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Läs mer om filmerna på 
www.orebro.se/bioroxy

Filmhandledning finns
Filmhandledningar finns att hämta  
gratis via vår hemsida. Det finns även
en allmän filmhandledning         som  
passar alla filmer.

Välkomna till Skolbio på Roxy!
Skolbio är gratis för förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor i Örebro kommun. Ni som besöker 
skolbion från en annan kommun betalar 30 kr per 
person. Du bokar in din klass/grupp via en e-tjänst. 
Boka max en film per klass/grupp per termin.

Vid speciella önskemål, kontakta oss  
på bio.roxy@orebro.se eller 019-21 60 90,  
019-21 60 92. Boka här

Skolbio sedan 1989

Skolbio 
v å r e n  2 0 2 3

DANS & LEK 
MED BABBLARNA
Förskolan

6-10 feb 9.30-10.10

Tema: språklek, dans 
och rörelse, musik och 
sång, färg och form

EN UNG MUMINS 
ÄVENTYR
Förskoleklass - årskurs 2
13,15-17 feb 9.00-10.15
Svenskt tal

Tema: litteratur på film, 
sagor, äventyr, vänskap, 
kärlek

LILY & MORRIS
VÄNNER FÖR EVIGT
Årskurs 1 - 3
24,26-28 april 9.00-10.30
Svenskt tal | Från 7 år

Tema: vänskap, religion 
och livsåskådning,  
mobbning

VAR ÄR ANNE FRANK
Årskurs 6 - 9
6, 8-10 mars 9.00-10.40
Svenskt tal | Från 11 år

Tema: förintelsen,  
litteratur på film,  
samhälle och politik

GABI, MELLAN 8-13 ÅR
Årskurs 4 - 6
17,19-21 april 9.00-10.20
Engelska & svenska,  
svensk text

Tema: genus, normer, 
mobbning, samhälle  
och politik, skola

SNÖLEOPARDEN
Årskurs 5 - gymnasiet
27 feb,1-3 mars 9.00-10.35
Franska, svensk text

Tema: geografi, natur- 
kunskap, klimatfrågor, 
filosofi och etik

ROCCA FÖRÄNDRAR 
VÄRLDEN
Årskurs 4 - 6
8,10-12 maj 9.00-10.40
Tyska, svensk text

Tema: mod, hemlöshet, 
sociala normer, skolan, 
mobbning, sociala  
medier, vuxenvärlden

WEST SIDE STORY
Årskurs 7 - gymnasiet
12-14 april 9.00-11.40
3-4 maj 9.00-11.40
Engelska & spanska, 
svensk text 
Från 11 år

Tema: estetiska uttryck, 
samhälle och politik,  
kulturkrockar, konflikter

FLYKT
Årskurs 9 - gymnasiet
13,15-17 mars 9.00-10.30
Danska, svensk text 
Från 15 år

Tema: migration, genus, 
samhälle och politik, 
identitet

OMSTÄNDIGHETER
Gymnasiet
27,29-31 mars 9.00-10.40
Franska, svensk text 
Från 15 år

Tema: litteratur på film, 
abort, sexualitet, kvinnors 
rättigheter, könsroller, 
samhälle och politik

biobioramarama
En skolbioupplevelse med drama!

...eller på orebro.se/bioroxy

Välkommen till vårens ”biorama”  
- en skolbioupplevelse med film och drama 

tillsammans med Nurten Blixt,  
skådespelare och dramapedagog. 

Tisdagar kl 10-10.45 från 14 februari 
Max 40 pers (barn + pedagoger)

Läs mer på orebro.se/bioroxy

Erbjudande till förskolor i Örebro kommun

Nationell Filmvecka 2023 äger rum 
20-26 mars – i hela Sverige. 

Save the date! 
Filmer och bokningsinfo skickas via mejl 

och nyhetsbrevet Bio Roxy - Skolbio.

https://extra.orebro.se/bioroxy/skolbio.4.387bdba315e89624c6a274d.html
https://service.orebro.se/O659
https://extra.orebro.se/bioroxy

