/ Mest sete film

– engelsk, tysk, fransk og spansk

Mangler du inspiration til sprogundervisningen? Se hvad
andre streamer via mitCFU. Her får du en oversigt over de
film, som flest lærere streamer på engelsk, tysk, fransk og
spansk.
copydan-avumedier.dk

/ E ngelsk

/ T ysk

1	”Bowling for Columbine” / USA 2002
Michael Moore søger at finde en forklaring på,
hvorfor to teenagedrenge 20. april 1999 myrdede
12 kammerater og en lærer, samt sårede 120
elever Columbine High School i Colorado.

1	”Almanya- velkommen til Tyskland” / Tyskland
2011
Den tyrkiske patriark Hüseyne har været gæste
arbejder i Tyskland siden 1962. Barnebarnet Cenk
får den lange historie om at være splittet mellem
to kulturer.

2	”Rabbit-Proof Fence / Australien 2002
Tre halvblodspiger bliver af de australske myndigheder placeret i en arbejdslejr. Pigerne stikker af
og begiver sig ud på en rejse igennem Australiens
vildnis.
3	”Billy Elliot” / UK 2013
11-årige Billy Elliot lever i en lille engelsk mineby,
hvor der er strejke, så faderen er både uden arbejde og penge. Faderen ønsker, at Billy skal gå til
boksning, men Billy vil meget hellere danse ballet.
4	”12 Years A Slave” / USA 2013
I 1841 følger vi Solomon Northup, en fri sort mand
fra det nordlige New York, som en dag bliver brutalt bortført og solgt til slaveri på en bomuldsfarm
i det sydlige USA.
5	”Slumdog Millionaire” / UK/USA 2008
Jamal har en stor del af sit liv levet som gadebarn
i den indiske by Mumbai. Da han en dag klarer sig
overraskende godt i quizzen Hvem vil være millionær, bliver han anholdt og mistænkt for at snyde.
6	”Green Book” / USA 2019
USA i 1960’erne. Tony Lip mister sit job som udsmider. Han må tjene penge for at forsørge familien og siger ja til at være chauffør for den klassiske
afro-amerikanske pianist Don Shirley.
7	”The Hate U Give” / USA 2019
Starr er vidne til, at hendes ubevæbnede ven,
Khalil, bliver skudt og dræbt af en hvid politimand.
Da nedskydningen kommer i medierne, bliver
Starr nødt til at beslutte, om hun vil medvirke til,
at betjenten, der gjorde det, bliver dømt.
8	Niceville / USA 2011
Den unge Skeeter har en drøm om at blive forfatter, så hun overtaler den sorte hushjælp Aibileen til
at lade sig interviewe til sit hemmelige bogprojekt,
der skal beskrive de sorte kvinders vilkår i byen
Jackson, Mississippi.
9	”Bedre end Beckham” / UK 2002
Jess er vild med fodbold, men har to alvorlige
handicaps. Hun er pige, og hun er indisk pige.
10	”Peter Rabbit” / USA 2018
Peter Kanin og hans venner elsker at drille
McGregor, en sur landmand med en fantastisk
køkkenhave.

2	”De andres liv” / Tyskland 2006
I 1984 får Stasi-manden Wiesler af ministeren
ordre om at overvåge dramatikeren Dreyman for
at finde noget på ham.
3	”Napola” / Tyskland 2004
Tyske Friedrich er 16 år og drømmer om et liv som
professionel bokser. Han er derfor lykkelig over at
blive optaget på en nazistisk eliteskole.
4	”Das Wunder von Bern” / Tyskland 2004
Filmen handler om Tysklands mirakuløse fodboldsejr over Ungarn ved VM-finalen i Bern i 1954.
5	”Die Welle” / Tyskland 2008
Rainer Wegner skal undervise en gruppe
gymnasieelever i nazismens fortrædeligheder.
6	
”To minutters stilhed” / Tyskland 2018
Året er 1956. I Østtyskland lever folk afsondret
fra omverden, men jerntæppet er endnu ikke
helt stærkt nok til at afholde de to drenge, Kurt
og Theo, fra at lave små hemmelige ture til det
forjættede Vesten.
7	
”Kebab Connection” / Tyskland 2004
Ibo er tyrker og bor i Hamburg. Her går han og
drømmer om at lave tyske kung fu-film, men det
er ikke så nemt at få en fod inden for i branchen.
8	
”Mit ustyrlige hjerte” / Tyskland 2017
Lennys far er læge, og da han får nok af sin
søns dovne tilgang til livet, giver han Lenny et
ultimatum: Han skal tilbringe tid sammen med
den 15-årige hjertepatient David.
9	
”Die fetten jahren sind vorbei” / Tyskland 2004
De to unge berlinere Jan og Peter laver som gruppen ”Opdragerne” uskyldige aktioner mod rige
direktørvillaer, men det bliver alvor da de sammen
med Peters kæreste Jule bortfører en direktør.
10	”Stormy – sammen er vi fri” / Tyskland 2013
Teenagepigen Mika er på sommerferie hos sin
bedstemor, der har en rideskole. Her møder Mika
hesten Stormy, som er vild og uregerlig.

/ F ransk

/ S pansk

1	”Frøken umulig” / Frankrig 2016
Aurore har det svært med sig selv og omverdenen.
Hun er 13 år og bestemt ikke tilfreds med noget
som helst.

1	”Børnehjemmet” / Spanien/Mexico 2007
Laura køber sammen med sin mand og 7-årige
søn det børnehjem, hun selv boede på som barn.

2	”Fannys rejse” / Frankrig 2016
Året er 1943, og i det besatte Frankrig falder det i
den 13-årige Fannys lod at lede en gruppe jødiske
børn på flugt fra nazisterne.

2	”Biutiful” / Spanien 2010
Uxbal hutler sig gennem tilværelsen som smågangster i Barcelona. Han bor alene med sine
to børn og lever af at sælge kopivarer og illegal
kinesisk arbejdskraft.

3	”Den nye dreng” / Frankrig 2015
Året er 1943, og i det besatte Frankrig falder det i
den 13-årige Fannys lod at lede en gruppe jødiske
børn på flugt fra nazisterne.
4	”Pigen og ræven” / Frankrig 2007
En pige møder, da hun er 10 år, en hunræv, Titou,
som hun prøver at tæmme, men Titou er vild og
flygter til at begynde med.
5	”Klassen” / Frankrig 2009
Francois er en lærer, der giver sig selv fuldt ud og
konstant udfordrer eleverne i en multietnisk klasse
på ord.
6	”Vi ses igen” / Frankrig 1987
Den 11-årige Julien går på en katolsk kostskole
uden for Paris under 2. verdenskrig og Frankrigs
besættelse.
7	”Microbe et Gasoil” / Frankrig 2007
Mikro er en genert og lidt kejtet kunstnerspire, der
ikke har det nemt i skolen. En dag møder han den
ligesindede Diesel, og de begiver sig snart ud på
et vildt roadtrip i en hjemmebygget husvogn af træ.

3	”Perlemorsknappen” / Chile 2015
En fortælling om vand, kosmos og mennesker.
Guzman undersøger via havet Chiles blodige
historie af folkemord og politisk undertrykkelse.

