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BESTÄLLNINGSLISTA
Jag köper ........ st. av 14968 The Fourth King		
		
NYHET!
NYHET!
Jag köper ........ st. av 14978 The Snow Queen		
		
Jag köper ........ st. av 14768 Eye of the Wolf
			
Jag köper ........ st. av 13598 The Gunpowder Plot		
Jag köper ....... st. film-paket (Alla 4 filmer)
			

800:800:800:800:2800:-

Jag köper ........ st. av 14298 En titt på Storbritannien		
Jag köper ........ st. av 14288 Vykort från London		
		
Jag köper ....... st. film-paket (Båda filmerna) 			

800:800:1400:-

Jag köper ........ st. av 13278 Ozmo – del 1		
		
Jag köper ........ st. av 13488 Ozmo – del 2
			
Jag köper ........ st. av 13498 Ozmo – del 3		
		
Jag köper ........ st. av 13508 Ozmo – del 4
			
Jag köper ........ st. av 13518 Ozmo – del 5			
Jag köper ........ st. av 13328 Ozmo – del 6		
		
Jag köper ....... st. Ozmo-paket (Alla 6 filmerna)
		

800:800:800:800:800:800:3600:-

Jag köper ........ st. av 13798 Just So Darwin – del 1		
Jag köper ........ st. av 13808 Just So Darwin – del 2
		
Jag köper ....... st. Just So Darwin-paket (Båda filmerna)

800:800:1300:-

Jag köper ........ st. av 14158 Telling Tales - del 1		
		
Jag köper ........ st. av 14168 Telling Tales - del 2 			

800:800:-

Jag köper ....... st. Telling Tales-paket (Båda filmerna) 		

1300:-

Priser är exkl. moms och frakt.
Ovanstående priser gäller för enskild skola. Samtliga filmer har institutionella rättigheter enligt SDF:s allmänna regler gällande för
visning inom skolor. Den institutionella rätten tillåter att materialet används i olika undervisningssituationer.

Skola ...............................................................................................................................
Fakturaadress .................................................................................................................

“Roses, sweet roses
Hide away your thorns
Dance in the summer breezes
Laugh at falsehood all day long”

Det var en gång två små barn som hette Kay och Gerda. Men så en dag försvann
Kay, bortrövad av den iskalla snödrottningen. Gerda måste ge sig ut på en lång
och farlig färd för att återfinna och befria honom …
Filmen har engelskt tal och kan ses med eller utan engelsk textning.
Produktionsland: Storbritannien Svensk version: © Cinebox Media, 2012
Speltid: 23 min Från 10 år Ämne: Språk, Engelska

The

Fourth King
“Long ago three kings were following a
star to the little town of Bethlehem. They
had agreed to meet at the edge of the
great desert. Because one more king was
going to join them …”
Detta är den okända historien om den fjärde vise mannen, hans kamel och vad
som hände dem på deras väg till Betlehem. Det är samtidigt en fin liten saga som
passar bra att inleda julen med.
Produktionsland: Frankrike Svensk version: © Cinebox Media, 2012
Speltid: 26 min Från 10 år Ämne: Språk, Engelska

Postnummer ............................................... Ort ............................................................
Leveransadress ..............................................................................................................
Postnummer ............................................... Ort ............................................................
Telefon ........................................................
Datum .........................................................
E-post ............................................................................................................................
Namn .............................................................................................................................
Underskrift ......................................................................................................................

Cinebox - en del av Swedish Film AB
Box 6014 171 06 Solna Tel: 08-50 90 25 07
www.cinebox.se info@cinebox.se

Eye of the Wolf

The Gunpowder Plot
- Guy Fawkes Night

Oroligt rör sig den enögda vargen i sin
bur på zooet. Han ser på världen utanför med ett öga. För honom är det mer
än tillräckligt. En dag möter han pojken
Africas blick.

Den här animerade filmen berättar
på lätt engelska om The Gunpowder
Plot som inträffade 1606 i England.
Några katolska konspiratörer hade
tänkt spränga Houses of Parliament i
luften, men de blev stoppade i tid.
Det firas än idag i England, den 5
november varje år, med brasor,
fyrverkerier och festivaler. Den så
kallade Guy Fawkes Night.

Pojken som kommer långväga ifrån och
som upplevt mer än många vuxna gör
under ett helt liv. Det blir början på en
vänskap över gränsande vildmarker och
mellan människa och djur.
Filmen är en animerad saga med flera bottnar, som bl.a.
skildrar vikten av berättelser, vänskap och möten mellan olika
kulturer. Den finns att få med eller utan engelsk textning.
Produktionsland: Frankrike Svensk version: © Cinebox Media, 2011
Speltid: 26 min Från 10 år Engelskt tal och engelsk text

Filmen kan visas otextad eller med engelsk text.
Produktionsland: Tyskland Svensk version: © Cinebox Media, 2008
Speltid: 10 min Från 12 år Engelskt tal och engelsk text

www.cinebox.se

Engelska för nybörjare

Trailer och
studiehandledningar
till alla filmer
hittar du på
www.cinebox.se

Möt Mike och May och alla andra i en tv-show där allt kan hända!
Tecknade figurer, monster och muppar möts i en salig blandning med ett enda mål
– att lära ut engelska till yngre.
Syftet med serien är att:
• På ett underhållande och lekfullt sätt lära ut engelska till yngre elever.
• Lära eleverna hur man pratar engelska i olika vardagliga sammanhang.

Engelska för dig som kan grunderna

Just So Darwin

• Presentera alfabetet, siffrorna 1-30 och de olika färgerna.
Produktionsland: Storbritannien Svensk version: © Cinebox Media, 2008
Speltid: 20 min/del Från 7 år Ämne: Språk, Engelska

Del 1 tar upp färger, siffrorna 1-10, stor och liten, hur
du hälsar och ställer frågor, hur du frågar om någons
namn och skillnaden mellan ”my” och ”your”.

Del 4 tar upp hur du pratar om vad någon gör,
hur du ställer frågor och presenterar några olika
länder.

Del 2 tar upp ”this” och ”that”, hur du säger vad du
har för något, vad olika släktingar kallas, hur du
pratar om vad du gillar och siffrorna 11-20.

Del 5 tar upp hur du pratar om dina favoritsysslor
och hur du talar om tiden.

Del 3 tar upp hur du säger till någon att göra något,
alfabetet och siffrorna 21-30.

Del 6 tar upp olika känslor, veckodagarna och
hur du använder ”was” och ”were”.

Telling Tales

Den här animerade serien tar de gamla traditionella
berättelserna och ger dem en ny och modern tappning.
Med en fantasifull handling och en ordrik dialog på engelska
är de två filmerna ett unikt hjälpmedel i språkundervisningen
för yngre elever.

•

Varje berättelse har en eller två viktiga idéer baserade på
Darwins teorier.

Telling Tales 6 - 10 Filmnr: 14168

Anansi and Turtle
Anansi invites Turtle into her home to share a meal,
but contrives to eat all the yams herself – leaving Turtle
hungry. Turtle returns the ‘compliment’ by inviting Anansi
to join him – and cleverly gets his own back.

The Sun and the Wind
The weather over Barcelona takes an unexpected turn
when the Sun and the Wind fight over who is the most
powerful. Tornadoes, forest fires, heat waves and torrential rain ravage the region, creating an interesting
challenge for the local news programme.
Jason and Medea
When the planet’s unique source of energy, the Golden
Crystal, is stolen by the space pirate Tartarus, Jason and
his sister Medea have to use all their courage and talents
to retrieve it and bring it back to Earth.

The Boy and the Drum
An old man is being driven to distraction by a boy playing
his drum non-stop. Everyone he asks has a different idea
of how to stop the boy from playing, but it’s not until a
wise man appears on the scene and offers to help that
the problem is resolved.

Midas
Rival rap stars Midas and Pactolus go head to head to
win a million-dollar recording contract. When Midas loses, he wishes he had “The Golden Touch” like Pactolus
– but his wish has disastrous consequences.

The Hare and the Tortoise
This classic race between the Hare and the Tortoise
takes place on wheels: Hare drives a motorbike and
Tortoise struggles to keep up on his skateboard.

The Butterfly Lovers
In this traditional Chinese tale Zhu disguises herself as
a boy so that she can go to school and learn. But when
she falls in love with Liang, one of her classmates, the
differences in their backgrounds leads to a tragic ending.

Frau Holle
In this traditional German folk tale, the gentle Clara falls
down a well and ends up in a strange land where she moves in with the wily witch, Frau Holle. She is rewarded for
her help and hard work with gold, but when her lazy stepsister seeks the same experience, she’s in for a surprise.

Narcissus
In this modern spin on the classic Greek myth, Narcissus’
good looks and popularity turn him into the hottest star
on the planet. But when Narcissus dismisses the help of
his trusted friend, Ameinias, his increasing vanity leads
to downfall.

För mer information kontakta Cinebox: Tel 08-50 90 25 07 • Fax 08-445 25 60 • E-post info@cinebox.se • www.cinebox.se

Just So Darwin I
Nr: 13798 Längd: 18 min

Just So Darwin II

Produktionsland: Storbritannien Svensk version: © Cinebox Media, 2009
Speltid: 30 min + 35 min Från 10 år Engelskt tal och engelsk text

Telling Tales 1 - 5 Filmnr: 14158

The Town Rat and the Country Rat
Parisian Town Rat misses his sweetheart, the Country
Rat, so decides to go and visit her. The flies, cows and
dirt are too much for him, so he invites her to come back
with him to Paris. She finds the city too noisy and frightening, so they finally agree on a compromise.

Produktionsland: Storbritannien Svensk version: © Cinebox Media, 2010
Speltid: 5 min/avsnitt Från 10 år Engelskt tal och engelsk text

Sam, en 7-årig sköldpadda, älskar att höra sin farfar Charlie berätta
historier om olika djur och varför djuren är som de är.
De berättelser som farfar Charlie berättar har förts vidare till honom
genom generationer av sköldpaddor. Det började när en liten sköldpadda
hörde dem för många, många år sedan.

Nr: 13808 Längd: 18 min

Vykort från London
London är ett av svenskarnas mest populära
turistmål! Häng med till världsmetropolen och
besök de populära turistattraktionerna, som
bl.a. Trafalgar Square, Tower Bridge, St. Paul’s
Cathedral, London Eye, Big Ben, Oxford Street
och Buckingham Palace.
Londons röda dubbeldäckare är ett välkänt
inslag i stadsmiljön. Tidigare såg du dem
överallt men idag körs de på utvalda rutter.
Filmen skildrar hur du hänger med på en tur!
Filmerna har engelskt tal och kan ses med eller utan engelsk text.
Produktionsland: Tyskland Svensk version: © Cinebox Media, 2011
Speltid: 11 min Från 10 år Valbar engelsk text

En titt på Storbritannien
För runt tusen år sen var det vikingarna som
invaderade Storbritannien – numera är det
horder av turister som lockas att besöka
denna grupp av öar varje år. Så vad är det
som lockar så? Besök de brittiska öarna och
Irland och se vad landet har att erbjuda. Lär
dig mer om geografi, infrastruktur, historia,
turism med mera.
Filmen passar även bra att visa i historiaoch samhällskunskapsundervisningen.
Filmen kan ses med svenskt tal eller engelskt tal samt med eller
utan engelsk text.
Produktionsland: Tyskland Svensk version: © Cinebox Media, 2011
Speltid: 15 min Från 10 år Engelskt tal & Engelsk text / Svenskt tal

För mer information kontakta Cinebox: Tel 08-50 90 25 07 • Fax 08-445 25 60 • E-post info@cinebox.se • www.cinebox.se

