
Franska Filmfestivalen grundades 1999 och den arrangeras årligen av den ideella 
föreningen Franska Filmfestivalen sedan 2004. Festivalen är sedan starten den enda 

ett fönster utåt mot Frankrike, dess kultur och dess språk.
Under 16 år har Franska Filmfestivalen bildat privilegierade förbindelser med Institut 
Français i Sverige, Unifrance samt svenska och internationella distributörer. Därav har 

som vi vill att den yngre publiken i Sverige ska upptäcka.

I detta avseende sedan september 2015, vidareutvecklar föreningen sina projekt och 

ett nätverk av biosalonger runtom i hela Sverige.

Målet är tvåfaldigt :

•  som främmande 
språk. Filmerna stärker användningsområden av franska språket och skapar nya 
behov av språket. De sätter eleverna i en dynamisk miljö som vi kommer att 
utnyttja för att öva hörförståelse samt förmågan att tala franska.

• 

direkt tala till elevens känslor och etik. Vi önskar ge eleverna de verktyg de behöver 

Av dessa anledningar, bjuder Franska Filmfestivalen in till många aktiviteter där eleverna 
kan hantera och öva det franska språket. Bland dessa aktiviteter föreslår vi anordna :

• 

• 
olika steg, aspekter av iscensättning, språk osv och använder vi såväl visuella som 

• samtal och debatt
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Alla våra aktiviteter anpassar sig till olika åldrar samt olika franskanivåer hos eleverna, 
från A1 till C2 (Gemensamma europeiska referensramar för språk), från lågstadium till 
universitet.

Vi riktar oss mot fransklärarna men vårt program kan mycket väl användas av lärare i 

sig perfekt för att illustrera en utbildning inom samhällsvetenskap och humaniora.

- utan text
- med engelsk text
- med fransk text

Tveka inte att kontakta oss om ni skulle vilja veta mer om våra projekt !

Maria Razakamboly

+467 36 32 01 67

Alixia Mainnemare

+336 64 51 35 60

Lucie Gaubert

+467 20 44 10 46 SUÈDE

Programmet anordnas med stöd av

Franska Filmfestivalen • Festival du Film Français et Francophone de Suède

• 

• att skriva och skapa pedagogiska material för fransklärare och deras elever så att de 

• aktiviteter utanför skoltid på franska
Dessa aktiviteter pågår i perioder från en till sex månader.

• ett antal master class under festivalens vecka i Stockholm när vi tar emot regissörer, 

kontext och att få veta mer om deras yrke och erfarenheter.


