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/ T v-udsendelser andre streamer
– engelsk, tysk og fransk

Her kan du se titler på nogle af de tv-udsendelser, som mange lærere
streamer via mitCFU.

Jeg overlevede et skoleskyderi

Moi, Grosse

Brødrene Dassler

/ E ngelsk
1	
”Before the Flood” / National Geographic 2016
Leonardo DiCaprio tager til Grønland, Sumatra og
Vatikanstaten og undersøger klimaændringernes
ødelæggende virkning på planeten.

6	
”The fog of war” / DR2 2010
Dokumentaren viser et langt mere nuanceret billede
af Kennedy’s og Johnsons’ forsvarsminister, Robert
McNamara, end man hidtil har set.

2	
”Harry Potter - magiens historie” / DR3 2018
Engelsk dokumentar fra 2017 fortæller den magiske, virkelige historie bag J. K. Rowlings elskede
klassiker.

7 ” Børn som narkokurerer” / DR2 2020
Børn helt ned til en alder af syv år bruges til at sælge
og transportere stoffer overalt i Storbritannien. Her
følger vi nogle af de mindreårige narkokurerer, der
er fanget i det farlige miljø.

3	
”Darwins forsvundne rejse”
/ National Geographic 2013
Tag med Armand Leroi på en fantastisk rejse på sporet af det eventyr, der inspirerede Darwins revolutionerende arbejde, ”Arternes oprindelse”.
4	
”Jeg overlevede et skoleskyderi” / TV2 2018
I februar 2018 gik den 19-årige Nicholas Cruz ind på
Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland
i Florida, og med sig havde han en semiautomatisk
riffel. På skolen dræbte han 14 elever og tre ansatte.
5	
”Amish – a secret life” / DR2 2013
Dokumentar om dagliglivet i en familie af Amish.
David og Miriam Lapp er nogle af de 250.000
gammelkristne Amish, der lever på landet i en
række amerikanske stater på Østkysten. De afviser
moderne teknologi og lever et simpelt liv med kristne
værdier centreret om ægteskab, familie, menighed
og dyrkning af jorden.

8	
”Mrs McCutcheon” / STV2 2019
Følelsen af at være født i den forkerte krop, får
tiårige Tom til at vælge kjole frem for lange bukser
og navnet fru McCutcheon i stedet for det navn, hans
forældre gav ham.
9 ” USA – besat af skydevåben” / DR2 2016
USA har i mange år været plaget af masseskyderier,
og det ser ikke ud til at blive bedre.
10	”Biler” / Discovery Channel 2013
Hvordan har dette revolutionerende køretøj formet
den moderne verden?
11	”Crowning New York” / Discovery Channel 2013
Dokumentar om de sidste faser ved byggeriet af
Ground Zeros Tower, One Tower World Trade Center,
der er den højeste bygning i Vesten.
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/ T ysk
1 ”Brødrene Dassler” / DR2 2018
I 1920’erne lancerer de tyske brødre Adi og Rudi
Dassler et firma, der fremstiller sportssko. Brødrene
bliver bitre rivaler og grundlægger hvert sit firma,
der begge bliver blandt verdens førende inden for
sportssko – Adidas og Puma.
2	
”Borowski og den brændende mand” / ARD 2013
På en dansk skole i det nordlige Tyskland bliver en
mand levende brændt, og kommisær Borowski må af
sted til Flensborg for at hjælpe det lokale politi med
sagen, der ser ud til at have rødder i problemer
mellem det danske mindretal og lokale tyskere.
3	
”Kaugummiblase” / ARD 2019
Tysk kortfilm. Emma er vej i puberteten, men det er
hun ikke selv helt klar over.
4 ”Familien Braun” / ZDF 2017
Kai og Thomas er nynazister i starten af 20’erne og
bor sammen i et bofællesskab. Pludselig står Lara
foran døren. Hun er 6 år, sort og Thomas’ datter.
5 ”Drübenland” / SVT2
Østberlin, 1989. Marko og hans ven Ecki forsøger at
samle penge sammen til klassekassen. Så sker det –
Murens fald – og intet er det samme.
6	
”Kein Herz für Inder” / NDR 2018
Familien Neufund skal have en udvekslingsstuderende fra England boende. Charlotte og Erik Neufund
håber, at deres lidt egensindige 16årige datter Fiona endelig får en veninde. Men i lufthavnen venter ikke en cool britisk pige, men
en 13-årig indisk dreng.

7 ” Bæger, vaffel eller is på pind” / ZDF 2020
Ingen sommer uden is! Men dermed heller ingen
sommer uden plastikskeer, skrald, lange, forurenende leveringsruter og CO2-udledende produk
tionsapparater. Eller hvad?
8 ” Masel Tov Cocktail” / ARD 2020
Prisbelønnet og humoristisk tysk kortfilm. 16-årige
Dima er barn af russiske immigranter, gymnasieelev
og jøde.
9	”Grænseovergangen ved Bornholmer Straße”
/ ARD 2019
Den 9. november 1989. På tv meddeler en embedsmand, at DDR’s borgere nu frit kan krydse grænsen.
En nyhed, der er så sær, at den kunne være sand.
Nysgerrige østberlinere samles ved grænseovergangen Bornholmer Strasse.
10 ”Coole Klamotte!” / ARD 2019
Meget af det tøj vi køber, har et bestemt mærke.
Mange synes nemlig, at det er særlig sejt at gå i tøj
af et bestemt mærke. Men hvorfor forholder det sig
mon således?
11	”Der Oktoberfest-Check” / ARD 2018
Hvorfor hedder det egentlig Oktoberfest, når det
allerede starter til september? Hvorfor kaldes festen
også ”Wiesn”? Hvorfor er die besøgende klædt i
Lederhosen og Dirndl? Og hvordan kan servitricerne
bære 15 store ølkrus samtidig?

/ F ransk
1	
”Présidentielle, Une Épreuve D’artistes”
/ TV5MONDE Europe 2020
Udsendelsen formidler et overblik over fransk politik
og magtskifte siden Charles de Gaulle.
2	
”Envoyé Spécial - Spéciale coronavirus”
/ TV5MONDE Europe 2020
Fire reportager, der omtaler udfordringer forbundet
med corona-krisen.
3	
”Moi, Grosse” / TV5MONDE Europe 2020
Temaer i filmen lægger op til diskussion om mobning, diskrimination, normer, betydning af udseende,
retten til forskellighed.
4 ” Alors parle! La politesse” / SVT2
Produceret til begynderundervisningen i fransk til
niveau A1 og egner sig til at arbejde med forskel
lige elementer af kompetenceområdet: Sprogligt
fokus samt tilegnelse af ordforråd inden for faglige
relevante kategorier.

5	
”Red Barnet – de europæiske børns redning”
/ DR K 2019
Fransk dokumentar fra 2018. I 1945 bliver den
danske afdeling af Red Barnet dannet. Kort tid efter
Anden Verdenskrig iværksætter den en storstilet,
humanitær operation.
6 ” J’me sens poubelle” / SVT2
Det lille og humoristiske eventyr egner sig til mellemtrin og udskoling. Filmen kan med fordel inddrages i
temaer som: kærlighed og familie.
7	
”Tendres agneaux” / TV5MONDE Europe 2020
En serie franske animationsfilm på hvert ét minut.
Filmene handler om en ulv, der drømmer om at fange og spise et lam. Det lykkes ham aldrig.
8 ” Helveticus” / TV5MONDE Europe 2014
Helveticus er en serie animationsfilm om en familie. Serien præsenterer vigtige begivenheder i den
schweiziske historie.

