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HANDLING
Denna feelgood komedi följer bandet Los Bando Immortale på en fartfylld resa
genom landet. Med gasen i botten och rallyföraren Martin (Jonas Oftebro) bakom
ratten måste bandet bryta lagar och regler, trotsa föräldrar och egna hjältar för
att nå fram till NM i rock. Drivkraften är stor, men hindren kan vara ännu större kommer de att komma fram i tid?
Los Bando presenterar flera kända och okända norska skådespelare. Veteraner
som Ingar Helge Gimle, Stig Henrik Hoff och Nils Ole Oftebro har haft många olika

roller i det förflutna, medan de yngre karaktärerna introducera flera debutanter i
filmsammanhang.

UPPGIFTER
A: KARAKTÄRER
1) Beskriv Axel. Vilka är hans starka och svaga sidor? Vad tycker du att han lärde
sig under resan från Nes till Tromsø?
2) Beskriv Grim. Vilka är hans starka och svaga sidor? I början av filmen säger hans
mamma: "Du måste lära dig att säga vad du menar." Lär Grim något om detta
under filmens handling?
3) På vilka sätt påverkas Grim av föräldrarnas bråk?
4) Beskriv Thilda. Hur mycket vet vi om hur Thilda har det hemma? Varför vill hon
vara så gärna vara med i Axel och Grims band?
5) Maja och Linda går i Axel och Grims klass. Jämför dessa två tjejer. Varför tror du
Axel är kär i Linda och inte i Maja?
6) Beskriv far- och sonrelationen mellan Aslak och Martin. De är mycket oeniga
om vilket liv Martin ska leva. Är Aslak en dålig far? Har Martin något att lära av
fadern? Skapa ett tvåpersonsrollspel där pappa och son diskuterar vad som är
ett bra vägval i Martins liv.
7) Om du skulle ha gett Roger (Martins storebror) ett råd, vad skulle det ha varit?
Motivera ditt svar.
8) Tänk dig att du är en journalist som ska göra en intervju med Ole "The Hammer"
Manglerud. Skriv ner tre frågor du kanske skulle kunna tänka dig att fråga
honom. Prata med andra i klassen om vilka slags svar du tror att han skulle ha
gett.

B: MUSIK OCH LIVET
1) Vilken typ av musikgenrer finns det? Ge exempel. Vilken typ av musik lyssnar ni
på i din klass? Gör en lista.
2) Vad behövs för att kunna spela i ett band?
3) Vilka anledningar kan du ha för att önska att spela i ett band?
4) NM i rock ordnas också i verkligheten. Använd internet och hitta exempel på
olika artister som har deltagit och vunnit. Finns det SM i rock också? Känner du
någon som borde anmäla sig?

5) Grim förstår att Axel har anmält Los Bando till NM i rock eftersom han vill
imponera på Linda. Är det här en bra anledning att delta? Diskutera i klassen.
6) Bandets låt "Feel" av bandet Motorpsycho (från albumet Timothy's Monster)
väcker starka känslor hos Grims föräldrar. Varför?
7) På vilka olika sätt kan en låt förändra eller påverka någons liv?
8) Hur tror du att ett band som Los Bando kunde ha klarat sig i verkligheten?
9) I filmen hör vi mycket olika slags musik, bland annat spelar bandet låtar gjorda
av rockband som Bigbang, Shotgun Whalers, The September When, Gluecifer och
The Hellacopters. Använd internet och lyssna mer på dessa band. Vad är typiskt
för rockmusik? Varför har rock blivit en av de mest populära musikgenrerna, tror
du?
10) I filmen hör vi också exempel på klassisk musik, till exempel Cello Suite nr. 1 av
Johan Sebastian Bach och Georg Friedrich Händels "Halleluja" (från hans Messias
oratorium). Lyssna på dessa verk på internet och beskriv vilka känslor denna musik
ger.

C: KREATIVA AKTIVITETER

1) Tänk ut ett bra bandnamn. Rita en bandlogo som passar.

2) Spelar du eller sjunger någon i klassen i ett band? Är det möjligt att sätta ihop
ett band i klassen? Kör en runda av avslappnade och opretentiösa auditions, bara
för skojs skull.
3) Sätt av en timme eller två för att ha en karaoketävling i klassen. Hitta
karaokevideor på YouTube som ni kan sjunga till, eller kanske någon i klassen har
spelet Sing Star eller liknande?
4) Nedan visas en översikt över olika scener från filmen. Kolla igenom dessa och
gör en eller båda av följande två uppgifter:
a) Välj en scen från filmen och berätta om situationen eller stämningen som en
dikt. (Om du skriver i jag-form kan du ge berättarens röst till någon av karaktärerna
i filmen.)
b) Gör en teckning eller målning av en av scenerna. Ge bilden en titel som lyfter
fram innehållet.
- När Axel sätter en konsertbiljett i Lindas väska.
- När den hysterisk bruden slänger sig på framhuven på bilen.
- När Roger cyklar iväg på den stulna barncykeln.
- När Martin sjunger på karaokebaren.
- När Los Bando kör från polisbilen (och hoppar över bron).
- När Los Bando spelar på scen under NM i rock.) Sångerna från filmen finns i flera
format. Lyssna på musiken och sjung! Du kan också dela roller och öva att utföra
enkla scener som sångare och skådespelare.

D: SANNINGENS ÖGONBLICK

I den här filmen upplever flera av karaktärerna olika "sanningens ögonblick." De blir
konfronterade med en version av verkligheten som de måste förhålla sig till , och
som kan ändra deras syn på livet. Här är exempel:
"När Axel får veta att Linda Løken inte har för avsikt att åka till NM i rock för att höra
honom spela.
- När Axel hör vad Grim verkligen tycker om hans sångröst. (Han får reda på att de
kom med i NM i rock eftersom inspelningen av hans röst var autotunad.)
- När Grim upptäcker att hans stora idol, Ole "The Hammer" Manglerud, inte är den
han trodde att han var.
- När Axel inser att Maja först och främst åkte till Tromsø inte för att besöka sin kusin
utan för att höra honom spela.
- När Aslak Johnsen förstår att hans son Martin behöver välja själv vad han vill göra
med sitt liv.”
1) Hitta andra sanningens ögonblick i filmen.
2) Tänk på om du själv har upplevt sådana stunder i ditt eget liv och hur du
reagerade

F: ORD / UTTRYCK / SPRÅK
1) Grim säger att han har "autotunat" inspelningarna av Alex sång. Vad betyder
detta?
2) Vad betyder det att vara legendarisk?
3) Axel har en t-shirt med texten "Music is my religion". Vad menas med detta?
4) Axel säger att "kärlek handlar om timing". Är detta rätt? Diskutera och ge
exempel på att detta kan stämma eller ej.
5) Roger vill att hans bror ska dekorera sin van ("hallelujabilen") med texten "Honk if
you love Jesus". Vad tror du att han vill uppnå med detta meddelande?
6) Roger har tänkt sig åka på missionärresor till Arendal, och han säger "vi kommer
att frälsa så många." Vad menar han med att frälsa?
7) På karaokebaren vill Alex sjunga sången med det största "registret". Vad betyder
det att en sång har ett stort register?
8) Varför tror du att så många nordiska artister väljer att skriva sina texter på
engelska?
8) Ole "The Hammer" Manglerud säger att man måste sluta "sy kuddar under
barnens armar". Vad betyder det här begreppet?

9) Vad betyder det att "följa sina drömmar”?

G: DIVERSE
1) Vilka olika typer av kärlek hittar du exempel på i filmen?
2) Vi ser att Thilda blir mobbad av ett tjejgäng. Bland annat säger de till Thilda att
ingen tycker om henne. Vad är det som får någon att uppträda så illa mot en
annan person? Har du någonsin varit med på att mobba någon? Om så är fallet,
varför gjorde du det?
3) Vad behöver du göra för att få köra bil och hur gammal ska du vara?
4) Grims föräldrar bråkar om vilken ordning de ska ha i kylskåpet. Kunde detta ha
blivit löst utan att bråka på varandra? Om du skulle ha gett Grims föräldrar ett tips i
det här fallet, vad skulle det ha varit?
5) I Los Bando är ett av berättelsens budskap att man ska följa sin dröm. Detta
budskap finns i många filmer. Prata med klassen om hur mycket en film kan
påverka någon för att förbättra sina liv. Ge exempel på filmer som du har sett som
ger tittaren lust att ändra något med sitt liv.
6) Även om Martin, Axel och Grim har insett att Thilda har blivit efterlyst, tar de
henne med längre norrut till Tromsø. Kan man säga att hon är kidnappad eller
inte? Diskutera i klassen.
7) Vad betyder det att vara en förebild? Vilka olika förebilder kan du hitta i den
här filmen? Ge exempel på olika förebilder du känner till från verkligheten.

8) Ole "The Hammer" Manglerud är Grims stora förebild. "Det är på grund av
honom som jag har börjat spela trummor", säger Grim, men "The Hammer" har
även förlorat tron på att spela musik. Vad tror du kan ha hänt i hans liv som har
gjort att han har gett upp? Diskutera i klassen.

H: ALLMÄNNA FILMFRÅGOR
1) Hur bra tyckte du att filmen var? Vad tyckte du om och vad tyckte du inte om?
2) Vilka olika känslor gav filmupplevelsen dig? Har några av scenerna i filmen dig
glad? Blev du någonsin ledsen under filmens handling? Arg? Vad fick dig att
skratta? Gjorde något dig rädd? Reagerade andra i klassen som du? Prata om
detta.
3) Varför tror du att de som gjorde den här filmen ville bara berätta just den här
historien?
4) Välj en scen från filmen du tyckte om och förklara vad du tycker gjorde den här
scenen bra.
5) Vilka verktyg har filmskaparna använt för att få fram olika stämningar?
(Nyckelord: klipp, musik, tempo, färger, ljus / mörker, etc.)
6) Skriv en recension av filmen. Berätta vad du tyckte om och vad du inte tyckte
om. Motivera dina åsikter.
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