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Vill du se fler filmer om historia?
Besök www.cinebox.se och
titta på filmtrailer!
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Romerska riket
Det romerska riket, grundat på
750-talet före Kristus, var ett oerhört
mäktigt imperium som dominerade
stora delar av Europa och den då
kända världen. Det avtryck som det
romerska riket har lämnat efter sig
är så starkt att det mesta som sagts,
gjorts och tänkts i senare tider sägs
ha någon form av ursprung hos
romarna. I den här filmen får vi veta
mer om Romulus och Remus, Julius
Caesar, Alexander den store och Jesus från Nasaret. Vi
får också veta hur Rom grundades, hur livet för en romare
kunde se ut och vad en gladiator var för någonting.
Nr: 13708 Längd: 16 min

Antikens Egypten

Studiehandledningar finns att
ladda ner på www.cinebox.se
Vi tycker alla om att titta på vackra saker, men vad är skönhet? Vad är det som attraherar oss så mycket
att vi inte kan sluta titta på det? Varför är gamla Egyptiska målningar alltid ritade från sidan? Är det sant
att alla väger leder till Rom? Och hur kommer det sig att veckan har sju dagar och inte 11, eller tusen?
Hur konstigt det än kan verka finns svaren på frågor vi ställer oss själva idag ofta att hitta i vårt förflutna.

NYA FILMER! Säsong 3

Den här lekfullt animerade serien vill väcka barns nyfikenhet och vilja att veta mer om betydelsefulla
historiska händelser och historiens mest framstående civilisationer.
Produktionsland: Spanien Ämne: Historia Svenskt tal

Islam

Mesopotamien

I Arabiens öken föddes en gång det som skulle
bli en av världens mest inflytelserika religioner
– islam. Tron har genom århundraden format
människors liv och islam lade grunden till en av
de stora civilisationerna. Filmen berättar mer om
islam och profeten Muhammed. Du får även veta
mer om hur livet kunde se ut för rättroende, lära
dig om muslimernas betydelse för matematiken
och höra den spännande berättelsen om Scheherazade. Nr: 14058 Längd: 17 min

En gång för tusentals år sen lämnade en
grupp människor sina grottor för gott och
byggde sina hem vid Eufrat och Tigris. Där, i
Mesopotamien, uppstod den första civilisationen. Filmen skildrar hur det gick till och vad det
betydde för mänskligheten. Du får veta mer om
sumerer, assyrier och andra viktiga folkslag.
Filmen berättar även om det legendariska
Babylon och den första nedskrivna berättelsen – Gilgamesheposet.

Det forntida Japan
Under århundraden har ögruppen i Stilla havet
legat isolerad från andra länder. Här har olika
klaner styrt – inte minst de legendariska shogunerna och samurajerna. Japan är en av de
stora civilisationerna där krigarkultur mött fredlig
shintoreligion. Filmen skildrar hur det gick till när
Japan blev ett imperium och vad som hände när
landet bröt sin isolering. Du får även veta mer om
konst, religion, den första shogunen och bushido,
även kallat ”krigarens väg”. Nr: 14038 Längd: 16 min

För tusentals år sedan bidrog utvecklingen av handel och jordbruk
till att några byar vid Nilens flodbädd
utvecklades till rika och mäktiga
städer. Omkring 3 000 f.Kr enades
kungariket Egypten, det var början på
ett rike som skulle vara i tusentals år.
Antikens Egypten var en avancerad
civilisation, man hade specialistläkare, astronomer och arkitekter som
skapade de mest fantastiska byggnader. I den här filmen får vi veta mer om det Egyptiska
samhället, hieroglyferna, pyramiderna och faraonerna
Tutankhamon och Kleopatra.

Karolingerna
Många tror att medeltiden var en
mörk och dyster period i Europas
historia, men det är långt ifrån
sanningen. Det Europa vi känner
idag formades under medeltiden av
ättlingar till de barbarstammar som
invaderade det romerska riket. Under
medeltidens tio århundraden skapade dessa stammar olika kungadömen och formade Europa, grunden
för den västerländska kulturen. I den
här filmen får du veta mer om Pippin,
den frankiske kungen med det roliga namnet; Bologna, det
äldsta universitetet i Europa och de gotiska katedralerna –
enorma byggnader som tog flera decennier att färdigställa.
Nr: 13728 Längd: 18 min

Det forntida Kina

Vikingarna och kelterna var två folk
som hade rykte om sig att vara aggressiva och farliga. De invaderade
andra länder och roffade åt sig av
deras rikedomar. Vikingarna kom från
Skandinavien medan kelterna ursprungligen kom från de östra delarna
av dagens Europa. I den här filmen
får vi veta mer om vikingarnas och
kelternas historia. Vi får lära oss om
Ragnarök, druiderna och var vikingarna trodde att krigarna hamnade efter sin död.

För mer information kontakta Cinebox: Tel 08-50 90 25 07/ 50 90 25 00 (vx) • Fax 08-445 25 60 • info@cinebox.se • www.cinebox.se

Indien uppkom tack vare floden Indus
livgivande vatten. Hinduismen är
den största religionen i Indien idag,
men även buddhismen och islam har
funnits här, vilket har lett till en blandning av olika traditioner och en stor
kulturell mångfald. Indien har även
präglats av det kastsystem som har
delat in människor i en strikt hierarki
beroende på vilket kast de fötts in
i. Filmen tar upp allt detta men du får också veta mer om
floderna Indus och Ganges, om reinkarnation och det
magnifika Taj Mahal. Nr: 13758 Längd: 17 min

Det hebreiska folket
Det finns ett litet folk, som trots århundraden av förföljelser lyckats överleva
ända fram till våra dagar. Det är det folk
som tidigare kallades det hebreiska
folket, men som idag oftare kallas det
judiska folket. Den här filmen berättar deras historia och längtan till det
förlovade landet, det land som Gud gett
dem. Vi får bland annat lära oss om
den förste hebrén Abraham, Josef som
kunde tyda drömmar och Davids kamp
mot jätten Goljat.
Nr: 13768 Längd: 15 min

Bysantinska riket

Vikingar och kelter

Nr: 14048 Längd: 17 min

Indien

Nr: 13718 Längd: 16 min

Nr: 14068 Längd: 16 min

För 1200 år sedan grundade Kejsaren av Qin
det imperium som gav Kina dess namn. Han
lät även bygga den kinesiska muren (till priset
av många mäns liv), medan andra män som
Konfucius predikade fred och harmoni. Filmen berättar om hur det enorma Kina grundades och blev en av världens stora civilisationer. Du får även veta mer om kinesernas
syn på jaget och universum, skrivkonsten,
olika uppfinningar och om Sidenvägens betydelse.
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Nr: 13738 Längd: 17 min

På 400-talet efter Kristus behövde man
inte längre erövra och plundra för att öka
på sina rikedomar. För att bli riktigt förmögen gällde det istället att satsa på handel.
Många i den västra delen av världen ville
ha saker som bara framställdes i den
östra delen av världen, och tvärtom. Men
det var enormt långt mellan väst och öst
och många faror lurade på vägen. Det
fanns bara ett fåtal handelsvägar som förband dessa två världar och de ledde alla
genom Konstantinopel. I den här filmen får du veta mer om
staden Konstantinopel, den imponerande kyrkobyggnaden
Hagia Sofia, kristendomens splittring och det bysantinska
rikets fall. Nr: 13778 Längd: 16 min

Antikens Grekland
Skönhet och dygd var för de gamla
grekerna mycket viktigare än att skaffa sig
rikedomar i silver och guld, eller att bygga
pråliga monument. Det antika Grekland
har haft ett stort inflytande på västerländsk kultur, kanske framför allt vad
gäller konst och filosofi. Men även inom
andra områden, som idrott till exempel.
De olympiska spelen, som än idag hålls
vart fjärde år någonstans i världen, startade faktiskt i antikens Grekland.
Nr: 13788 Längd: 17 min

