
 

Skolekinovisning – TÅRNET 

Bestilling: Silje Anette Grüner E: silje@europafilm.no M: 988 62 061 

 

«Solid animasjonsfilm for store og små» 
Terningkast 5 

Cinema 

«en dypt menneskelig film, som kan skape gjenkjennelighet og forståelse, 
uavhengig av religiøs bakgrunn eller politisk overbevisning.» 

Terningkast 5 
NRK P3 

«ein aktuell film om flyktningtilværet generelt» 
Terningkast 5 

Klassekampen 

«filmen hopper effektivt mellom samtid og fortid, mellom håp og smertepunkt.» 
Terningkast 5 

Adressa 

«Ikke bare er animasjonsfilmen visuelt vakker og gripende - med en god blanding av 
2D-animasjon, dukkeanimasjon og ekte bilder - men den er også svært viktig for å 

forstå hva Midtøsten-konflikten egentlig går ut på.» 
Terningkast 5 

KK.no 

«imponerende varierende, tankevekkende, rørende og sterk» 
Terningkast 5 

Filmfront 

«"Tårnet" er ikke bare inspirert av og skildrer hvordan menneskene i en stor 
flyktningleir i Libanon lever. Like mye er filmen en fortelling om håpet, og om aldri å 

gi opp.» 
Terningkast 5  

GD 

«Et lite kunstverk av en film» 
Terningkast 5 

Dagbladet 

 

mailto:silje@europafilm.no


 

 Fakta om filmen: 

 Regissør: Mats Grorud 

 Produsent: Frode Søbstad (Norge), Patrice Nezan, Laurent Versini (Frankrike) og 

 Annika Hellström (Sverige) 

 Lengde: 77 minutter 

 Aldersgrense: 9 år 

 Nasjonalitet: Norge, Sverige, Frankrike 
Pris: Avhengig av lokasjon, men omlag 50 kroner per person. 

 

 Versjoner: 

 «Tårnet» kan bestilles i tre ulike versjoner etter hva organisasjonen selv ønsker. 

Norsk tale med norsk tekst - passer spesielt godt for organisasjonsvisninger med 
 barn/unge, samt for skoleklasser på barne og ungdomsskolen 

 Engelsk tale (original versjon) med norsk tekst – passer godt for voksne og 

eldre ungdommer. 

 Arabisk tale med norsk tekst - passer godt for voksne og eldre ungdommer, samt 
 arabisktalende/studenter. 

  

 Trailer: 

 Trailer (norsk): https://www.facebook.com/europafilm/videos/2262861770648593/ 

 Trailer (engelsk): https://vimeo.com/261119382 

Trailer (arabisk): www.facebook.com/thetoweranimationfilm/videos/509003976273094 

 



 

 Om filmen: 

  

Fire generasjoner palestinske flyktninger. Ett håp. 

 
Den 15 mai 1948 ble staten Israel opprettet, til tross for omfattende protester fra  

           palestinerne som bodde i området fra før. Store deler av den palestinske
 befolkningen ble fordrevet fra sine hjem og over 500 palestinske landsbyer ble  

ødelagt. Palestinerne kaller 1948-krigen for "al-Nakba", som betyr "katastrofen". 
 

 Tårnet er en varm og spennende fortelling om den elleve år gamle jenta, Wardi, og 
 hennes oldefar Sidi, som bor sammen i et høyt tårn i en flyktningleir i Beirut, 
 Libanon. Helt siden Sidi kom til flyktningleiren i 1948 har han holdt fast på håpet om 
 å returnere til sitt kjære Palestina, men nå er tiden i ferd med å løpe ut. Filmen 
 tar oss med på Wardis reise til fortiden gjennom historiene til de fire  
generasjonene som bor i tårnet, i søken på Sidis tapte håp og hennes egen fremtid. 
 

 Filmen er basert på ekte historier fra intervjuer, samtaler og observasjoner gjort av  
regissør og manusforfatter, Mats Grorud, mens han bodde i en flyktningleir i Beirut,  
Libanon. 

 

 

 Mer info: 

 

 Facebook: www.facebook.com/filmentaarnet 

 Filmweb: https://www.filmweb.no/film/article1361628.ece 

 

http://www.facebook.com/filmentaarnet
https://www.filmweb.no/film/article1361628.ece


 

 Om regissør 

Mats Grorud er en norsk regissør og 
animatør, utdannet ved animasjonslinja 
Volda fra 2001 i tillegg til studier i Danmark, 
Beirut og Beijing. 

Han har hatt regi på kortfilmene JuleNilssen 
og Min Bestemor Beijing, og animasjon på 
Asylsøkere av Kaja Polmar og Piotr 
Sapegins Nå skal du høre. 

Mats driver sitt eget animasjonsfirma, 
Nubbsjangs Productions, der han lager egne 
filmer, gjør eksterne oppdrag og underviser 
innen animasjon. Grorud har også arbeidet 
med forskjellige dokumentarfilmer. 

Tårnet er Groruds første helaftens 
animasjonsfilm. 

 

 

 

 Kontaktinfo bestilling: 

 Silje Anette Grüner E: silje@europafilm.no M: 988 62 061 

 Oppgi: 

1. Antall personer som ønsker å se filmen 

2 Ønsket kino 

3. Ønsket dato og klokkeslett 

4. Ønske om innledning/samtale i etterkant m/regissør eller annen aktør 

5.  Eventuelle andre behov 
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