SLAVHANDELNS ARV
Sverige var ett av de sista länderna i Europa som avskaffade slavhandeln, den 9 oktober 1847. Med
filmseminarier tar vi upp kunskap om Sveriges del i den Transatlantiska slavhandeln, och vi diskuterar
rasismen då och nu. Vi visar filmerna Zarafa och Medan vi lever, den 10 oktober på Biograf Panora.
Film och samtalen är ett samarbete med Skolbion i Malmö och därför bokas dessa via
KULTURKARTAN. Se bokningslänk för respektive film och samtal nedan.
OBS! det är gratis och Kulturbuss kan bokas.
För mer info:
paula@arfarf.se
susanne.m.kandell@malmo.se

-------------------------------------------------------------------------------------------ZARAFA

Regi: Rémi Bezancon, Jean-Christophe Lie |Frankrike, Belgien 2012 | Animerad | 78 min | Franskt tal |Svensk
text

Ett storslaget äventyr om den unga Maki som på rymmen från en slavhandlare hamnar på en
hisnande resa genom Afrika och över Europa för att hålla sitt löfte att återföra den lilla giraffen
Zarafa till sitt hem. En färgstark och fantastiskt animerad film som berör starka och svåra frågor som
slaveriet och kolonialism på ett spännande och gripande vis, samtidigt som den också handlar om
vänskap, frihet, solidaritet och mod.
Vi samtalar efter filmen med eleverna kring filmens teman med inbjuden gäst.
Datum: 10 oktober
Tid: 9:15-11:00
Målgrupp: åk 4-5
Bokning: http://kulturkartan.malmo.se/Events/Details/145
Filmhandledning:
http://www.filminstitutet.se/contentassets/53ff4bfd469946989bbd4cff853c8671/zarafa.pdf
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=b8GjECVTdBk

------------------------------------------------------------------------------------------MEDAN VI LEVER

Regi: Dani Kouyaté | Sverige 2016 | Spelfilm | 90 min | Svenskt tal
Efter 30 år i Sverige bestämmer sig Kandia, en afrikansk kvinna i femtioårsåldern, för att flytta tillbaka
till Gambia. Sonen Ibbe är precis på väg att slå igenom som hiphop-artist i Sverige, men bestämmer
sig för att försöka hämta hem sin mamma. Det visar sig dock snart att mötet med hemlandet inte alls
blir som de tänkt sig. Medan vi lever berättar en universell historia om identitet i rörelse, en
berättelse om förnekelse och om att acceptera sig själv och andra som de är.
Samtal efter filmen
Maria Dexborg från Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa kommer att prata om afrosvenskarnas
situation i Sverige. Hur är det att vara ung afrosvensk idag?
Maria Dexborg är vice ordförande för Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=LtHkB1wkick
I samarbete med Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa.
Datum: 10 oktober
Tid: 12:30-14:30
Målgrupp: åk 7-9
Bokning: http://kulturkartan.malmo.se/Events/Details/146

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Visningen är en del av ARF året runt som möjliggörs tack vare stöd av:

