
  
  
  

Ágætu   leik-og   grunnskólakennarar   á   Íslandi,   
  

Alþjóðleg   kvikmyndahátíð   í   Reykjavík,   RIFF,   í   samstarfi   við   List   fyrir   alla,   býður   öllum   
leik-   og   grunnskólanemum   ókeypis   barnadagskrá   sem   samanstendur   af   evrópskum   
stuttmyndum.   Myndunum   fylgir   stuðningsefni   til   að   auðvelda   ykkur   að   ræða   um   eða   
leggja   út   frá   efni   myndanna   við   nemendur.     

  
RIFF   býður   upp   á   stuttmyndaflokka   fyrir   börn   á   mismunandi   aldri,   allt   frá   4   til   15   ára   
sem   nota   má   í   skólastarfi   á   þessari   skólaönn.   Hver   myndaflokkur   inniheldur   nokkrar   
stuttmyndir   og   hver   flokkur   er   um   það   bil   70-   90   mínútur   að   lengd.     

  
Hér   fyrir   neðan   eru   linkar   á   allar   stuttmyndirnar   í   hverjum   flokk   og   stuðningsefni.   
Lykilorðið   fyrir   allar   myndirnar   er    riff2020   

  
RIFF    er   haldin   á   hverju   ári   að   hausti   í   ellefu   daga.   Sýndar   eru   kvikmyndir    frá   
Norðurlöndunum   og   öðrum   Evrópulöndum   á   frummálinu   með   enskum   texta.   RIFF   
styður   á   þann   máta    mjög   við   tungumálakennslu.    Auk   þess   eru   margar   kvikmyndir   á   
dagskrá   hátíðarinnar   sem   snerta   á   samfélagslegum   málum   og   leit   að   lausn   þeirra.     

  
Má   þá   sérstaklega   nefna   heimildamyndir   í   flokknum   Önnur   framtíð,   þar   sem   valdar   
eru   myndir   sem   fjalla   um   samfélagið   og    náttúruvernd.   Það   er   markmið   okkar   að   auðga   
kvikmyndamenninguna   og   sýna   kvikmyndir   sem   annars   ættu   erfitt   með   að   fá   almenna   
dreifingu   í   kvikmyndahúsum   en   eiga   fullt   erindi   við   íslenska   áhorfendur.   

  
Síðustu   ár   höfum   við   sett   saman   barnadagskrá   með   framúrskarandi   kvikmyndum   alls   
staðar   að   úr   heiminum.   Myndirnar   hafa   verið   sýndar   í   Norrænahúsinu   yfir   hátíðina   og   
komust   færri   leikskólar   og   grunnskólar   að   en   vildu.   Vegna   Covid,   vitundarvakningar   um   
Evrópskar   kvikmyndir   á   Íslandi   og   stuðningi   frá   List   fyrir   Alla,   er   mögulegt   að   bjóða   
efnið   til   allra   leik-   og   grunnskóla   á   landinu.   
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Nánar   um   stuttmyndadagskrána:     
Stuðningsefni   fyrir   alla   flokkana   finnur   þú   hér.   

  
DAGSKRÁ   fyrir   4   ára   og   eldri:   ÆVINTÝRALEGT!      -       Lykilorð:    riff2020   
Dagskráin   er   sérstaklega   ætluð   fyrir   yngstu   áhorfendurna.   Í   þessum   flokki   eru   sýndar   
stuttmyndir   sem   tengjast   náttúrunni   á   einn   eða   annan   hátt   og   örva   
forvitni   barna   um   náttúruna   og   alla   það   ævintýralega   sem   í   henni   finnst.   Stundum  
liggur   boðskapur   myndanna   ekki   í   augum   uppi   og   hvetur   okkur   jafnvel   til   að   skoða   
náttúruna   sem   í   kringum   okkur    á   algjörlega   nýjan   hátt.   Myndirnar   eiga   það   
sameiginlegt   að   höfða   til   ævintýraþrár   og   opna   augu   barna   á   öllum   aldri   fyrir   
mismunandi   heimum.   Í   þessum   flokki   má   segja   að   tækifæri   gefist   til   að   pakka   í   
bakpokann   með   huganum    og   ferðast   um   hinn   spennandi   heim   villtra   dýra,   
náttúruundra,   lands,   himins   og   hafs.   

  
Perlukafarinn   /   Pearl   Diver   
Holly   á   Sumareyju:   Könnunarleiðangurinn   /   Holly   på   sommerøen   
Refurinn   og   búálfurinn   /   Reven   &   Nissen   
Steinsteypufrumskógurinn   /   Betonová   džungle   
Aldan   /   Maré   
Fyrir   borð!   /   Přes   palubu!   
Kattsjóstaður   /   Cat   Lake   City   

  
  

DAGSKRÁ   fyrir   6   ára   og   eldri:   SEGÐU   MÉR   SÖGU     -       Lykilorð:    riff2020   
Með   „Segðu   mér   sögu”   ætlum   við   að   vinna   með   sögur   í   sinni   klassísku   mynd,   en   
jafnframt   spyrja   okkur   „Hvernig   eru   sögur   í   dag?”.   Við   val   á   stuttmyndum   í   þessum   
flokki    höfum   við   lagt   áherslu   á   myndir   sem   hafa   skýra   frásagnargerð   og   litríkar,   
fyndnar   og   sterkar   ímyndir.   Stuttmyndirnar   eru   allar   mjög   ólíkar   og   hafa   því   
mismunandi   möguleika   þegar   kemur   að   því   að   tvinna   þær   saman   við   kennslu   á   yngri   
stigum   grunnskólans.   Efnið   einkum   ætlaðar   6-8   ára   börnum   þó   er   auðvelt   að   aðlaga   
bæði   yngri   og   eldri   nemendumþví   þær   snerta   jafnframt   ýmis   önnur   viðfangsefni.   

  
Lauf   /   Lístek   
Holly   á   Sumareyju:   Könnunarleiðangurinn   /   Holly   på   sommerøen   
Hversu   þungt   er   ský?   /   СКОЛЬКО   ВЕСИТ   ОБЛАКО?   
Karla   og   Nordahl   
Í   fjarlægð   /   Au   Large   
Dalía   
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DAGSKRÁ   fyrir   9   ára   og   eldri:   FJÖLSKYLDA     -       Lykilorð:    riff2020   
Fjölskylda   okkar   hefur   mikil   áhrif   á   það   hver   við   erum   og   hvaða   tækifæri   við   fáum   í   
lífinu.   Fjölskyldur   geta   bæði   verið   stórar   og   litlar,   ríkar   og   fátækar,   og   þær   geta   litið   
mismunandi   út.   Fjölbreytileiki   fjölskyldna   er   mikill   og   með   dagskránni   „Fjölskylda”   
köfum   við   dýpra   í   hugmyndir   um   fjölskyldur   og   fjölskylduform.   
Stuttmyndirnar   sem   valdar   hafa   verið   fyrir   þessa   dagskrá   eru   allar   ólíkar   og   bjóða   því   
upp   á   mismunandi   viðfangsefni   við   kennslu.   Efnið   er   einkum   ætlað   börnum   á   
aldrinum   9-11   ára   en   sjálfsagt   er   að   aðlaga   efnið   svo   það   henti   yngri   eða   eldri   
nemendum.   Þó   svo   að   dagskráin   sé   tileinkuð   fjölskyldum   þá   snerta   þær   sögur   sem   hér   
eru   sagðar   einnig   ýmis   viðfangsefni.   

  
Teofrastus   
Kolkrabbi   /   Ahtapot   
Lífið   á   eyjunni   
Kimya   
Lolo   
Borg   nr.   13   /   Stad   Nr.   13   
Á   leiðinni   /   En   Route   

  
  

DAGSKRÁ   fyrir   12   ára   og   eldri:   NORÐURLÖNDIN   OG   FLEIRA     -       Lykilorð:    riff2020   
Saga   Norðurlandanna   er   bæði   skemmtileg   og   margslungin!   Í   dag   er   Ísland   sjálfstætt   
land   en   áður   fyrr   var   það   hluti   af   Danmörku   og   enn   áður   hluti   af   Noregi,   en   fyrst   var   
það   bara   eyja   úti   hafi   sem   tilheyrði   víkingunum   sem   sjálfir   ferðuðust   um   víðan   völl   og   
komu   við   á   ótrúlegustu   stöðum.   En   hvað   vitum   við   raunverulega   um   Norðurlöndin?   
Prófum   okkur   áfram   með   þessum   stuttmyndum   þar   sem   við   könnum   þekkingu   okkar   
á   Danmörku,   Svíþjóð,   Noregi   og   Finnlandi.   

  
Vetrarvatn   /   Talvinen   Järvi   
Vatnshræðsla   /   Vannskrekk   
Sparkandi   kórinn   /   Sparkekoret   
Sam   og   kjarnorkuverið   í   næsta   húsi   /   Sam   and   the   plant   next   door   
MAJA   
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DAGSKRÁ   fyrir   14   ára   og   eldri:   AÐ   BYGGJA   SJÁLFSMYND     -       Lykilorð:    riff2020   
Með   þessari   stuttmyndadagskrá   skoðum   við   sjálfsmynd,   þar   að   segja   hvernig   við   
byggjum   upp   okkar   eigin   sjálfsmynd   og   hvernig   félagsleg   gildi   og   viðmið   geta   haft   
áhrif   á   okkar   sjálfsmynd.   Með   þessari   dagskrá   fylgja   tillögur   að   spurningum   og   
æfingum   sem   ætlað   er   að   opna   umræðuna   um   sjálfsmynd   og   geta   verið   settar   í   
samhengi   við   þær   stuttmyndir   sem   unglingarnir   horfa   á   á   RIFF.   Stuttmyndirnar   eru   
allar   ólíkar   og   hafa   því   möguleika   á   að   snerta   á   ýmsum   viðfangsefnum   sem   eru   jafnvel   
þegar   til   umræðu   í   bekknum.   Þau   þemu   sem   koma   fyrir   í   myndunum   eru   til   dæmis   
trúarbrögð,   kynvitund,   náttúra   o.s.fv.   Efnið   er   ætlað   börnum   14   ára   og   eldri   en   getur   
auðveldlega   verið   aðlagað   til   að   henta   yngri   nemendum.   

  
XY   
Skepna   /   Hæstkuk   
Vindar   dýralífsins   /   Ráfagas   de   Vida   Salvaje   
Fiskurinn   sem   gengur   /   歩 く ⿂   
Landið   okkar   /   Utan   er   
Ung   lesbía   /   Babylebbe   
Goðsögnin   /   La   Legende   

  
  

Við   þökkum   List   fyrir   alla,   Skóla-   og   frístundasvið   Reykjavíkurborgar   og   
Menntamálastofnun   kærlega   fyrir   aðstoðina   við   að   koma   þessari   stuttmyndadagskrá   til   
allra   grunnskóla   og   leikskóla   á   landinu.   

  
Til   gamans   viljum   við   deila   með   ykkur   myndböndum   frá   verkefninu   Stelpur   Filma!   Hátt   
í   60   stelpur   úr   8   og   9   bekk   frá   9   grunnskólum   á   höfuðborgarsvæðinu   sóttu   námskeiðið   
í   Norræna   Húsinu   fyrstu   vikuna   í   september   sl.   RIFF,   Alþjóðleg   kvikmyndahátíð   í   
Reykjavík,   heldur   nú   námskeiðið   í   þriðja   sinn,   í   samstarfi   við   Mixtúru   og   skóla-   og   
frístundasvið   Reykjavíkurborgar.   Á   námskeiðinu   fengu   stelpurnar   að   spreyta   sig   í   að   
framleiða   stuttmyndir   og   láta   raddir   sína   heyrast.   Stuttmyndirnar   voru   sýndar   í   Bíó   
Paradís   í   október   á   meðan   RIFF   hátíðin   stóð.     Hér   er   afrakstur   verkefnisins.   

  
Fyrir   frekari   upplýsingar   vinsamlegast   hafið   samband   við   Auði   Elísabetu   Jóhannsdóttir,   
framleiðenda   RIFF   -Reykjavík   International   Film   Festival,     
production@riff.is    -   Sími   869-0937   
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