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Tema Shakespeare 
Othello, Julius Ceasar, King Lear, Macbeth, 
Hamlet, Romeo and Juliet. 
Filmerna visar utdrag ur pjäsernas nyckelscener 
kommenterade av experter och skådespelare. 
Fakta blandas med analyser av pjäserna och deras 
huvudpersoner. Vi får också veta varför dramerna 
fått ett så stort inflytande. DVD-skivan innehåller 
en svensktextad version samt en otextad version. 

Tyska/Engelska

Lär dig tyska med Jojo! Brasilianska Jojo anländer till sin nya 
hemstad Köln för att studera - och för att träffa den mystiske Ben 
som hon har lärt känna på Internet. Snart fylls hennes värld med 
kompisar, studier och mycket annat - men inget går riktigt som 
hon tänkt sig... 
Filmerna har tyskt tal och tysk textning. Varje avsnitt är ca 3 min.

Filmerna har engelskt 
tal och kan ses med 
eller utan engelsk 
eller svensk text.

Trailers och studiehandledningar hittar du på www.cinebox.se

Filmerna har tyskt tal 
och tysk textning
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BESTÄLLNINGSLISTA

Jag köper ........ st. filmer av art.nr 1515  Jojo sucht das Glück - 1   800:-

Jag köper ........ st. filmer av art.nr 1516 Jojo sucht das Glück - 2   800:-

Jag köper ..... st.  Jojo sucht das Glück–paket (2 filmer)                   1400:-

Jag köper ........ st. filmer av art.nr 68218 Tema Shakespeare – Macbeth  800:-

Jag köper ........ st. filmer av art.nr 68268  Tema Shakespeare – King Lear  800:-

Jag köper ........ st. filmer av art.nr 68258  Tema Shakespeare – Othello  800:-

Jag köper ........ st. filmer av art.nr 68238  Tema Shakespeare – Hamlet  800:-

Jag köper ........ st. filmer av art.nr 68228  Tema Shakespeare – Julius Caesar  800:-

Jag köper ........ st. filmer av art.nr 68248  Tema Shakespeare – Romeo and Juliet 800:-

Jag köper ..... st. Tema Shakespeare–paket (Alla 6 filmerna)                 3900:-

Jag köper ........ st. FILMPAKET med alla 8 filmer    5000:-

Priser är exkl.moms och frakt. Ovanstående priser gäller för enskild skola. Samtliga filmer har institutionella 
rättigheter enligt SDF:s allmänna regler gällande för visning inom skolor. Den institutionella rätten tillåter att 
materialet används i olika visningssituationer. Offentlig visning och visning i kommersiellt syfte är förbjuden.

SVERIGE

PORTO  

BETALTB

    Erbjudande!
Vid köp av ett båda filmpaketen betalar ni endast 5000:-

- vilket blir 625:-/film

Ring, faxa eller maila din beställning på: 
Tel.nr: 08-509 025 63/ 00 (vx) Fax nr: 08-445 25 60 
E-post: info@cinebox.se 

Skola .............................................................................................................................

Leveransadress .............................................................................................................

Postnummer ...............................................  Ort ........................................................... 

Fakturaadress ..............................................................................................................

Postnummer ...............................................  Ort ..........................................................

Telefon ........................................................  

Datum .........................................................

E-post ............................................................................................................................ 

Namn .............................................................................................................................

Underskrift ......................................................................................................................


