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GREKISK
MYTOLOGI

I åtta tecknade äventyr berättas om den grekiska mytologins fantastiska myter och
legender. Vi möter naturväsen, hjältar, gudar och gudinnor. Passar för åldrarna 10-15.

Antikens greker skapade en mängd myter för att
förklara hur världen omkring dem fungerade. Myterna
kretsade kring en familj odödliga gudar som visserligen
var väldigt mäktiga, men också svartsjuka, dumma,
fåfänga och fulla av andra mänskliga egenskaper.
Filmen berättar mer om Gaia, Uranos, Kronos, Zeus,
Hera, Athena, Artemis, Afrodite, Apollon, Poseidon,
Hermes och de andra grekiska gudarna.
Speltid 20 min, Artikelnr. 12248, Prod.år 2004
Studiehandledning finns på www.cinebox.se

Naturens myter
Den grekiska mytologin har skapat många myter som
handlar om naturen. Dessa har berättats under hundratals år för att förklara de många fenomen som omger
oss människor. Filmen skildrar några av de mest kända
av dessa myter, som den om varför årstiderna finns, hur
ekot skapades och varför solen har sin gång.
Speltid 21 min, Artikelnr. 12498, Prod.år 2004
Studiehandledning finns på www.cinebox.se

Jason och det gyllene skinnet
Den grekiska mytologin handlar ofta om hjältar med
mänskliga egenskaper. Myten om Jason, Medea och
argonauterna är den äldsta hjälteberättelsen i den
grekiska mytologin. Det är också den som fått bilda form
för alla hjältesagor som kom senare. Legenden handlar
om Jasons kamp för att finna det mystiska gyllene
skinnet och vad som hände på vägen dit.
Speltid 20 min, Artikelnr. 12288, Prod.år 2004
Studiehandledning finns på www.cinebox.se

Det trojanska kriget
En av världens mest kända berättelser är Homeros
epos Iliaden. Den skildrar det långa kriget mellan
grekerna och trojanerna. Enligt legenden var det
kärleken mellan Paris och den sköna Helena, samt ett
gräl mellan några av de mäktigaste gudinnorna, som
låg bakom kriget. Filmen skildrar några av de mest
berömda berättelserna i Iliaden såsom den om
historien om krigaren Akilles samt den trojanska hästen.
Speltid 21 min, Artikelnr. 12098, Prod.år 2004
Studiehandledning finns på www.cinebox.se

Odysseus äventyr
En av de största grekiska hjältarna var Odysseus,
kung över Ithaka och berömd befälhavare under det
trojanska kriget. I 10 år stred han innan det var dags
att återvända hem. Men resan skulle komma att ta
ytterligare 10 år och under färden hände en mängd
farliga, märkliga händelser. Filmen skildrar några av de
mest berömda historierna, bland annat den om mötet
med Cyklopen och häxan Kirke.
Speltid 21 min, Artikelnr. 12108, Prod.år 2004
Studiehandledning finns på www.cinebox.se

GREKISK MYTOLOGI

Olympens gudar

Stjärnbilder
Människor har alltid fascinerats av de miljoner stjärnor
man kan se på himlavalvet. Tillsammans bildar
många av dem kända stjärnbilder, såsom Orion och
Cassiopeia. Bakom namnen gömmer sig många
spännande historier från den grekiska mytologin. I
filmen skildras historierna om Stora och Lilla hunden,
Skorpionen, Stora och Lilla björn, Andromeda och
Perseus.
Speltid 20 min, Artikelnr. 12298, Prod.år 2004
Studiehandledning finns på www.cinebox.se

Herakles stordåd
Den grekiska mytologin är full av spännande berättelser.
En av de mest kända handlar om den tappre krigaren
Herakles som utförde tolv stordåd åt den onde kungen
Eurystheus. Filmen skildrar några av de mest kända
storverken som det där Herakles dödar det nemeiska
lejonet, lurar Atlas och hämtar den fruktansvärde
hunden Kerberos från dödsriket Hades.
Speltid 20 min, Artikelnr. 12238, Prod.år 2004
Studiehandledning finns på www.cinebox.se

Att trotsa gudarna
Att trotsa gudarna är något som människorna sällan
kunnat låta bli, trots att de borde veta bättre eftersom
att en guds hämnd kan vara fruktansvärd. Filmen
skildrar några av de mest kända av dessa myter såsom
myten om kvinnan som förvandlades till en spindel, vad
som hände när Prometheus stal elden till människorna,
Pandoras ask och Ikaros flykt mot solen.
Speltid 20 min, Artikelnr. 12508, Prod.år 2004
Studiehandledning finns på www.cinebox.se

