplägg: Filmen är 1h 40 min lång med intro/workshop ca 40 min - som helhet 2,5 timme
Målgrupp: Filmen passar målgrupp 10 år och uppåt. Talat språk är svenska och engelska, svensk text.
Plats: På den lokala biografen – 50 personer per visning
När: Vardag dagtid från 21 november och fyra veckor framåt - exakt tid bestäms med biografen.
Kostnad: 85 kr (ink 25% moms) per elev för film, intro och samtal - betalas till den lokala biografen.
Läs mer om Greta och trailer: https://greta-film.se/
Kontaktperson: Vi sätter er i kontakt med den lokala biografen! Kontakt TriArt: Katja Uneborg katja@triart.se

