Rapportrelease
och filmvisning
av kortfilmer från
lägret ”Det ni inte ser”
Filmerna är inspelade på Ystad
Studios Visitor Center och är
skapade på filmlägret ”Det ni inte
ser”, ett läger för unga tjejer med
ad(h)d-diagnoser, som anordnats
av Burlövs kommun i samarbete
med Film i Skåne.

NÄR? 18 september kl 17.30 - 18.45 VAR: Arlövs bibliotek, Lommavägen 2
Unga tjejer med adhd och autism
behöver synliggöras mer i svensk
skola. Den 18/9 är det därför
premiär på Arlövs bibliotek för filmer skapade av Linnea, Magda och
Tay på Ystad Studios Visitor Center
i juni 2019. I filmerna synliggör de
på olika sätt sina upplevelser av
sin skoltid. Dessutom visar vi ”Det
ni inte såg” – en intervjufilm med
Sofia. I filmen delar Sofia med sig
av hur hennes adhd både fungerat
som motkraft och superkraft.
Under kvällen presenterar
också Carolina Falk och Maria
Söderling utvecklingsarbetet ”Det
ni inte ser”, som drivits som ett
samarbete mellan Film i Skåne
och Burlövs kommun från hösten

2018. Förutom filmlägret i Ystad,
har utvecklingsarbetet också utforskat hur film kan användas som
ett verktyg för att lära och dela
erfarenheter. Den delen av arbetet
har lett fram till en rapport i vilken
ett samtal mellan fem erfarna
filmpedagoger presenteras. Den
18/9 är det också release för den
rapporten.
På plats finns även filmaren och
filmpedagogen Pia Ivarsson som
har gjort ”Det ni inte såg” och var
en av de konstnärliga ledarna för
lägret. Under kvällen kommer Pia
att dela med sig av sina erfarenheter av att använda film som verktyg med människor i olika åldrar
och med olika förutsättningar.

För vem?
• Ungdomar med npf-diagnoser samt
deras föräldrar
• Pedagoger
• Personer med intresse för hur arbete med
film kan utveckla undervisning
Anmälan?
Vill du vara säker på en plats i salongen,
så boka en plats genom att maila
maria.soderling@burlov.se eller skicka
ett sms till Maria på 070 963 90 58.
Vill du läsa mer om utvecklingsarbetet?
Klicka då här
Du är också varmt välkommen att kontakta
Maria Söderling, lektor med fokus på
literacyutveckling i Burlövs kommun.
Marias kontaktuppgifter hittar du ovan.
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