FILMVISNING I
VARDAGSRUMMET

26/9 Europeiska språkdagen
Vi hyllar språklig mångfald genom att fira Europeiska språkdagen med filmvisning!
Välkommen till Vardagsrummet i Humanisthuset.

Resan längs Torneälven

Dollagattis 1

Hjärtespråk

Vatten är viktigt

MEÄNKIELI (SVENSK TEXT)

NORDSAMISKA (SVENSK TEXT)

LULESAMISKA (SVENSK TEXT)

SYDSAMISKA (SVENSK TEXT)

En storslagen färd längs den mäktiga nationalälven, Torneälven, från Abisko till Haparanda.
Under resan stiftas bekantskap med platser och
människor vars liv och förutsättningar på olika
sätt präglas av älven.

Vi möter konstnären och stygnens mästarinna
Britta Marakatt-Labba. Britta berättar om sitt
brinnande intresse för politik, kärleken till renen och den samiska kulturen samt hur coronaviruset påverkat henne och hennes arbete.

Erik Tuolja Jardeby berättar på lulesamiska om
vad det nationella minoritetsspråket betyder för
den egna identiteten - privat och i yrkeslivet.

Det finns ”vanligt” vatten överallt. Det finns sötvatten i sjöarna, åarna och djupt nere i jorden,
och i haven finns saltvatten. Vi gör mycket med
vatten, en del av det vi gör är inte så bra. Det är
en konstig idé att slösa med vatten. Vatten är ju
superviktigt.

09.00–10.00

Humorstund med

10.05–10.35

Veckans ord

Aylin Lefkeli, ståuppkomiker
Walulis Daily, satirprogram
TYSKA (UTAN TEXT)

SVENSKA

Aylin Lefkeli pratar om uttalet hos dagens
ungdom.

Veckans ord är ”blå”. Henrik Schyffert har
bekymmer med sin färgsvaghet och vi får veta
varför. Språkvetare Sara Lövestam reder ut
varför man inte ska skita i just det blå skåpet.

Walulis Daily kritiserar trender i media.

11.00–11.15

Inleds med universitetslektor Susanne Haugen
som förklarar varför det heter ”att snoppa
jordgubbar”.

11.20–12.05

10.40–10.45

Finsk musik och komik
FINSKA (UTAN TEXT)
Diandra Flores uppträder som solist i bandet
Vihreät Valot, i musikvideon Reunalla.
Ismo är mest känd för sitt unika perspektiv på
att dissekera språk. Efter sin USA-debut 2014
vann han titeln The funniest person in the world.

12.10–12.20

Världens största rockband

Lâcher prise

Antes de la erupción

ITALIENSKA (SVENSK TEXT)

FRANSKA (UTAN TEXT)

SPANSKA (SVENSK TEXT)

Fabio Zaffagnini har en dröm - han vill att
Foo Fighters ska komma och spela i den lilla
staden Cesena i norra Italien. För att få bandets
uppmärksamhet samlar han ihop tusen amatörmusiker till världens största rockband.

Kanadensisk serie som utspelar sig i Quebec.
Arbetsnarkomanen Valerie måste reflektera
över sina tidigare beslut för att övervinna en
depression.

En grupp vänner tillbringar ledig tid tillsammans och utforskar naturen på vulkanön
Lanzarote. En av de unga männen visar sitt
sanna jag för första gången och likt en vulkan
innan utbrottet, signalerar han att något nytt är
på gång.

12.40–14.00

Liknar Bonusfamiljen.

14.05–14.25

14.30–14.40

10.50–10.55

Have a conversation with
a Swedish person
ENGELSKA (UTAN TEXT)
Bäst i test England. Deltagarna ska försöka få
information från en svensk person - som bara
får prata svenska!

12.25–12.35

Lillebror och Karlsson
RYSKA (UTAN TEXT)
Visste du att Karlsson på taket är mycket mer
populär i Ryssland än i Sverige? Möt en roligare
version så som tusentals ryska barn känner till
honom. Baserad på boken av Astrid Lindgren.

14.45–15.05

