FAGFILMER – DVD
Tema: Andre kulturer
Når øyeblikket synger: (1 eks., 32 min,
Aldersgrense: Tillatt for alle)
Denne dokumentariske filmen gir et fargerikt
og humoristisk bilde av glade, rytmiske
afrikanere kontra stive, urytmiske europeere.
Afrikanerne synger og danser mens de passer
barn, tresker korn, sager ved, dirigerer
trafikken og legger tog sviller. Musikken er for
dem en uunnværlig del av arbeid og fritid.
"Både europeere og afrikanere er født med
rytme i kroppen, men europeere har mistet
den" hevder musikkfilosofen John Collins i
filmen. Musikkprofessoren Jon Roar Bjørkvold
understreker hvor viktig rytmen er for kropp og
sjel og snakker engasjert om "det musiske
mennesket" med utgangspunkt i afrikansk
musikk og generell menneskelig utvikling.
Filmen snur opp ned på gamle forestillinger om
at "primitiv" musikk er mindre verdt enn
europeisk "klassisk" musikk. Norsk tale.
Jeg har to land: (1 eks., 1 t 7 min,
Aldersgrense: 7 år)
Prod.: Integral Film & Litteratur, no. Regi:
Nefise Özkal Lorentzen. Kategori:
dokumentariske film for barn. "Jeg har to land"
handler om brødrene Adrian og Julian som
flytter fra Norge til Tyrkia for å bo der i seks
måneder. De har tyrkisk mor og norsk far.
Adrian forteller hvordan det er å møte den
tyrkiske kulturen, og hvordan han gjør seg
kjent med den, gjennom skolen, nye venner,
dans og reiser. Filmen er delt opp i fem
episoder med temaene: Mine land, Bestemor,
Reiser, Dansing og Farvel. Filmen egner
spesielt godt til bruk i skolen. Norsk tale, tekst
på engelsk/tyrkisk.

Tema: Friluftsliv
Bare blåbær: (1 eks., 2t, 30 min,
Aldersgrense: Tillatt for alle)
For Marte, Regine, Mattias, Jonas, Emil og
Kristine er det å dra på tur bare blåbær. De
elsker å dra på spennende ekspedisjoner, og i
denne serien blir vi med dem på seks ulike
turer. Vi får være med på kano velt i
vårflommen, is bading en hutrende kald
vinterdag, bjørnesafari, jakt på rådyr og masse
mer. Gjengen elsker å være sammen, og
inspirerer hverandre - og oss. Serien ble første
gang vist på NRK våren 2007

Tema: Historie
100 år med historie 1999: 1 eks., 10 DVD-er,
8 t 40 min, Aldersgrense: For alle)
”100 år med historie" dokumenterer den
menneskelige utviklingen gjennom det 20.
århundre. Det politiske opprør, krigens redsler,
medisinske gjennombrudd, vitenskapelige
fremskritt og sosiale omveltninger som gjorde
dette århundret til en av de mest kritiske og
turbulente perioder i historien. Serien følger vår
æras globale milepeler, sammensatt av opptak
fra Pathe og BBCs arkiver, to av de eldste og
mest respekterte nyhetsorganer, og produsert
av den anerkjente kaperen, Gary Tarpian. "100
år med historie" beretter om betydningsfulle
hendelser og store omveltninger som skjedde i
perioden fra 1900-1999, og som bidro til å
forandre våre liv for alltid. Boksen består av 10
filmer á 52 minutter, som dekker et tiår hver.
Aztekerriket: (1 eks., 45 min, Aldersgrense:
For alle)
Historien om aztekerriket er omgitt av myter og
sagn. I løpet av mindre enn 200 år forvandlet
aztekerne seg fra å være en gruppe vandrende
nomader til den største sivilisasjonen i den nye
verden. Ruinene som i dag bærer vitnesbyrd
om deres utrolige bedrifter, tyder på at de
imponerende resultatene ble oppnådd ved
hjelp av geniale militærkampanjer og avansert
teknologi, som utnyttet det barske miljøet som
omgav dem. Aztekerne oppførte hovedstaden
sin, Mexico City, der det ikke burde være mulig
å oppføre en by, midt i en sjø. På kort tid
forvandlet de sumpområder til rikt
jordbruksland rundt et bymessig sentrum som
overgikk alle verdens byer på dette tidspunktet.
Filmen forteller om de største ingeniørmessige
prestasjoner i et av verdens største imperier,
samt lederne som sto bak. Fra ruinene av det
store tempelet i Mexico City til konstruksjonen
av den nye verdens Venezia utforsker denne
episoden arkitekturen og infrastrukturen bak
den nye verdens mest fantastiske og siste
innfødte samfunn. Serie: De største imperiene
– 4. Norsk tekst.
Det Britiske imperiet: (1 eks., 45 min,
Aldersgrense: For alle)
"Solen går aldri ned over det britiske imperiet"
ble det sagt. I mange år beskrev disse stolte
og optimistiske ordene historiens største
imperium - Storbritannia. Da det britiske
imperiet var på sitt mektigste, strakte det seg
over alle verdens kontinenter og dekket en
fjerdedel av jordens landområder. Gjennom
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århundrer brukte herskerne i dette enorme
maktsenteret ekstraordinære
ingeniørprestasjoner til å utvikle seg til en
industriell og militær supermakt som oppnådde
enorm rikdom. Serie: De største imperiene – 8.
Norsk tekst.
Det Bysantinske rike: (1 eks., 45 min,
Aldersgrense: For alle)
Det bysantinske riket var den dominerende
sivilisasjonen i den mørke middelalderen. Men
etter 1000 års overherredømme ble de
ingeniørmessige bedrifter rikets undergang da
antikkens teknikker ble utkonkurrert av
moderne krigsføring. Serie: De største
imperiene – 7. Norsk tekst.
Det var en gang et menneske (2 eks., 6
DVD-er, 12 timer, Aldersgrense: For alle)
Serie som gir en korrekt beskrivelse av
dagliglivet for en familie gjennom hele
menneskehetens historie på en enkel måte. –
Norsk tale.
Det var en gang – verdensrommet (1 eks., 6
DVD-er, 13 timer, Aldersgrense: For alle)
Universet. Norsk tale
Egypt: (1 eks., 45 min, Aldersgrense: For
alle)
Imperiets mektige faraoer skapte noen av
verdens mest avanserte byggverk - men veien
til storhet var også belagt med blod, forræderi
og katastrofer. Datagrafikk og imponerende
filmopptak gjør levende tilblivelsen av Egypts
pyramider, gravtempler og festningsverk.
Serie: De største imperiene – 1. Norsk tekst.
Frankrike: (1 eks. 45 min, Aldersgrense: For
alle)
I flere århundrer etter Romerrikets fall kjempet
de franske kongene for å få kontroll over kirken
og aristokratiet og for europeisk dominans.
Kaos rådet og blodige kriger raste i og utenfor
landet, men det var én ting som drev landet
fremover: nasjonens uslukkelige tørst etter
heder og ære. Frankrike sto på avgrunnens
rand i det den franske revolusjonen gikk inn i
en periode med brutal undertrykkelse, det
såkalte skrekkveldet. Fra asken av dette steg
en av historiens største militærstrateger opp,
Napoleon, som hadde like stort begjær etter
heder og ære, som de franske monarkene han
hadde erstattet. Serie: De største imperiene –
11. Norsk tekst.
Hellas: (1 eks., 45 min, Aldersgrense: For
alle)
Filmen er delt i to deler, én om Hellas og én
om Alexander den store. Hellas er historien om

menneskets behov for å utforske, stille
spørsmål og være nysgjerrig. Ruinene står
som et synlig bevis på dette. I mer enn 1000 år
utnyttet dette sterke og karismatiske folket
strategisk materialene og menneskene som
omgav dem og skapte verdens mest avanserte
teknologiske kunststykker. Uten Alexander den
store kan det hende at Hellas' gullalder bare
hadde vært en fotnote i historien, men
Alexanders triumf hadde sin pris. Det atenske
demokratieksperimentet tok slutt, og titusener
skulle dø under Alexanders nådeløse angrep
på Persia og Egypt
Alexanders hærer bidro imidlertid til å spre den
greske livsstilen og kulturen og de greske
verdiene til andre deler av verden. . Serie: De
største imperiene – 3. Norsk tekst.
Italiensk renessanse: (1 eks., 45 min,
Aldersgrense: For alle)
Sent i det 15. og 16. århundret vekslet
alliansene mellom de ulike italienske by
statene kontinuerlig etter hvert som
utenlandske supermakter forsøkte å få klørne i
Italia. De store mestrene, som er kjent for å ha
skapt renessansens kunst og arkitektur, var
også tidens største militær- og sivilingeniører.
Gjennom kunnskap om den klassiske oldtidens
oppfinnelser hevet ingeniørkunsten seg til de
samme høyder som under Romerriket.
Metoder ble utviklet og forbedret innen felt som
strakte seg fra sivile prosjekter til arkitektur og,
etter hvert, krigføring. Serie: De største
imperiene – 13. Norsk tekst.
Kartago: (1 eks., 45 min, Aldersgrense: For
alle)
Etter at Kartago ble grunnlagt i det 7. århundret
f.Kr. vokste den raskt til å bli en av oldtidens
største sivilisasjoner - en bemerkelsesverdig
by stat som dominerte Middelhavsområdet i
nesten 600 år. I løpet av denne tiden tok
kartagiske ingeniører i bruk de omfattende
ressursene og den enorme arbeidskraften de
hadde tilgang til, og begynte å utvikle noe av
oldtidens mest banebrytende teknologi. I likhet
med egypterne før dem bygde de kolossale
strukturer som kunne tåle både tidens tann og
menneskenes herjinger. Serie: De største
imperiene – 10. Norsk tekst.
Kina: (1 eks., 45 min, Aldersgrense: For
alle)
I over 400 år har verdens største imperier
kommet og gått. Kun ett har bestått: Kina. I
århundre etter århundre har Kinas keiserlige
herskere mobilisert enorme bondehærer for å
gjennomføre ingeniørbragder som er
enestående i menneskets historie. Serie: De
største imperiene – 5. Norsk tekst.
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Mayariket: (1 eks., 45 min, Aldersgrense:
For alle)
Denne filmen bruker filmatiske
rekonstruksjoner og avansert datagrafikk for å
gi et bilde av de største konstruksjonsmessige
prestasjoner i verdens største imperier samt
lederne som sto bak. Fra tempelpyramidene i
Tikal til kongegraven i Palenque og det
astronomiske observatoriet i Chichén Itzá
undersøker denne episoden arkitekturen og
infrastrukturen som muliggjorde
mayasivilisasjonens storhet og fall. Serie: De
største imperiene – 6. Norsk tekst.
Persia: (1 eks., 45 min, Aldersgrense: For
alle)
Persia ble et imperium under den akademiske
kongen Kyros den Store, som innførte en
politikk tuftet på religiøs og kulturell toleranse.
Denne toleranselinjen ble kjennetegnet på det
persiske styresettet. Imperiet som Kyros
etterlot seg, ble utvidet til India og Hellas under
Darius I, som bygde hovedstaden Persepolis.
Noen av de ingeniørtekniske fremskritt som ble
gjort i perserriket, omfattet nyskapende system
for å lede vann ved hjelp av enkle verktøy.
Serie: De største imperiene – 9. Norsk tekst.
Romerriket: (1 eks., 45 min, Aldersgrense:
For alle)
Romerne bygde storslåtte palasser og
kolossale stadioner som overgikk alt verden
hadde sett inntil da. De satte så kraftig preg på
den teknologiske utviklingen at deres
prestasjoner innenfor ingeniørteknikk, som
buer, tønnehvelv, kuppelhvelvede tak og
vannforsyningssystemer, fremdeles preger
våre dagers byggeteknikk. Opplev blant annet
eksklusive og unike opptak fra en
dykkerekspedisjon i vannkanalene under
Colosseum - kanaler som ble brukt til å lukke
vann inn på arenaen når det skulle utkjempes
blodige sjøslag til glede for tilskuerne. Serie:
De største imperiene – 2. Norsk tekst.
Russland: (1 eks., 45 min, Aldersgrense:
For alle)
Da Russland var på sitt mektigste, strakte riket
seg over 15 tidssoner. Det omfattet 160 ulike
etniske grupper, og det dekket 1/6 av jorden.
Et imperium som begynte med noen få små
fyrstedømmer, vokste til en ubøyelig
verdensmakt utelukkende gjennom sine
kolossalt sterke og karismatiske ledere. Helt
fra begynnelsen bygde visjonære ledere det
russiske imperiet ved hjelp av teknologi. De
tilpasset og tok i bruk utenlandsk teknologi for
å ta makten, erobre land, øke handelen og

bygge større og mer storslåtte symboler på
Russlands imperialistiske fremskritt. Serie: De
største imperiene – 11. Norsk tekst

Tema: Husdyr
Dyr på en bondegård: (2 eks., 60 min,
Aldersgrense: Tillatt for alle)
Bli med kua Cecile og bonden Pepo på
oppdagelsesreise. I dokumentar serien
"Dyrenes verden", utforsker Cecile og Pepo
dyrenes fantastiske verden, fra kjente dyr på
bondegården til eksotiske dyr i jungelen og på
savannen. Denne filmen tar for seg dyra på
bondegården, og en møter bl.a. hester, katter,
sauer, ender og en rekke andre dyr. DVD-en
inneholder også interaktive spill og
bonusfilmer. Alt materiale er hentet fra BBCs
filmarkiv. Norsk tale.
La oss spørre dyrene! (2 eks., 22 min,
Aldersgrense: For alle)
”La oss spørre dyrene” henvender seg først og
fremst til barn, men egner seg også for
ungdom og voksne. Filmen er spilt inn i
samarbeid med verdens fremste forskere
innen dyrevelferd, og er både lærerik og
underholdende. Den viser hvordan vanlige
gårdsdyr lever, og hvilke evner de har. Vi får
se hvordan høner finner veien gjennom
labyrinter. Griser viser at de tenker, og sauer
roper på hverandre. Dyrene avslører evner
som både overrasker og imponerer. Filmen vil
begeistre og inspirere barna til å lære mer om
dyr, til å vise empati og til å få innsikt i hvordan
forskere arbeider. Norsk tale.

Tema: Krig
Anne Franks dagbok: (2 eks., Aldersgrense:
11 år)
En dokumentarisk film om Anne Franks liv.
Norsk tale.
Grini; Fem år i helvete: (1 eks., 1 t 1 min,
Aldersgrense: 12 år)
Dette er to filmer samlet på en DVD:
1)Navnet Grini spredte frykt og redsel blant
gode nordmenn under krigen. I
frigjøringsdagene i 1945 ble det tatt opp en
dokumentarisk film som viser stemningen på
Grini da freden kom - og som dokumenterer
enkelte av tyskernes overgrep mot fangene.
2)Dette er en film om to trønderske krigsfanger
som opplevde helvete på jord under 2.
verdenskrig. De overlevde mot alle odds, og
som et ledd i arbeidet med å informere dagens
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ungdom om krigens grusomheter forteller de
om livet i fangenskap. Arvid Alstad (87) fra
Trondheim, klarte seg gjennom fire lange år i
konsentrasjonsleiren Falstad i Nord-Trøndelag.
Etter frigjøringen vendte han tilbake som
fangevokter for sine tidligere plageånder, og da
ble torturen avskaffet. Julius Paltiel (74), var 18
år gammel da han ble transportert til Auschwitz
sammen med sin familie. Av 767 norske jøder
var det kun 29 som overlevde, og Paltiel var én
av dem.
Holocaust: (1 eks., 1 t, Aldersgrense: 14 år)
"Holocaust - hvordan kunne det skje?" tar oss
med tilbake i historien, og viser hvordan det
jødiske folk har blitt utsatt for forfølgelse og
mistro gjennom ulike tider og epoker.
Antisemittismen var ikke et særskilt tysk
fenomen, men har gjennom århundrene vært
rådende i store deler av Europa. Men det var
under nazitidens Tyskland at jødehatet ble satt
i system, med systematisk utryddelse av jøder
som "den endelige løsningen". Denne
dokumentariske filmen viser oss hvordan og
hvorfor dette kunne skje. Den gir både
historiske perspektiv på og nøktern
presentasjon av organisert ondskap og etnisk
rensing. Filmen er produsert spesielt med
tanke på undervisning. Norsk tale.
Kampf um Norwegen: (1 eks., 1 t 20 min,
Aldersgrense: 11 år)
"Kampf um Norwegen" er en tysk
propagandafilm om den tyske invasjonen av
Norge i 1940. Den tyske krigsmakten
dokumenterte gjerne sine ulike invasjoner,
også den i Norge. Men etter 1945 forsvant
filmen; lenge trodde man at den ble ødelagt da
Berlin ble bombet. Til alle krigshistorikers store
overraskelse dukket filmen opp igjen høsten
2005 - på en forunderlig måte. Innholdet på
denne dvd-en og i ekstramaterialet som følger
med, fortelles alt dette på et spennende vis. På
dvd-en har vi også tatt med to tyske filmaviser
(UFA Ton-Woche) og et intervju med
historikeren Guri Hjeltnes. Norsk tekst.
M/S Donau: (1 eks., 20 min, Aldersgrense:
12 år)
Prod.: Laterna Magica, no. Regi: Knut W.
Jorfald. Kategori: dokumentariske film.
Samuel Steinemann gir her sin historie om
deportasjonen av jøder fra Norge til Tyskland
under 2. verdenskrig. 26. november 1942 ble
767 jøder fraktet med "M/S Donau" for å bli
plassert i Auschwitz. Steinemann forteller sin
historie fra selve deportasjonen frem til
ankomsten til konsentrasjonsleiren. Filmen gir
en nøktern, men likevel følelsesladet

beskrivelse av hvordan deportasjonen
opplevdes for enkeltmennesket. Norsk tale.
Quisling: (1 eks., 2 t 12 min, Aldersgrense:
Tillatt for alle)
Dokumentariske film om Vidkun Quisling.
Norsk tale.
Schindlers liste: (1 eks., 3 t 7 min,
Aldersgrense: 15 år)
Filmen bygger på en sann historie om tyskeren
Oskar Schindlers liv. Han reddet mer enn 1100
jøder i Krakow under den annen verdenskrig.
Etter at jøder ikke fikk drive egen virksomhet,
overtok han en emaljefabrikk, og i starten var
han opptatt av å tjene penger, men nazistenes
grusomheter fikk ham til å kjøpe arbeiderne
sine og opprette egen arbeidsleir. 800 menn
og 300 kvinner og barn var på "Schindlers
liste" og overlevde krigen. Liam Neeson, Ben
Kingsley og Ralph Fiennes. Prod.: Universal
Pictures. Norsk tekst.
The Diary of Anne Frank: (1 eks., 2 t 52 min,
Aldersgrense: 11 år)
Dette er Anne Franks betroelser om sine og
familiens påkjenninger under den annen
verdenskrig. Filmen foregår på et loft som er
en nøyaktig rekonstruksjon av det ekte i
Prinsengracht og her skildres livet til
menneskene som gjemte seg for Gestapo.
Filmen bygger på boken Anne Franks dagbok.
Filmen fikk i sin tid terningkast 4-6. Norsk tekst.

Tema: Kropp og seksualitet
100 % menneske: (1 eks., 2 t 27 min,
Aldersgrense: Tillatt for alle)
I denne dokumentariske filmen møter vi
Monica Voilås Myklebust. Biologisk sett ble
hun født som gutt. Hun er i begynnelsen av 20årene og har bestemt seg for å korrigere
kroppen sin kirurgisk slik at den passer til
hennes egentlige kjønn. Det er en lang reise
med mange tårer og store gleder. Dette er
også en nyskapende, musikalsk film om å
være seg selv - fullt og helt. Filmen ble
Gullrutenominert til årets beste
dokumentariske film i 2005. Norsk tale.
Det var en gang – livet: (1 eks. 6 DVD-er, 13
timer, Aldersgrense: Tillatt for alle)
Kroppen, anatomi. Norsk tale.
Gender me: (1 eks., 52 min, Aldersgrense:
11 år)
Filmen handler om hvordan muslimske
homofile ser på islam, hva de er opptatt av, og
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hvilke utfordringer de står overfor. På dvd-en
finnes to utgaver av filmen - en kort med norsk
undertekst, og en lang engelsk versjon, hvor
regissøren har brukt kreative
animasjonseffekter for å understreke det
emosjonelle budskapet. Norsk tekst.
Jeg elsker hvem jeg vil: (1 eks., 1 t 45 min,
Aldersgrense: 11 år)
Dette er Norges to første dokumentariske
filmer om det å være ung og homofil i Norge.
"Jeg elsker hvem jeg" vil handler om stolthet
og fordommer, om å komme ut og frem til seg
selv. Det er en sterkt anbefalt dokumentariske
film som stadig er like aktuell. "Be - skitne,
syndige meg" er en gripende film, som
avdekker kirkelig undertrykkelse av homofile
og viser konsekvenser av hva undertrykkelsen
fører til for enkeltpersoner. Filmen tar
utgangspunkt i historien om Bjørn Erik som
forsvant fra sitt hjem 20. oktober 1992. Alt
tyder på at han tok sitt liv, fordi han ikke klarte
å forene sin kristne tro og homofile legning.
Utgivelsen er ment til å gi håp for alle som ikke
tror de våger, som gjemmer vekk seg selv eller
som tror at livet ikke kan gi dem noe verdi.
Norsk tale.
My beloved Child: (1 eks., 1t 45 min,
Aldersgrense: 15 år)
Her møter man den 33 år gamle Sigrid Beate
Edvardsen de siste dagene før hun skal i
fengsel for å sone syv år for å ha tatt livet av
sin egen far. Gjennom oppveksten har Sigrid
Beate blitt utsatt for seksuelle overgrep, og det
er en grufull familietragedie som rulles opp i
filmen. Likevel blir man sittende igjen med
mange spørsmål. Filmens poeng er ikke å
være en slags kriminaljournal, men å gi et
portrett av en usedvanlig sterk kvinne. En
kvinne som klarer å slippe et team inn på
kroppen, samtidig som hun og familien går
gjennom en krisetid. "Mitt elskede barn" er en
film som viser at seksuelle overgrep fortsetter
å straffe offeret lenge etter at de fysiske
overgrepene tar slutt. Norsk tale.

Tema: Land – geografi
Afrika: (1 eks., 45 min, Aldersgrense: For
alle)
Fra Serengetis storslåtte sletter med millioner
av ville dyr til de hundrevis av kilometer med
korallrev langs Det Indiske hav. Afrika er
utvilsomt et av verdens mest fargerike og
varierte kontinenter. Her kan man bli med på
en uforglemmelig safari, oppleve villmarken i
Zimbabwe, se spektakulære zuludansere, bli

med til den magiske krydderøya Zanzibar eller
de spennende Viktoria-fallene i Tanzania.
Serie: Reisen går til. Norsk tekst.
Australia: (1 eks. 45 min, Aldersgrense:
For alle)
Australia er bokstavelig talt et ensomt land
nedenunder? Landet med kenguruer og
koalabjørner, med fantastiske, utstrakte
landskaper, til det absolutt ekstreme. Her er
der uinntakelige regnskoger, glohete ørkener,
og en eldgammel aborginer kultur ? og
storbyer som Sidney og Melbourne. Jorden
unike, dyp røde farge danner en sterk kontrast
til en absolutt annerledes, undersjøisk verden
ved Great Barrier Rief. Australia er det
ultimate friluftslandet, en sensasjon for
sansene. Serie: Reisen går til. Norsk tekst.
Det fjerne Østen: (1 eks., 45 min,
Aldersgrense: For alle)
Det fjerne Østen har nytt godt av en økt
popularitet gjennom de siste årene og det
med rette. Fantastiske omgivelser med flotte
templer og storslått natur gir garantert en
storartet ferie. Thai kjøkkenet et nok i seg selv
for å reise dit. Bli med til Indonesia og oppdag
skjønnheten i verdens største øyland med den
sjarmerende Bali som kronen på verket. Bli
med på turer i jungelen, opplev villmarken,
eller besøk Bangkok, som kalles Østens
Venezia, med sine flytende markeder. Serie:
Reisen går til. Norsk tekst.
England: 2000-2007: (1 eks., 4 t,
Aldersgrense: For alle)
Rick Steves reiser i denne dokumentar serien
rundt i Europa. På denne filmen tar han for seg
England. Gjennom 8 episoder reiser han
gjennom England, hvor han starter med 2
episoder i London, "Mod and Trad" og "Royal
and Rambunctious", som følges av en episode
om reiser ut fra London. Så følger en episode
om Nord-England og en annen om SørEngland. Videre kommer episodene som heter
"Heart of England and South Wales" og "North
Walse: Feisty and Poetic", og alt avrundes
med "England's Bath and York". Engelsk tale.
Enjoy Norway: (1 eks. 1 t 45 min,
Aldersgrense: For alle)
Filmen inneholder de elementene som skal til
for å gi et moderne og tidsriktig bilde av Norge
som nasjon og reisemål. Den gir et tverrsnitt av
Norge med fokus på turistseverdigheter, natur
opplevelser, kultur opplevelser, folks livsstil og
levevilkår. Norsk tale.
Midtøsten: (1 eks. 45 min, Aldersgrense:
For alle)
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Hvem drømmer ikke om å reise til Egypt?
Landet med majestetiske pyramider og Nilsens
fruktbare banker, landet som med magiske
krefter har tiltrukket seg reisende fra hele
verden i århundrer. En kontrast til dette er
nykommerne? Tyrkia og Dubai. Her besøker
man også Israel og mye mer. Serie: Reisen
går til. Norsk tekst.
Our world – their world 1: (1 eks. 50 min,
Aldersgrense: For alle)
Antarctica, Australia, the Pacific. Serie: World
and Wildlifte 1. Engelsk tale.
Our world – their world 2: (1 eks. 50 min,
Aldersgrense: For alle)
India, Africa. Serie: World and Wildlife 1.
Engelsk tale.
Our world – their world 3: (1 eks. 50 min,
Aldersgrense: For alle)
Africa. Serie: World and Wildlife 3. Engelsk
tale.
Our world – their world 4: (1 eks. 50 min,
Aldersgrense: For alle)
North America, Amazonia. Serie: World and
Wildlife 4. Engelsk tale.
Our world – their world 5: (1 eks. 50 min,
Aldersgrense: For alle)
Rocky Mountains, The Pacific coast. Serie:
World and Wildlife 5. Engelsk tale.
Our world – their world 6: (1 eks. 50 min,
Aldersgrense: For alle)
Scandinavia, Siberia, North America. Serie:
World and Wildlife 6. Engelsk tale.
Spania: (1 eks., 45 min, Aldersgrense: For
alle)
En overflod av sol, sjø og sand, et delikat
kjøkken og en spennende historie. Det er ikke
tilfeldig at Spania i mange år har vært verdens
mest populære reisemål. På den Iberiske
halvøy vil man finne de velkjente "Costas",
kystene med de vakre byene Barcelona og
Valencia. Og Spania er mer enn strender. Her
finner man storslått og vakker natur i evig vår
på de forskjellige Kanariøyene utenfor kysten
av Nord-Afrika. Blant øynene i Middelhavet
finner man den sprudlende Ibiza og den alltid
populære Mallorca. Serie: Reisen går til. Norsk
tekst.
USA: (1 eks., 45 min, Aldersgrense: For
alle)
Amerika, landet med ubegrensede
feriealternativer. Fra New York, byen som aldri
sover, til Las Vegas, spillernes paradis i

Nevada-ørkenen. Her er også solskinnsstaten
Florida med alt fra verdenskjente attraksjoner
som Disney World og NASA romfartssenter.
Eller bli med til San Francisco eller Los
Angeles i California. I filmen finner man alt det
beste som øst- og vestkysten kan by på. Serie:
Reisen går til. Norsk tekst.

Tema: Musikk, kunst og
litteratur
Et dukkehjem: (1 eks., 1 t 35 min,
Aldersgrense: 11 år)
Nora er gift med advokat Thorvald Helmer, og
er en idealhustru etter tidens normer. Hun
bærer imidlertid på en hemmelighet. Når
Thorvald finner ut at hun har forfalsket en
underskrift for å hjelpe ham med penger til et
kuropphold, fordømmer han henne. Nora
velger å forlate mann og barn for å bli en
selvstendig kvinne. Filmen er basert på et
skuespill av Henrik Ibsen. Kategori: drama.
Norsk tekst.
Evard Munch: (1 eks., 2 t 44 min,
Aldersgrense: 7 år)
Denne fjernsynsfilmen fra 1974, gikk for første
gang på kino høsten 2007. Filmen gir i
dokumentarisk stil, et innblikk i kunstneren
Edvard Munchs liv og kunst frem til ca. 1910.
Filmen forteller om tre faser av Munchs liv, fra
oppveksten på Grünerløkka i Oslo, til og med
tiden med Kristiania-bohemen. Man følger
Munchs forhold til sin dypt religiøse, borgelige
familie – som var hardt rammet av sykdom og
død. Hans møte med Christiania-bohemens
kamp mot det bestående og hans første
vanskelige forhold til kvinner. Det hele blir
skildret med bakgrunn i tidens
klassemotsetninger og kulturkamp. I sentrum
står Munch og hans tidlige malerkunst, evig
konsentrert om temaene sykdom, død,
angstfylt seksualitet og ulykkelig kjærlighet.
Norsk tale.
En folkefiende: (1 eks., 1 t 27 min,
Aldersgrense: 7 år)
TV-kjendisen Tomas Stockman flytter tilbake til
hjembygda på Vestlandet for å produsere
verdens reneste vann på flaske sammen med
sin bror Peter. Tapperiet gir bygda nytt liv og
befolkningen nytt håp, men prøver av vannet
viser snart spor av et forbudt plantevernmiddel.
Tomas vil slå alarm, men Peter frykter konkurs.
Samtidig får Tomas vite at svigerfaren i sin tid
gravde ned noen tønner med gift på gården.
Filmen er basert på Henrik Ibsens teaterstykke
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av sammen navn fra 1882. Handlingen er
flyttet til vår samtid. Norsk tale.
Fru Inger til Østråt: (1 eks., 1 t 39 min,
Aldersgrense: 11 år)
Danskene hersker i landet, og i Sverige er det
uro. På Østråt råder Fru Inger Gyldenløve.
Mangesetter sin lit til at hun skal reise
opprørsfanen og lede Norge til en ny frihet.
Men Fru Inger har hemmeligheter fra fortiden.
Det som har vært, innvandrer Østråt og utløser
hendelser med tragiske konsekvenser. Norsk
tale.
Ibsen på film – Udødelige Ibsen: (1 eks., 40
min, Aldersgrense: 11 år)
Denne samlingen inneholder 4 disker med
følgende filmatiserte skuespill: Vildanden, Fru
Inger til Østråt, Terje Vigen, en dokumentarisk
film, samt filmografi. Norsk tale.
Løven: Henrik Ibsen: (1 eks., 1 t 21 min,
Aldersgrense: Tillatt for alle)
Denne dokumentariske film om Henrik Ibsen
følger dramatikeren med løvemanken gjennom
hele hans liv. Fra tidlig skam over farens
konkurs, via bitterhet over datidens
konservative offentlige liv, til hans eldre år som
en nasjonal institusjon som turister samlet seg
for å se på vei til sin meget punktlige, daglige
lunsj på Grand Café i Oslo. Hans kone
Suzannah måtte lære ham disiplin, slik at han
kunne overvinne sin medfødte tendens til
latskap, og Ibsen er i dag anerkjent som
grunnleggeren av det moderne drama. Man
møter ham "personlig" gjennom monologer
fremført av Fridtjov Såheim.
Terje Vigen: (1 eks. 1 t, Aldersgrense: 11 år)
I 1892 ble Henrik Ibsens store episke dikt
"Terje Vigen" utgitt med Christian Krohgs
tegninger. Francis Bull kalte diktet "Ibsens
mest folkelige verk". Filmen er fra 1917.
Stumfilm. Mellomtekster på norsk.
Villanden: (1 eks., 1 t 41 min, Aldersgrense:
11 år)
”Vildanden" ble skrevet i 1884 og handlingen
utspiller seg hos familien Ekdal, som
tilsynelatende lever et lykkelig liv. Men da
farens ungdomsvenn, Gregers Werle, en dag
dukker opp, avdekkes familiemedlemmenes
livsløgner litt etter litt. Dermed utvikles også
tragedien som rammer barnet. Norsk tale.

Tema: Narkotika og
rusproblemer
For harde livet: (1 eks., 1 t 39 min,
Aldersgrense: 11 år)

Gjennom 16 måneders kamp mot rusmisbruket
har filmteamet fulgt en håndfull ungdommer.
Fra sentrumsgater i Oslo til hvite fjellvidder.
Fra innsiden av fengsel til frihet under ansvar.
En nær og varm historie om seire og nederlag i
kampen for et menneskeverdig liv. Norsk tale.

Tema: Religion
Josef: (1 eks. 3 t13 min, Aldersgrense:
Tillatt for alle)
Josef var den yngste av 12 sønner. Hans far
Jacob holdt mer av ham enn de andre
sønnene, fordi han fikk ham i sin alderdom. De
andre brødrenes misunnelse går etter hvert
over til hat. En dag de er ute og gjeter farens
sauer, lurer de Josef i en felle og selger ham til
noen forbipasserende kjøpmenn. Josef havner
i Egypt som slave hos Potifar, faraos høvding.
Han blir snart populær hos Potifar, spesielt hos
hans vakre hustru, som blir forelsket i den
vakre Josef. Prod.: LUBE/Turner Pictures.
Serie: Bibelen. Norsk tekst.
Moses: (1 eks., 3 t 13 min, Aldersgrense:
Tillatt for alle)
Historien begynner i Egypt med forfølgelsen av
alle nyfødte hebraiske guttebarn, og faraos
datter som finner Moses ved Nilens bredd og
tar hånd om ham. Hans ungdom ved faraos
hoff slutter brått da han blir tvunget til å rømme
etter å ha myrdet en egyptisk mann for å redde
sin bror Aron. Mens Moses lever i eksil, møter
han sin kommende hustru, og etter bryllupet
får Moses en åpenbaring fra Gud, som befaler
ham å vende tilbake til Egypt for å redde sitt
folk. Prod.: BetaFilm/Lux/Turner
Pictures/Quinta. Serie: Bibelen. Norsk tekst.
David: (1 eks., 3 t 13 min, Aldersgrense:
Tillatt for alle)
Gud forsyner Israels folk med to konger, via
profeten Samuel. Den store krigeren Saul, som
etter hvert svikter Gud, og David, som beseirer
Goliat. David sørger for stolthet og ære til det
israelske monarkiet, men senere synder han
mot Guds bud når han forfører en vakker
kvinner, og sørger for at hennes mann blir
drept. Mønsteret med død og vold fortsetter
snart inn i hans egen familie. Prod.: LUBE.
Serie: Bibelen. Norsk tekst.
Jesus: (1 eks., 3 t, Aldersgrense: Tillatt for
alle)
Etter Josefs død forstår Jesus at han ikke
lenger kan fornekte sitt kall. Med tungt hjerte
tar han farvel med sitt liv som enkel snekker og
begir seg ut i ørkenen for å bli fristet av satan.
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Fristelsene viser Jesus alle feil som
kommende generasjoner vil gjøre i hans navn;
religionskrig, korsfesting og heksebrenning.
Jesus vegrer seg for å oppgi sitt kall, drar
tilbake til sitt folk og lar seg døpe av sin
barndomskamerat Johannes. Gjennom sine
mirakler og prekener får Jesus flere og flere
tilhengere. Prod.: LUBE. Serie: Bibelen. Norsk
tekst.
Abraham: (1 eks., 3 t 8 min, Aldersgrense:
Tillatt for alle)
Etter hendelsene ved Babels tårn, der Gud
fordelte alle verdens språk, bestemmer Han
seg for å utrope en medhjelper på jorden.
Valget falt på Abraham. Selv om Abraham ikke
vet veien, tror han på Gud og adlyder Ham når
han blir bedt om å forlate sitt land for å lete
etter det forjettede landet. Sammen med sin
hustru Sara og brorsønn Lot forlater han byen
Ur og drar mot Kanaans land. En uviss tid fylt
av prøvelser venter Abraham og hans folk.
Prod.: Lube Productions/Turner Pictures.
Serie: Bibelen. Norsk tekst.
Jacob: (1 eks. 1 t 34 min, Aldersgrense:
Tillatt for alle)
I Kaanans land lever Isak, Abrahams sønn,
sammen med sin hustru Rebekka og
tvillingsønnene Esau og Jacob. Den
førstefødte Esau er sterk og modig, jeger med
glupsk appetitt på moro, og er sin fars
øyensten. Jacob er morens yndling og mer
følsom enn sin bror. Med sin mors velsignelse
bedrar Jacob sin tvillingbror to ganger, først for
hans arverett, og dernest for sin fars
velsignelse. Jacob får det som han vil, men til
hvilken pris? Filmen er basert på boken med
samme tittel, skrevet av Francesco Maria
Nappi. Prod.: BetaFilm/Lux/Turner
Pictures/Quinta. Serie: Bibelen. Norsk tekst.
Paulus: (1 eks., 3 t 13 min, Aldersgrense:
Tillatt for alle)
Saulus fra Tarsus er en ung og observant
fariseer, som ser seg selv som
kristendommens argeste fiende. Men så, på
vei til Damaskus for å drive forfølgelser der, blir
han blindet av et plutselig syn, der Jesus
Kristus irettesetter ham og sier at han er utsett
til å bringe den kristne tro til hedningene. På
det tidspunkt ville ingen, aller minst Saulus
selv, ha trodd at han for ettertiden skulle
huskes som Paulus, hedningenes apostel.
Prod.: Ceská Televize/RAI. Serie: Bibelen.
Norsk tekst.
Johannes Åpenbaring: (1 eks., 3 t 34 min,
Aldersgrense: Tillatt for alle)

I år 90 e.Kr. styres det romerske imperium av
keiser Domitian, som har erklært seg som gud,
men de kristne har aldri godkjent hans
guddommelighet. Keiseren setter i gang
grusomme forfølgelser at de kristne. I en liten
landsby i Lillasia har den aldrende apostelen
Johannes trukket seg tilbake. Landsbyen blir
angrepet av romerske soldater, og ved et
mirakel er Johannes den eneste som unngår
nedslaktingen. Han får da bud fra Gud om å
skrive ned hva som har skjedd. Prod.: Kirch
Media/Lux Vide/RAI. Serie: Bibelen. Norsk
tekst.
Genesis: (1 eks., 1 t 34 min, Aldersgrense:
Tillatt for alle)
Først kom Adam og siden Eva. Det kunne ha
blitt deres paradis, men med tiden ble de
rastløse og nysgjerrige. De gikk til
Kunnskapens tre og oppdaget smerte, lidelse
og død. Når Herren ser at menneskenes
ondskap er stor på jorden, angrer han at han
har skapt menneskene. I vrede beslutter han
seg for å ødelegge alt liv sammen med jorden.
Bare Noah og hans familie har funnet nåde i
Guds øyne og får en sjanse til å overleve.
Noah får i oppdrag å bygge en ark og på den
ta med seg ett par av alt levende. Siden faller
regn over jorden i førti dager og førti netter.
Når vannet har ødelagt jorden, trekker det seg
tilbake, og arken går på grunn. Noah sender ut
en due for å finne svar, og når den vender
tilbake med en olivenkvist, er det tegnet på liv
og en ny pakt med Gud. Serie: Bibelen. Norsk
tekst.
Salomon: (1 eks., 3 t 13 min, Aldersgrense:
Tillatt for alle)
Etter kong David oppstår det kamp om hvem
som skal bli hans etterfølger. Davids
favorittsønn Salomon beseirer sin eldre bror og
blir dermed Israels konge. Etter hvert blir han
berømt og respektert for sin visdom og
rettferdighet. Besøk kommer fra hele verden,
og blant dem er dronningen av Saba, en
skjønnhet David ikke kunne motstå. Prod.:
Lube Productions. Serie: Bibelen. Norsk tekst.
Ester: (1 eks., 1 t 34 min, Aldersgrense:
Tillatt for alle)
Esther er en ung jødisk kvinne som takket
være sin skjønnhet lykkes å bedåre kong
Ahaserus av Persia, som gjør henne til
dronning. Hun skjuler i det lengste at hun er
jødinne, men når kongen befaler at alle jøder
skal drepes, må hun handle. Hun risikerer sitt
eget liv for å redde sitt folk. Prod.:
Betafilm/Lube Productions/Lux Vide. Serie:
Bibelen. Norsk tekst.
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Jeremia: (1 eks., 1 t 34 min, Aldersgrense:
Tillatt for alle)
Jeremia vokser opp i en prestefamilie i en liten
landsby utenfor Jerusalem. Når Gud åpenbarer
seg for Jeremia, forstår han at han er utsett av
Gud for å forkynne Guds budskap til
Jerusalems folk. Imidlertid tror ingen på ham,
og i stedet blir han anklaget og angrepet - og
ikke en gang hans egen familie kommer ham til
unnsetning. Prod.: Lux Vide. Serie: Bibelen.
Norsk tekst.

Blir vi lykkelige av å kjøpe? Disse seks korte
filmene ser på reklame og forbruk med et
kritisk blikk og mye humor. De er forfriskende
og humoristiske, falske reklamefilmer, som
lurer en ved første øyekast til å tro at en skal
kjøpe et nytt produkt. Men her er det noe som
ikke stemmer. Filmene er en del av kampanjen
"Handlefri". Produksjonen er støttet av bl.a.
Miljøverndepartementet, Grønn hverdag,
Framtiden i våre hender, Den norske kirke og
Naturvernforbundet.

Samson og Delilah: (1 eks., 1 t 8 min,
Aldersgrense: Tillatt for alle)
Allerede ved fødselen er hans skjebne
forutbestemt; Samson skal befri Israel fra
filisternes undertrykkelse. Hans styrke blir
allerede i ung alder enorm og viden kjent. Det
drøyer allikevel noe innen han innfrir folkets
forhåpninger og blir deres leder. Med list og
styrke beseirer han filisterne gang på gang. Alt
forandrer seg imidlertid når han møter den
vakre Delilah, en kvinne som ikke alltid har
ærlige hensikter. Prod.: LUBE/BetaFilm. Serie:
Bibelen. Norsk tekst.

La meg være ung (1 eks., 54 min,
Aldersgrense: 12 år)
Engelsk tittel.: Still young – after all these
years. Prod.: Norsk Filminstitutt, 2005, no.
Regi: Birgit Semb Christophersen. 54 min,
nob.tale/eng.tekst, tillatt alder 12 år. Kategori:
dokumentarisk. Fra 50-tallet og frem til i dag
har ungdom på film endret seg fra å være et
problem til å bli et ideal for alt og alle. Med
klipp fra nærmere 90 filmer som omhandler
ungdommen, er dette en både morsom og
tankevekkende inngang til skandinavisk
filmhistorie, til vår nære historie generelt, og til
våre forestillinger om det å være ung. Har vi
disse forestillingene fra filmen? Norsk tale.

Tema: Skole, hverdag og familie
Ansiktsmaling – (1 eks., 1 t, 35 min,
Aldersgrense: Tillatt for alle)
En lett forståelig innføring i ansiktsmaling.
Ansiktsmalingens spennende verden ligger
åpen for barna. De kan bli en superhelt, en
tiger, en sommerfugl, en vampyr eller noe helt
annet. Katherine Monday viser hva som skal
gjøres. Barna vil lære å lage mange stilige fjes
som de vil like. De kan forvandle seg til den de
vil være. Alt som trengs er en grunnpalett med
blått, gult, rødt, grønt, svart og hvitt. Og barna
vil lære å blande fargene, slik at det blir enda
morsommere. Passer til fester, karneval,
Halloween - eller en tur i byen. Norsk tale.
Dem sparker deg i sjela også: (1 eks., 28
min, Alsersgrense: 12 år)
Dette er en alarmerende og høyst aktuell film
om mobbing og vold. Vi møter fem
velreflekterte ungdommer som forteller åpent
og uten omsvøp om hvordan de har blitt
mobbet. Alle beskriver en følelse av total
ensomhet og av å ha blitt dypt såret av
mobbingen, men de forteller også om hvordan
de har klart å gjenvinne selvtilliten og
livsgleden på ulike måter. Norsk tale.
Handlefri; Seks falske reklamefilmer: (1 eks.
10 min, Aldersgrense: Tillatt for alle)

Lykke til: (1 eks., 1 t 19 min, Aldersgrense:
12 år)
Dette er en samling med fem filmer for barn fra
tolv år. De tar opp litt mere alvorlige tema som
sorg, svik, vennskap, og vold. Her er Erlend
som har en pappa med psykiske problemer,
Alfred som blir mobbet og ikke har noen
venner bortsett fra Benny, som bare er
sammen med han når ingen ser dem, Karsten
og Thomas som begår hærverk for å få
oppmerksomhet, vi får en historie om å møte
seg selv, og en om Alexander - den minste
gutten i klassen som tar hevn. Følgende filmer
inngår: "Lykke til, Pappa", "Bennys gym", "Der
nede sørger de ikke", "Elva bak huset" og
"Stikk". Norsk tale.
Mobbing. Scener fra barns hverdag: (1 eks.,
25 min, Aldersgrense: 7 år)
Filmen inneholder fem mobbescener fra
skolegården og skoleveien og passer både for
voksne og barn. Scenene viser eksempler på
mobbing i aldersgruppene 7-12 år og 13-16 år.
Både gutter og jenter er ofre for mobbingen og
aktive som mobbere. Filmen skal kunne gi stoff
til samtale og diskusjon. Det er beregnet både
på voksne og barn, og egner seg særlig godt
for lærermøter og foreldremøter, foruten i
skolens vanlige undervisning. Norsk tale.
Se meg: (1 eks., 1 t 1 min, Aldesgrense: 10
år)
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Dette er kortfilmer for barn som tar ansvar der
de voksne svikter: "Panther Martin", "Viktor og
hans brødre" og "Min far er bokser". Tema for
alle tre filmene er barn som bekymrer seg,
fordi de voksne ikke vil snakke om det som er
vanskelig i familien. Dette er filmer som treffer
både barn og voksne. Filmene fungerer både
som en innfallsvinkel til å snakke med barn om
det å bli sett i en familie i konflikt, men er også
like mye en øyneåpner for voksne som ikke ser
annet enn seg selv og sine egne problemer.
Norsk tale.
Vi på Langedrag 1 – Vår: (1 eks., 1 t 30 min,
Aldersgrense: Tillatt for alle)
Prod.: NRK, 2002, no. 1 t 30 min, norsk tale,
tillatt for alle. Kategori: familieserie.
Undertitel.: vår. Som et Soria Moria ligger
Langedrag øverst i fjellbjørkeskogen. Men en
vrimmel av husdyr på tunet, og ulv og gaupe i
store innhegninger. Langedrag er både
naturpark, leirskole og rideleir bygd opp av
familien Thorson. I denne serien følger en
store og små begivenheter på gården. Man blir
med de dyrekjære hovedpersonene i gleder og
sorger, når liv kommer og liv går. Man følger
Jan Eriks arbeid med ulvene og Sigrid som blir
fostermor for to små ulvevalper. Anne Grete
møter vi møter en ofte i fjøset, og hun tar
spesielt vare på rådyret Brutus. Alle blir
engasjert i et lite problem, en ubuden gjest har
kommet inn på gården, en som tar kanin- og
dueunger. Det viser seg å være en røyskatt.
Norsk tale.
Vi på Langedrag 2 – Sommer: (1 eks., 1 t 29
min, Aldersgrense: Tillatt for alle)
Prod.: NRK, 2002, no. 1 t 30 min, norsk tale,
tillatt for alle. Kategori: familieserie.
Undertitel.: sommer. Som et Soria Moria ligger
Langedrag øverst i fjellbjørkeskogen. Men en
vrimmel av husdyr på tunet, og ulv og gaupe i
store innhegninger. Langedrag er både
naturpark, leirskole og rideleir bygd opp av
familien Thorson. I denne serien følger en
store og små begivenheter på gården. Man blir
med de dyrekjære hovedpersonene i gleder og
sorger, når liv kommer, og liv går. I denne
delen fortsetter de spennende historiene fra
Langedrag gjennom sommeren. Hestejenta
Marie flytter den flotte hingsten inn til hoppene
for bedekning, og hun ligger i stallen og venter
følling hos en annen hoppe. Om natten piler
musene forbi soveposen hennes. Sammen
med venninnen Renate drar hun så på en flott
tre dagers ridetur til fjells. Samtidig arbeider
Jan Erik og Sigrid med ulvungene Odin og
Edda. Norsk tale.

Ædda bædda: (1 eks., 35 min,
Aldersgrense: 7 år)
Tre kortfilmer av Sirin Eide på en dvd som
egner seg som utgangspunkt for å snakke om
mobbing i barneskolen. "Ædda Bædda": Om å
ta en liten hevn over plageåndene. "Dykk":
Sønnene til morens nye kjæreste er en plage
for Joakim, og moren har nok med sitt. En
sommerdag skjer det noe uventet som åpner
øynene på alle. "Bulle bare bor her": Bulle
passer ikke inn blant de andre på skolen. Det
er strenge krav til hva som er kult og ikke, og
Bulle blir "droppet" av venninnen Tona for at
hun skal passe inn blant de andre.

Tema: Ville dyr
Akvariet: (1 eks., 2 t 20 min, Aldersgrense:
Tillatt for alle)
Sinte og skrubbsultne krokodiller, forelskede
pingviner, en varan på flyttefot, verdens største
kvelerslange og en sel med aldersproblemer.
Dette er bare noen av dyrene i akvariet i
Bergen. I tillegg blir man kjent med flere av
dem som passer dyrene, bl.a. driftesleder
Torgeir, reptilsjef Remi, dyrepasserne Joakim
og Espen, lærlingen Frits og direktør Kees.
Serien er vist på TV 2. Norsk tale.
Asgeir på safari: (1 eks., 54 min,
Aldersgrense: Tillatt for alle)
Her kan man bli med på en underholdende og
fantasifull safaritur og møte dyrene som bor i
Knutenborg Park & Safari. Asgeir guider
seerne gjennom Danmarks spennende
safaripark, og man kan lære mye undervei,s
bl.a. hvor mye tigeren spiser, eller at sjiraffen
er like høy som en kranbil, og at
kengurubabyen er like liten som et sukkertøy
når den blir født. Norsk tale.

Beveren og andre fantastiske hulebyggere:
(1 eks. 47 min, Aldersgrense: For alle)
Serie: I dyrenes ville verden. Norsk tale.
Bjørn på nært hold: (1 eks, 1 t 2 min,
Aldersgrense: For alle)
Arne Nævra tar oss med på bjørnemøter i
Skandinavia og Russland. Han drar til
eventyrlandet Kamtsjatka med sine neste
uvirkelige landskap, med dampende og
sydende kilder - og ofte med kneisende
vulkanfjell i bakgrunnen. Laksen går i tette
stimer, og bjørnene samles for å fange dem.
Mange skandinaver har for lengst reist på
jaktturer til disse russiske villmarksområdene,
først og fremst for å jakte bjørn eller store

10

elgokser. Også Nævra har vært på jakt etter
bjørn - for å få dem i kamerasøkeren. I filmen
møter man ikke bare bjørn på nært hold i
fantastiske landskaper, men man blir også
kjent med en russer som har levd blant
brunbjørner hele sitt voksne liv. "Det å se
Vitaly gjete bjørner som om det var sauer, var
en spesiell opplevelse", sier Nævra. Norsk
tale.
Dyr på savannen - (2 eks., 60 min,
Aldersgrense: For alle)
Bli med kua Cecile og bonden Pepo på
oppdagelsesreise. I den dokumentariske
serien "Dyrenes verden", utforsker Cecile og
Pepo dyrenes fantastiske verden, fra kjente dyr
på bondegården til eksotiske dyr i jungelen og
på savannen. Denne filmen tar for seg dyra på
savannen, og en møter bl.a. løver, bavianer,
sjiraffer, elefanter og en rekke andre
spennende dyr. DVD-en inneholder også
interaktive spill og bonusfilmer. Serien
kombinerer animasjonsfilm med levende bilder
hentet fra BBCs filmarkiv. Norsk tale.
Den tropiske regnskogen:
Serie: I dyrenes ville verden. Norsk tale.
Dinosaurer og andre eiendommelige
skapninger: (1 eks. 47 min, Aldersgrense:
Tillatt for alle)
Serie: I dyrenes ville verden. Norsk tale.
Dyphavsdykking: (1 eks., 45 min,
Aldersgrense: For alle)
Serie: I dyrenes ville verden – Norsk tale.
Familien ape og andre morsomme familier
(1 eks., 47 min, Aldersgrense: Tillatt for
alle)
Serie: I dyrenes ville verden. Norsk tale.
Fuglenes verden – (2 eks., 60 min,
Aldersgrense: Tillatt for alle)
Bli med kua Cecile og bonden Pepo på
oppdagelsesreise. I den dokumentariske
serien "Dyrenes verden", utforsker Cecile og
Pepo dyrenes fantastiske verden, fra kjente dyr
på bondegården til eksotiske dyr i jungelen og
på savannen. Denne filmen tar for seg
fuglelivet, og en møter påfugler, ørn,
papegøyer og mange andre spennende fugler.
DVD-en inneholder også interaktive spill og
bonusfilmer. Serien kombinerer animasjonsfilm
med levende bilder hentet fra BBCs filmarkiv.
Norsk tale.
Havets dyr – (2 eks., 60 min, Aldersgrense:
Tillatt for alle)

Bli med kua Cecile og bonden Pepo på
oppdagelsesreise. I den dokumentariske
serien "Dyrenes verden", utforsker Cecile og
Pepo dyrenes fantastiske verden, fra kjente dyr
på bondegården til eksotiske dyr i jungelen og
på savannen. Denne filmen tar for seg
dyrelivet i havet, og en møter bl.a. pingviner,
haier, delfiner og en rekke andre spennende
dyr. DVD-en inneholder også interaktive spill
og bonusfilmer. Serien kombinerer
animasjonsfilm med levende bilder hentet fra
BBCs filmarkiv. Norsk tale.
Hemmelige våpen og farlige jakter (1 eks.,
47 min, Aldersgrense: Tillatt for alle)
Serie: I dyrenes ville verden. Emne: Krypdyr.
Norsk tale.
I Australia: (1 eks., 45 min, Aldersgrense:
For alle)
Serie: I dyrenes ville verden – Norsk tale.
Insektenes lille ville verden 1: (1 eks., 1 t,
Aldersgrense: For alle)
Hvis du ser riktig godt etter på bakken, i hagen,
i skogen, mellom gresstråene i parken så
finner du den; insektenes ville lille verden. Med
marihøna som elsker å mobbe fluene, den
sultne edderkoppen som aldri noe i
spindelveven sin, og den forvirrende og
forunderlige maurtua. "Minikryp" er en morsom
og hyggelig fransk animasjonsserie, hvor
barna kan bli kjent med alle de ulike småkrypa
vi omgir oss med. "Minikryp" er en 3D animert
serie som er en miks mellom natur
dokumentariske og tegnefilmer som "Antz" og
"Småkryp". Filmene har vunnet flere priser og
er nå aktuell på NRK Barne-TV. Ingen tale.
Insektenes lille ville verden 2: (1 eks., 1 t,
Aldersgrense: For alle)
Hvis du ser riktig godt etter på bakken, i hagen,
i skogen, mellom gresstråene i parken så
finner du den; insektenes ville lille verden. Med
marihøna som elsker å mobbe fluene, den
sultne edderkoppen som aldri noe i
spindelveven sin, og den forvirrende og
forunderlige maurtua. "Minikryp" er en morsom
og hyggelig fransk animasjonsserie, hvor
barna kan bli kjent med alle de ulike småkrypa
vi omgir oss med. "Minikryp" er en 3D animert
serie som er en miks mellom natur
dokumentariske og tegnefilmer som "Antz" og
"Småkryp". Filmene har vunnet flere priser og
er nå aktuell på NRK Barne-TV. Ingen tale.
Isbjørn på nært hold: (1 eks., 1 t 2 min,
Aldersgrense: For alle)
I nesten 2 måneder bodde Arne Nævra
sammen med en russisk forsker og filmkollega
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i en hytte på en utpost i russisk Arktis. Han
hadde drømt om å komme til Wrangeløya i
mange år, fordi han visste det var mange
isbjørner der senhøstes, før isen kommer og
frigjør dem fra flere ukers ufrivillig fangenskap
på øya. Hans gamle kjenning, russeren Nikita
Ovsyanikov, har en temmelig uvanlig omgang
med disse bjørnene. Men å se og filme dette,
og selv få verdens største rovdyr på to meters
hold - uten å bære skarpe skytevåpen, er
sterkt". I filmen skal vi også møte en liten
isbjørnunge, som kommer til hytta. Den har
mistet moren sin og blir mer og mer tillitsfull,
eller rettere sagt sulten. Arne og Nikita får et
dilemma. Skal de følge de uskrevne lovene
som gjelder for omgang med isbjørn og ikke gi
den mat? Da vil den ha små odds for å klare
seg gjennom den kalde, mørke polarnatten,
som nærmer seg for hver dag. Norsk tale.

Alaska har jeg aldri opplevd." I Alaska finnes
enorme områder med skog, fjell, vann og
myrer - uten et hus, uten en kraftledning, uten
en vei, bare dyretråkk og stier. Det er i disse
områdene Arne Nævra ville prøve å få
nærmøter med Alaskas kjempe elger og se
villreinens årlige høsttrekk sørover. I
månedsskifte september/oktober er elgene i
brunst. Det er harem dannelser, og om en er
heldig, kan en se kamper storoksene imellom. I
Skandinavia har det vært vanskelig å filme
oksekamper, men i denne filmen blir Arne
Nævra stående midt blant fem-seks storokser.
Norsk tale.

Isbjørnenes rike: (1 eks., 1 t 15 min,
Aldersgrense: For alle)
Bli med på Svalbard ekspedisjonen til en av
Norges største "vikinger" fra vår tid. Ragnar
Thorseth er en ekte eventyrer, som har gjort en
rekke ekspedisjoner som er filmatisert. I denne
filmen opplever fantastisk natur, isbjørner som
utfolder seg i sitt naturlige miljø, og ikke minst
når kongen av Arktis blir så nysgjerrig at den
gjerne tar seg en tur ombord i skuta til Ragnar.
Man følger ekspedisjonen fra Kongsfjorden og
kysten langs Svalbard, som er beskrevet som
et av de flotteste områdene i Arktis. Norsk tale.

På eventyr i Asia: (1 eks., 40 min, For alle)
Serie: I dyrenes ville verden – Norsk tale.

Isens ville dyr: (1 eks., 40 min,
Aldersgrense: For alle)
Serie: I dyrenes ville verden – Norsk tale.
Jungelens dyr – (2 eks., 60 min,
Aldersgrense: For alle)
Bli med kua Cecile og bonden Pepo på
oppdagelsesreise. I dokumentariske serien
"Dyrenes verden", utforsker Cecile og Pepo
dyrenes fantastiske verden, fra kjente dyr på
bondegården til eksotiske dyr i jungelen og på
savannen. Denne filmen tar for seg dyra i
jungelen, og en møter bl.a. gorillaer,
kameleoner, tigere og en rekke andre
spennende dyr. DVD-en inneholder også
interaktive spill og bonusfilmer. Serien
kombinerer animasjonsfilm med levende bilder
hentet fra BBCs filmarkiv. Norsk tale.
Kjempe elg på nært hold: (1 eks., 1 t 2 min,
Aldersgrense: For alle)
"Jo da, jeg har opplevd mye elg også i
Skandinavia", sier Arne Nævra, "og noe av det,
blant annet fra Sarek, skal jeg vise i filmen,
men maken til de gevirkronene som passerte
meg på kloss hold i Denali nasjonalpark i

Nord Amerika: (1 eks., 47 min,
Aldersgrense: For alle)
Serie: I dyrenes ville verden – Norsk tale.

Rovdyr - Haier 1: (1 eks., 2 t 30 min,
Aldersgrense: For alle)
Den BBC-produserte serien "Natural history"
tar for seg rovdyrenes mangfoldige verden.
Denne DVD-en ser nærmere på ti av verdens
farligste haier. I dag er et hai angrep antakelig
den faren i naturen som mennesker frykter
mest. Haien er havets mest fryktede skapning.
Spesialfilmede sekvenser gir sammen med
arkivmateriale og grafikk en spennende og
avslørende historie om hvordan disse marine
rovfiskene velger ut og dreper byttet sitt. David
Attenborough tar oss nærmere haiene enn
noensinne tidligere. Han gir oss en
forskrekkelig smakebit av hvordan det er å
være havets mest vellykkede og fryktede
rovdyr. Med den forbløffende realistiske
«Roboshark» satte han seg fore å finne ut om
haier virkelig er robotaktige drapsmaskiner,
eller mer intelligente og avanserte enn
mennesket har ansett dem for å være.
Robothaien beveger seg på steder hvor ingen
dykker eller kameramann ville ha våget seg,
noe som har resultert i unike bilder. Serie:
Natural history. Norsk tekst.
Rovdyr - Haier 2: (1 eks., 2 t 30 min,
Aldersgrense: For alle)
Den BBC-produserte serien "Natural history"
tar for seg rovdyrenes mangfoldige verden.
Denne DVD-en ser i den første delen nærmere
på det fascinerende forholdet mellom nordlig
elefantsel og hvithai. Hvert år humper tusenvis
av elefantseler seg opp på strendene langs
kysten av California for å pare seg. De er ikke
alene. Disse områdene er kjent som «det røde
triangel», og hit kommer massevis av hvithaier
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for å spise seg mette på sel. I del to, "Haiens
slagmark", avdekkes det rå dramaet i en hais
verden – konfliktene, angrepsstrategiene og
sanseteknikkene slik en aldri har sett dem før.
En får innblikk i det usedvanlige arsenalet av
sanser som står til haienes rådighet, og
hvordan de bruker dem for å lokalisere og
sirkle inn et bytte. Avansert undervannsfilming i
kombinasjon med førsteklasses grafikk gir
dybdeobservasjoner av haier og habitatet
deres. Søke- og angrepsmønstrene til
forskjellige haiarter blir også analysert ved
hjelp av bildedata fra radar og sonarutstyr.
Utrolig undervannsfotografering gir en et
fascinerende innblikk i de strategiene haiene
bruker i jakten på byttet. Serie: Natural history.
Norsk tekst.
Rovdyr - Med mord som yrke 1: (1 eks., 2 t
30 min, Aldersgrense for alle)
Den BBC-produserte serien "Natural history"
tar for seg rovdyrenes mangfoldige verden.
Denne DVD-en ser nærmere på både rovdyr
som jakter alene og de som jakter i flokk.
De av jordens dyr som jakter alene, har utviklet
et imponerende utvalg av
overlevelsesteknikker. Gepardens hurtighet,
slangens gift og leopardens evne til å snike
seg lydløst inn på byttet er bare noen
eksempler på de fininnstilte instinktene som
trengs når jaktlaget består av kun ett medlem.
Rovdyr og bytte benytter utsøkte og
utspekulerte triks for å lure hverandre – blant
annet kamuflasje, feller og snarer. Blant
deltakerne i dette dødens spill finner vi dyktige
jegere som californiakneleren, skytterfisken,
bolasedderkoppen og blekkspruten. Å angripe i
flokk er stort sett alltid vellykket. Det å leve i
flokk er også veldig gunstig – for å overleve. I
denne filmen får vi se både løveflokker, hyener
og villhunder på tokt samt dyrene de gjerne
velger som middagsmat: bøfler, surikater og
lundefugler. Serie: Natural history. Norsk tekst.
Rovdyr - Med mord som yrke 2: (1 eks., 2 t
30 min, Aldersgrense for alle)
Den BBC-produserte serien "Natural history"
tar for seg rovdyrenes mangfoldige verden.
Denne DVD-en ser nærmere på rovdyr som
lever i havet og i lufta. Den tredje filmen
handler om løvinna. Alle havets skapninger har
utviklet egne metoder for å drepe og unngå å
bli drept. De benytter synet, hørselen og
luktesansen, men også helt spesielle
egenskaper – for eksempel har delfinen en
egen sonar som den bruker til å lete seg frem
til maten som gjemmer seg i dypet. Jaktende
fugler er luftens dyktigste og mest
imponerende rovdyr, og hver art har sin egen
metode for å slå kloa i middagsmaten.

Krumme nebb, skarpe klør og glimrende syn er
bare noen av våpnene disse skapningene har i
sitt arsenal. Løven er den afrikanske
savannens ubestridte hersker og mektigste
rovdyr. Men det er hunnen, ikke hannen, som
er den ultimate jegeren. Løvinnen tar seg av
mesteparten av jaktinga for å skaffe mat til
flokken – og, mer utilsiktet, til hyenene,
villhundene og gribbene, som alltid er på utkikk
etter et gratismåltid. Serie: Natural history.
Norsk tekst.
Rovdyr - Med mord som yrke 3: (1 eks., 2 t
30 min, Aldersgrense for alle)
Den BBC-produserte serien "Natural history"
tar for seg rovdyrenes mangfoldige verden.
Denne DVD-en ser nærmere på rovdyr i og
langs elvene, småkryp og insekter med
jaktinstinkt og til slutt rovdyr som benytter seg
av nattemørket. Ei elv er ofte sentrum for alt
dyreliv i et område. Men der det er liv, er det
også død, og langsmed og i elva utkjempes
den evige kampen mellom rovdyr og bytte. I
første del følger vi otrene og bjørnene i NordAmerika og de søramerikanske pirajaene som
kaster seg glupsk over maten. Del to tar for
seg giftige skorpioner, raske edderkopper med
store hoggtenner, kravlende tusenbein,
insekter omgitt av steinharde skall. Dette er
bare noen av de sprellende, krypende
skapningene som lurer rundt i den skyggefulle
verdenen under og rundt føttene våre. Mørkets
vesener er alle deltakere i et våpenkappløp.
Våpnene det er snakk om, er ikke laget for
forsvar eller angrep, men for å se uten selv å
bli sett. Noen bruker sin ekstremt gode hørsel
eller natt syn, andre har utviklet ekstra god
lukte- eller berøringssans for å oppdage enten
jeger eller bytte uten selv å bli oppdaget. Serie:
Natural history. Norsk tekst.
Rovdyr - Med mord som yrke 4: (1 eks., 3 t
20 min, Aldersgrense for alle)
Den BBC-produserte serien "Natural history"
tar for seg rovdyrenes mangfoldige verden.
Denne DVD-en ser nærmere på haiene – både
som rovdyr og bytte. Vi får oppleve den store
variasjonsrikdommen i form og størrelse, og
ser hvordan hver hai art er tilpasset sin egen,
spesielle livsstil og individuelle leveområde.
Den andre delen tar for seg dyr som dreper sin
egen art. Denne delen avslutter med å minne
oss på at mens enkelte sosiale systemer
oppmuntrer til aggressiv atferd, finnes det også
andre, like vellykkede dyresamfunn hvor alle –
hunner og hanner, foreldre og avkom, brødre
og søstre – samarbeider. Tyrannosaurus rex
lever videre i fantasien vår som det største
rovdyret som noensinne har levd på jorden.
Alle dyr som lever i dag, har faktisk forfedre
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som eksisterte samtidig som denne
fryktinngytende jegeren. Noen av disse gamle
dyreartene har lykkes i å overleve, og er nå
like effektive som rovøglene fra den gangen.
Hvem er så disse etterkommerne og arvingene
til superøglas trone? Overalt i verden risikerer
mennesker som lever i nærheten av ville dyr å
lide en plutselig og voldsom død. Risikoen for
å treffe på en grizzlybjørn eller bli offer for et
annet farlig dyrs skarpe tenner, er liten, men
for ofrene er det en mager trøst. Den siste
delen tar en uhøytidelig titt på dette alvorlige
temaet, og stiller samtidig en del problematiske
spørsmål. Programmet er satt opp som en
rettssak hvor menneskene stiller dyrene til
veggs for sin morderiske atferd, og hvor
mange av morderne blir nødt til å forsvare seg.
Serie: Natural history. Norsk tekst.
Rovdyr – Alligatorer, pirajaer, slanger: (1
eks., 1 t 50 min, Aldersgrense: For alle)
Den BBC-produserte serien "Natural history"
tar for seg rovdyrenes mangfoldige verden.
Denne DVD-en ser nærmere på alligatorene,
pirajaene og slangene. Floridas alligatorer er
naturens ypperste fiskeoppdrettere. I
tørketiden rydder disse driftige dyrene bort
vegetasjon som ellers ville ha tettet igjen de
stillestående dammene, og skaper dermed et
fristed for alle typer levende skapninger i
Everglades. Pirajaer har fått rykte på seg for å
være elvenes skrekk. Likevel tyder historiske
bevis på at nye innvandrere for 10 000 år siden
gladelig oppholdt seg i vannet sammen med
dem. Så hvordan har de fått sitt
fryktinngytende og rykte? En av de mest
vellykkede dyregruppene på jorda er også en
av de minst dokumenterte. Avsnittet om
slanger viser hvordan de 3000 artene slanger
fortsatt overrasker naturforskerne, og tøyer og
bøyer naturlovene. Slanger oppfattes
tradisjonelt som primitive, skjellete, glatte og
sleipe og som menneskets fiender. Men
sannheten er at de oppviser et atferdsspekter
som er mer fascinerende og forbløffende enn
nesten noen annen dyregruppe. Serie: Natural
history. Norsk tekst.
Rovdyr – Perfekte drapsmaskiner: (1 eks., 3
t, Aldersgrense: For alle)
"Rovdyr" er en BBC-produsert serie som tar for
seg rovdyrenes mangfoldige verden. Denne
DVD-en tar for seg de raskeste, de sterkeste,
de slueste, de glupskeste av dem… Jakten er i
gang for å finne verdens farligste naturlige
drapsmaskiner. Steve Leonard, fra serien
"Veterinærer i praksis", løper spissrotgang
både til lands og til vanns og i lufta med, for å
finne den perfekte drapsmaskinen blant
rovdyra. Serie: Natural history. Norsk tekst.

Rovdyr – Løver, geparder, tigre: (1 eks., 2 t,
45 min, Aldersgrense: For alle)
Den BBC-produserte serien "Natural history"
tar for seg rovdyrenes mangfoldige verden.
Denne DVD-en ser nærmere på de
majestetiske rovdyrene; løven, geparden og
tigeren.
I den første delen, "Løvenes slagmark", følger
vi løvene mens de beveger seg langs
territorialgrensene, og får se hvordan
hannløvene markerer områdene sine med
egne «adgang forbudt skilt». En får se hvordan
ungene i flokken, påvirkes av de daglige
møtene med byttedyr, konkurrenter og fiender.
Del to tar for seg geparden – mest kjent fordi
det er det raskeste av de firbente dyrene. At de
er omsorgsfulle mødre som lever i skyggen av
de andre store rovdyrene i Afrika er ikke like
godt kjent. Filmen tar for seg gepardungene i
Masai Mara mens de vokser opp, og med hjelp
fra mora lærer seg å jakte og unngå de mange
farene de vil møte på. I den siste delen følger
en naturhistorikeren Valmik Thapar tilbake til
Ranthambhore nasjonalpark i Rajasthan i India
for å se hvordan det går med Machli, en
hunntiger han tidligere har fulgt gjennom fire
år. Serie: Natural history. Norsk tekst.
Rovdyr – Ulver, prærierulver, dingoer: (1
eks., 2 t, 30 min, Aldersgrense: For alle)
Den BBC-produserte serien "Natural history"
tar for seg rovdyrenes mangfoldige verden.
Denne DVD-en ser nærmere på ulven,
prærieulven og dingoen. Et 400
kvadratkilometer stort område av den nordlige
delen av Rocky Mountains er sentrum for
begivenhetene i den første delen om ulven.
Dette er jaktterrenget til en av Nord-Amerikas
mest fremgangsrike ulveflokker. Filmen ser på
hvordan ulven under jakten benytter seg av sin
utholdenhet, sin smidighet, sin evne til å snike
seg inn på byttet og sin velutviklede
reaksjonsevne. Prærieulvene har jaktinstinkter
som kan sammenliknes med ulvenes og en
forbløffende evne til å overleve. Ifølge mange
indianere har prærieulven overnaturlige krefter,
mens den for en moderne gårdbruker nærmest
er som ondskapen selv å regne. Men
prærieulven har overlevd til tross for
menneskenes stadige forsøk på å utrydde den.
Den andre delen av filmen gir innblikk i disse
dyrenes tilpasningsdyktighet og intelligens.
Den siste delen tar for seg det australske
rovdyret, dingoen. Helt siden den første
dingoen satte pote på australsk jord for
omtrent 4000 år siden, har dingoer og
mennesker vært i krig. Dingoene er blitt skutt,
forgiftet og fordrevet. Dingoene klarer seg
såpass godt fordi den lever og jakter i flokk.

14

Valpene oppfostres og beskyttes med hele
flokkens hjelp, og sammen er dingoene sterke
og slu nok til å nedlegge også større dyr.
Serie: Natural history. Norsk tekst.

brillebjørnungen. Serie: Natural history. Norsk
tekst.

Rovdyr – Edderkopper, nattens jegere,
blodsugere: (1 eks., 2 t, 30 min,
Aldersgrense: For alle)
Den BBC-produserte serien "Natural history"
tar for seg rovdyrenes mangfoldige verden.
Denne DVD-en ser nærmere på flere ulike og
svært fascinerende arter av edderkopper, bl.a.
Hoppeedderkoppen, Samuraiedderkoppen og
andre arter. Ved hjelp av de nyeste teknikkene
innen makrofotografering og datateknologi kan
vi lytte til og snakke med hoppeedderkopper
på deres eget språk. Den andre delen av
filmen tar for seg ugla. Mennesker har vært
fascinert av ugler i uminnelige tider. I noen
kulturer er uglene symboler på visdom, mens
andre folkeslag ser på dem som budbringere
om død og ulykke. Med sitt gode syn, skarpe
nebb og sterke klør er ugla en suveren jeger.
Filmen viser en rekke forskjellige uglearter i
deres naturlige miljø og undersøker nærmere
hvordan disse fuglene har tilpasset seg ulike –
og noen ganger svært krevende –
leveområder. Serie: Natural history. Norsk
tekst.

Skogens dyr - (2 eks., 60 min,
Aldersgrense: Tillatt for alle)
Bli med kua Cecile og bonden Pepo på
oppdagelsesreise. I dokumentariske serien
"Dyrenes verden", utforsker Cecile og Pepo
dyrenes fantastiske verden, fra kjente dyr på
bondegården til eksotiske dyr i jungelen og på
savannen. Denne filmen tar for seg dyra i
skogen, og en møter bl.a. bjørn, rådyr, rev,
hubro og en rekke andre spennende dyr. DVDen inneholder også interaktive spill og
bonusfilmer. Serien kombinerer animasjonsfilm
med levende bilder hentet fra BBCs filmarkiv.
Norsk tale.

Rovdyr – Spekkhoggere, isbjørner, bjørner:
(1 eks., 2 t, 30 min, Aldersgrense: For alle)
Den BBC-produserte serien "Natural history"
tar for seg rovdyrenes mangfoldige verden.
Denne DVD-en ser nærmere på
spekkhoggeren, isbjørnen og bjørnen.
Spekkhoggeren er en svært dyktig jeger, og
det mest utbredte pattedyret på jorden bortsett
fra mennesket. Dette store rovdyret patruljerer
alle hav fra polene til tropene. Men hvordan
klarer spekkhoggeren å overleve i så mange
forskjellige leveområder? I den første delen av
filmen avsløres noen av spekkhoggerens
tilholdssteder og atferdsmønstre som ikke har
vært kjent tidligere. I den andre delen stifter
møter en verdens største landrovdyr isbjørnen. Wild Battlefields' prisbelønte film tar
en med til den is dekte arktiske villmarken, og
følger en ung hannbjørn som lærer å klare seg
selv i denne nådeløse verdenen. I den tredje
delen får en, ved hjelp av godt kamuflerte,
vandrende kameraer, oppleve et intimt portrett
av hvordan tilværelsen fortoner seg for et av
verdens mest populære dyr: bjørnen.
Kameraene lister seg rundt i bjørnenes rike for
å skaffe helt unike opptak av når bjørnene
dykker ned i elvene etter laks, følger
isbjørnene der de svømmer langs iskanten, og
foreviger de sprø påfunnene til den søte

Ugler i mosen - (1 eks., 40 min,
Aldersgrense: For alle)
Dette er et naturprogram for barn, hvor det
med humor og undring, hvor man får
opplevelsen av læring på en morsom måte.
Programlederne Finn Arve og Astrid stiller de
rareste spørsmål som "hva heter verdens
minste flaggermus?", eller "hvor mye bæsjer
en ku", eller har noen stilt seg spørsmålet om
hvordan det ville være å ha gevir akkurat som
elgen?
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FAGFILMER – VHS
Tema: Andre kulturer
Jakten på Juni: (1 eks., 26 min,
Aldersgrense: 7 år)
Innvandrere, vennskap, Tyrkia.
Molly’s Pilegrim: (1 eks., 25 min,
Aldersgrense: 7 år)
Religiøs forfølgelse, flyktning og innvandrer.

Tema: Husdyr
Bondegårdens venner: (1 eks., 47 min,
Aldersgrense: For alle)
Serie: I dyrenes ville verden – Norsk tale.
Litago får kalv: (1 eks., 15 min,
Aldersgrense: 5 år)
Kalver, kyr og melkeproduksjon – Norsk tale.
Purkeline får grisunger: (1 eks., 16 min,
Aldersgrense: 5 år)
Husdyr, griser.

Tema: Førstehjelp
Først på ulykkesstedet: 1 eks., 30 min,
Aldersgrense 5 år)
En førstehjelpsfilm for alle som ferdes i
trafikken.

Tema: I gamle dager
Til seters: (1 eks., 30 min, Aldersgrense:
For alle)
Seterbruk. Norsk tale.

Når sekundene teller: (1 eks., 30 min,
Aldersgrense 5 år)
En førstehjelpsfilm for alle med ansvar for
barn.

Ei jul for lenge sea (1 eks., 30 min,
Aldersgrense: For alle)
Julefeiring fra gamle dager. Norsk tale.

Tema: Historie

Tema: Krig

Egypt - Faraoenes hemmeligheter: (1 eks.,
60 min, Aldersgrense: For alle)
National Geographic video. Norsk tale.

Krigens barn: (1 eks., 29 min, Aldersgrense:
For voksne)
En veiledning til hjelpere.

Hundre år med eventyr og oppdagelser (1
eks., 60 min, Aldersgrense: For alle)
Oppdagelser og oppdagelsesreiser. National
Geographic Video. Norsk tale.
I Vesuvs skygge: (1 eks., 60 min,
Aldersgrense: For alle)
National Geographic video. Norsk tale.
Maya - Kongeriket som forsvant: (1 eks., 60
min, Aldersgrense: For alle)
National Geographic video. Norsk tale.
Vikingar i väst (1 eks., 60 min,
Aldersgrense: For alle)
Vikingtiden. Svensk tale.
Vikingar i öst (1 eks., 60 min, Aldersgrense:
For alle)
Vikingtiden. Svensk tale.

Tema: Kropp og seksualitet
Gutter og sex: (1 eks., 25 min,
Aldersgrense: 11 år)
Seksualopplysning – Norsk tale.
Innvielsen: (1 eks., 16 min, Aldersgrense:
14 år)
Triggerfilm om seksualitet over kulturgrenser.
Til 15 års dagen får Victor en annerledes
bursdagspresang. Faren har bestemt seg for å
innvie sønnen i seksualitetens mysterier.
(1999).
Jenter og sex: (1 eks., 25 min,
Aldersgrense: 11 år)
Seksualopplysning – Norsk Tale.
Kjærlighetstunnelen: (1 eks., 9 min,
Aldersgrense: 14 år)
Filmen handler om en gjeng tenåringsgutter
med innvandrerbakgrunn og deres fantasier
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om det seksuelle møtet. Filmen veksler mellom
den ”rå” virkelighet og andektig alvor i
drømmeaktige sekvenser. (1999)
Mine venner og jeg: Kroppen min: (1 eks.,
25 min, Aldersgrense: 5 år)
Niklas og Tadelesh: (1 eks. 7 min,
Aldersgrense: 14 år)
Filmen tematiserer omskjæring av kvinner, og
hvordan disse unge kvinnene må forholde seg
til dette i et land hvor det er lite kunnskap og
forståelse for denne tradisjonen.
Potente føleleser: (1 eks., 1 t 40 min,
Aldersgrense: 14 år)
En film og kjærlighet og sex.

Tema: Musikk, kunst og
litteratur
Linnea i malerens hage: (1 eks., 30 min,
Aldersgrense: 5 år)
Malerkunst, impresjonisme, Claude Monet.
VHS.

Tema: Skole, hverdag og familie
Den gode skolen - også for vanskelige
elever: (1 eks., 53 min, Aldersgrense: For
voksne)
Synne begynner på skolen – Vår og seks
år: (1 eks., 19 min, Aldersgrense: For alle)
Synne har blitt seks år og skal begynner på
skolen, og hun gruer seg litt. Vi får være med
på besøksdag på skolen.
Synne begynner på skolen – Høst og 1.
klasse (1 eks., 23 min, Aldersgrense: For
alle)
Nå begynner Synne på skolen, og vi får være
med utover høsten.

Tema: Land – geografi
Aktive vulkaner: (1 eks., 60 min,
Aldersgrense: For alle)
National Geographic Video. Norsk tale.

Bali: (1 eks., 60 min, Aldersgrense: For alle)
National Geograhic Video. Norsk tale.
Reisemål Rhinen: (1 eks., 1 t, Aldersgrense:
5 år)
En reise på Rhinen – fra kildene i Alpene ut til
munningen. Norsk tale.
Reisemål Tyskland: (1 eks., 1 t 15 min,
Aldersgrense: 5 år)
En rundreise fra Alpene i sør – ned til havet i
nord. Norsk tale.
Opplevelser i Østterike: (1 eks., 19 min,
Aldersgrense: 10 år)
Serie: Land i verden. Norsk tale.
Sveits – bare et lite øyeblikk!: (1 eks., 22
min, Aldersgrense: 10 år)
Serie: Land i verden. Norsk tale.
En sommerreise – et bilde av Island: (1
eks., 15 min, Aldersgrense: 10 år)
Serie: Land i verden. Norsk tale.
Utsyn over Portugal: (1 eks., 17 min,
Aldersgrense: 10 år)
Serie: Land i verden. Norsk tale.
I hjertet av USA: (1 eks., 18 min,
Aldersgrense: 10 år)
Serie: Land i verden. Norsk tale.
En dag i Tyskland: (1 eks., 15 min,
Aldersgrense: 10 år)
Serie: Land i verden. Norsk tale.
Postkort fra Slovenia: (1 eks., 20 min,
Aldersgrense: 10 år)
Serie: Land i verden. Norsk tale.
Møt tre søstre – et bilde av Finland: (1 eks.,
19 min, Aldersgrense: 10 år)
Serie: Land i verden. Norsk tale.
Det er også Danmark: (1 eks., 16 min,
Aldersgrense: 10 år)
Serie: Land i verden. Norsk tale.
Som det stiger frem – et bilde av Norge: (1
eks., 21 min, Aldersgrense: 10 år)
Serie: Land i verden. Norsk tale.
Øyet på Brasil: Fabio og Sambaskolen: (1
eks., 30 min, Aldersgrense: For alle)
Norsk tale.

Alaska : (1 eks., 60 min, Aldersgrense: For
alle)
National Geographic Video. Norsk tale.
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Øyet på Guatemala: Barriletes: (1 eks., 30
min, Aldersgrense: For alle)
Norsk tale.
Øyet på India: Gullkrona tilhører Gud: (1
eks., 30 min, Aldersgrense: For alle)
Norsk tale.
Øyet på India: Kalinga (1 eks., 30 min,
Aldersgrense: For alle)
Norsk tale.
Øyet på Indonesia: Dykkerbrillene (1 eks.,
30 min, Aldersgrense: For alle)
Norsk tale.
Øyet på Indonesia: Shamin (1 eks., 30 min,
Aldersgrense: For alle)
Norsk tale.
Øyet på Kambodsja: Pallah (1 eks., 30 min,
Aldersgrense: For alle)
Norsk tale.
Øyet på Latvia: Rolands og Edmunds (1
eks., 30 min, Aldersgrense: For alle)
Norsk tale.
Øyet på Mosambik: Maria skal hjem (1 eks.,
30 min, Aldersgrense: For alle)
Norsk tale.
Øyet på Peru: Chisko: (1 eks., 30 min,
Aldersgrense: For alle)
Norsk tale.
Øyet på Tanzania: Elias - Tanzania Stars: (1
eks., 30 min: Aldersgrense: For alle)
Norsk tale.
Øyet på Zambia: Dean og løvene: (1 eks., 30
min, Aldersgrense: For alle)
Norsk tale.

Tema: Ville dyr
Afrikas dyreliv: (1 eks., 60 min,
Aldersgrense: For alle)
National Geographic Video. Norsk tale.
Australias merkelige dyreverden: (1 eks., 60
min, Aldersgrense: For alle)
National Geographic Video. Norsk tale.
De truede dyrenes redning: (1 eks., 60 min,
Aldersgrense: For alle)
National Geographic Video. Norsk tale.
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