
Göteborg 2017-07-28

En kväll med Thade School Project! 

För att visa uppskattning till Thade School Project:s faddrar, supporters, följare och intresserade, 
arrangerar vi en offentlig visning av filmen “Himalaya" av den franske regissören Éric Valli. 

Vi hoppas att många har möjlighet att komma till denna spännande kväll. Förutom att visa filmen, 
kommer vi berätta om arbetet med skolan. Publiken kan passa på att ställa frågor och träffa några 
av oss som jobbar i skolprojektet.

Plats:    Hagabion, Linnégatan 21, Göteborg                     
Datum och tid:  Måndagen den 11 september kl 18:00-20:30 
Förköp:   Boka din biljett på www.hagabion.se/biljetter, välj filmen “Himalaya”

Först till kvarn - det finns 121 platser i biosalongen. Biljetten kostar 100 kr. Allt överskott går självklart 
till skolan i Thade.

Vi riktar ett tack till filmens regissör Éric Valli, som har gett oss tillstånd att visa filmen utan att betala 
royalties från intäkterna till honom. Vi tackar även Hagabion, som ställer upp med ett bra avtal för att 
visa filmen i deras biosalong. 

För att vara säker på att få en plats, rekommenderar vi förhandsköp av biljett. 

Varmt välkomna! 

Thade School Project-teamet i Sverige:
Heidi Ek, Petra Noord, Robert Cesar och Christina Sandström



H I M A L A Y A
A FILM BY

ÉRIC VALLI

Hagabion, Göteborg den 11 September 2017 
Boka din biljett på www.hagabion.se/biljetter

 



Om filmen

Genre  Drama
Längd  108 minuter
Språk  Dolspo, Nepali
Underexter Engelska
Ålder  15 år eller 11 år med vuxens sällskap*

Skådespelare:
Thilen Lhondup: Tinle; Gurgon Kyap Gurgon Kyap: Karma; Lhakpa Tsamchoe Lhakpa Tsamchoe: Pema; Karma Wangel 
Karma Wangel: Passang; Karma Tensing Karma Tensing: Norbou / Urgien; Labrang Tundup Labrang Tundup: Labrang; 
Phuti Bika Phuti Bika: Deld; Jampa Kalsang Tamang Jampa Kalsang Tamang: Jampa; Tsering Dorjee Tsering Dorjee: 
Rabkie; Rapke Gurung Rapke Gurung: Tundup; Pemba Bika Pemba Bika: Tensing; Karma Chhewang Karma Chhewang: 
Meme / Paljor; Tenzen Charka Tenzen Charka : Chopga; Yangzom Yangzom: Dawa; Gyalsen Gurung Gyalsen Gurung: 
Chewan

*Statens Medieråd har fastställt 15-årsgräns för ogranskade filmer som visas offentligt, oavsett filmens innehåll. Från och 
med 1 mars 2017 får barn som fyllt elva men inte femton år se film med 15-årsgräns på bio i sällskap med en person över 
18 år.

Himalaya

På 5000 meters höjd i Nepal, ligger Dolpo, den minst exploaterade regionen i Himalaya. I Dolpo lever den gamla kulturen 
kvar med ett av det sista nomadiska handelsfolket i världen. Regissören Éric Valli har på ett varmt och vackert sätt fångat 
Dolpobornas kamp mot naturens krafter när de ger sig ut på den årliga vandring från högplatån ned till låglandet för att 
byta sitt bergsalt till det livsviktiga kornet, som gör det möjligt för dem att överleva vintern. 

Vi får följa den envise gamle ledaren Tinle och hans jakkaravan på den strapatsrika vandringen genom Himalayas tuffa, 
men andlöst vackra natur. Med på färden finns Tinles bortgångne sons änka och hennes son, samt Tinles andra son – en 
buddhistisk munk. Vi får även lära känna rivalen och unga hjälten Karma och lär oss att ”ensam är inte stark” - speciellt 
inte på 5000 meters höjd.
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