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Alle elever på tiende trinn inviteres 

til førpremiere på filmen:  

Torsdag 28. februar 2019 

Visningen starter klokken 11.30 

Kiosken er åpen – det er en del av 

kinoopplevelsen  

 

I år vises filmen: The Hate U Give 

Regi: George Tillman Jr. 

Filmomtale:  

Starr Carter er 16 år og beveger seg hver dag mellom to verdener: det fattige svarte 
lokalmiljøet, der hun bor, og den finere privatskolen i forstaden, som hun går på. Det er en 
ustabil balanse som går i stykker den kvelden Starr blir vitne til at barndomsvennen, Khalil, 
blir skutt og drept av en hvit politimann. Khalil var ubevæpnet. Da Khalils død blir 
forsidestoff over hele landet og nabolaget bryter ut i voldsomme demonstrasjoner, blir Starr 
nødt til å ta et valg, spesielt siden noen av vennene hennes på skolen antyder at Khalil 
kanskje fortjente det. Alle vil vite hva som skjedde, men det Starr velger å si - eller ikke si - 
kan ødelegge lokalsamfunnet og vennskap og sette hennes eget liv i fare. 

Filmen er basert på Angie Thomas' sterke roman om en helt vanlig jente, som havner i en 
uvanlig situasjon, tar for seg temaer som rasisme og politivold med intelligens, hjerte og 
urokkelig ærlighet. Inspirasjonen til The Hate U Give kommer fra bevegelsen Black Lives 
Matter. BLM er en internasjonal bevegelse som forsøker å bekjempe vold og systematisk 
rasisme av svarte. Men Angie Thomas er også inspirert av rapperen Tupac og hans uttrykk 
THUG LIFE - akronym for 'The Hate U Give Little Infants Fucks Everyone'.  
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FORBEREDELSE OG ETTERARBEID 

I vedlagte flimstudieark er det mange oppgaver til filmen, knytta til flere fag.  

 

Før filmen anbefales det at dere jobber med disse spørsmålene:  

1. Hva vet du om #blacklivesmatter (BLM) og borgerrettighetsbevegelsen i USA på 1950-

60- tallet? Hva er likhetene og forskjellene mellom disse to bevegelsene? 

2. Finn ut: Hvem var Trayvon Martin? Hvorfor er han en sentral person i forhold til BLM?  

3. Hvilke likhetstrekk finner du ved Trayvon Martin-saken og drapet på Khalil i filmen? 

4. Hva vet du om Garden Heights i USA? Er det som i filmen, tror du? 

5. Hvorfor tror du boken filmen er basert på har blitt forbudt i Katy, Texas? 

6. Finn ut: Hva er Black Panther Party? Eksisterer de enda 

 Se filmens trailer her: https://www.filmweb.no/trailere/article1379637.ece 

 

 

 

 

 

 

  

SKYSS FOR ELEVER FRA SANNIDAL UNGDOMSKOLE 

Fra Tangen kl. 11.00 en rutebuss og en ekstrabuss 

  

Retur fra Kirketomta kl. 14.00  

Det er satt opp to ekstrabusser på returen. 

https://www.filmweb.no/trailere/article1379637.ece

