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Nyheder fra Biblo
Vild med film 2017 
For tredje år i træk kører Biblo og skole- og
familieprogrammet BUSTER under
CPH:PIX filmkampagnen Vild med film. Kampagnen kører
fra 1.- 21. september og har både en fritidsdel og en
skoledel. 
 
Over 100 klasser er tilmeldt Vild med Films skolekampagne
– og det bliver rigtig spændende at følge kampagnen rundt
om på landets biblioteker, der i år har fokus på gyser-
genren. Læs mere her: https://biblo.dk/vild-med-film 
 
Udover skolekonkurrencen, er der også en Vild med film
fritidskonkurrence – læs mere om den her.
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Kampagner og aktiviteter på Biblo 
Et af hovedformålene med Biblo er at få tweens til at bruge
de rum og den skattekiste af materialer, som er tilknyttet
bibliotekerne. 
En af Biblos metoder til dette er at aktivere den
ungemålgruppe igennem vores kampagner. 
Den foreløbige oversigt over kampagner og aktiviteter kan
ses her - og vores årshjul ses her. 
 

Nyt PR til Filmstriben, Faktalink
og Forfatterweb
Til hjemmeside, storskærm og Facebook.

På opfordring fra flere biblioteker tilbyder vi nu en ny slags
PR, hvor vi sætter fokus på et aktuelt emne, der er
behandlet i artikler, på film og i forfatterskaber. 
 
Temapakken er tænkt til brug i jeres webformidling af
Filmstriben, Faktalink og Forfatterweb. 
 
I kan bruge hele eller dele af pakkens forslag, ligesom I kan
kombinere vores forslag med andre af jeres materialer. 
 
Første bud er Temapakke : Flygtninge 
 
Temapakken indeholder:

Tekstforslag til en pressemeddelelse
Storskærmspræsentation i tværformat
Storskærmspræsentation i højformat
Rettighedsclearede billeder til film, artikler og
forfatterskaber

Billederne til Temapakke : Flygtninge er rettighedsclearede
til brug fra den 14. august i år til den 14. februar 2018. 
 
Vi håber I vil bruge det nye materiale i jeres formidling på
hjemmesiden, i biblioteksrummet og på Facebook. 

https://centralbibliotek.dk/sites/default/files/dokumenter/Kampagner%20og%20aktiviteter%20p%C3%A5%20Biblo.pdf
https://centralbibliotek.dk/sites/default/files/dokumenter/Biblo%20%C3%A5rshjul%20%28sep%2017%20-%20aug%2018%29.pdf
http://www.filmstriben.dk/
http://www.faktalink.dk/
http://www.forfatterweb.dk/
http://www.dbc.dk/filer/temapakker/temapakke-flygtninge
http://www.dbc.dk/filer/temapakker/temapakke-flygtninge
http://www.dbc.dk/filer/temapakker/temapakke-flygtninge/temapakke-flygtninge-pressemeddelse
http://www.dbc.dk/filer/temapakker/temapakke-flygtninge/temapakke-flygtninge_storskaermspraesentation-ppt
http://www.dbc.dk/filer/temapakker/temapakke-flygtninge/tema_flygtninge_Storskrmsprsentation_4_3_hjformat.pptx
http://www.dbc.dk/filer/temapakker/temapakke-flygtninge/temapakke-flygtninge-billeder
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Vi lægger også en nyhed på Filmstriben, Faktalink og
Forfatterweb om flygtningetemaet. 
 
Såfremt I tager godt imod det nye initiativ, planlægger vi
senere i år at udsende en temapakke med emnet: “Klima". 
 

Nyheder fra Filmstriben
Filmstriben i august: Nyt digitalt PR | Hvilken type turist er
du? | Copenhagen Fashion Week 
 
Hvilken type turist er du? 
Drømmer du om bare tæer i strandsandet, camping,
interrail, all inclusive eller noget helt andet? Turismen er i
kraftig vækst og især storbyer mærker en stor tilstrømning
af turister. Indbyggerne i nogle europæiske storbyer er
ligefrem bekymret for konsekvenserne af de mange turister.
Vi har samlet en række film med forskellige slags rejser.
Læs også Faktalink artikel om turisme. Se mere.

Copenhagen Fashion Week 
Er mode kunst? Eller er tøj, sko og smykker bare noget, vi
forbruger? De spørgsmål stilles i dokumentarfilmen ”The
first Monday in May”, der handler om, hvordan mode og
kunst forenes hos The Metropolitan Museum of Art i New
York. I denne uge er der Copenhagen Fashion Week og vi
har i den anledning samlet en række spillefilm og
dokumentarer om mode og modeskabere. Se mere. 
 

Venlig reminder: Gratis – er ikke gratis 
Kære biblioteker, 
 
Det er dejligt, at I gør så meget ud af at markedsføre
Filmstriben i jeres tilbud på hjemmeside, Facebook osv. Det
er vi glade for. 
 
Men det er ikke så godt, at vi på det sidste har set ordet
”gratis” anvendt en del gange. Det kan give nogle
uhensigtsmæssige reaktioner i andre dele af tv- og video
markedet, og dermed vanskeliggøre vores løbende
bestræbelser på at skaffe nye film. Og gratis er det jo heller
ikk

http://www.filmstriben.dk/
https://fjernleje.filmstriben.dk/node/12549
https://fjernleje.filmstriben.dk/node/12549
https://fjernleje.filmstriben.dk/node/12549
https://fjernleje.filmstriben.dk/node/12555
https://fjernleje.filmstriben.dk/node/12555
https://fjernleje.filmstriben.dk/node/12555
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ikke. 
 
I aftalen mellem biblioteket og DBC vedr. Filmstriben indgår
også, at ”gratis”, ”frit” og ”vederlagsfrit ” ikke må anvendes i
formidling og markedsføring. 
 
Så det vil vi bede jer om ikke at gøre. 
 
I stedet kan vi f.eks. foreslå ”let og lovligt”, ”nemt og lovligt”
– som er formuleringer, vi selv anvender. 
 
Venlige hilsener 
Filmstriben 
 

Nyheder fra Forfatterweb
Forfatterweb i august: Nyt digitalt PR | Tema om
København i litteraturen | Nyt portræt: Yu Hua 
 
Tema: København i litteraturen 
’København 850’ er overskrift på Golden Days’ historiske
festival i september 2017. Festivalen løber fra d. 2. til d. 17.
september og fejrer 850-året for grundlæggelsen af
København. 
 
I den anledning har vi samlet en række litterære værker,
der omhandler eller foregår i København, historisk og
aktuelt. Hvor nogle af værkerne har hele byen som
omdrejningspunkt, er andre helt lokale i byens kvarterer og
forstæder. Læs mere.

Nyt portræt: Yu Hua 
Kinesiske Yu Hua startede sin litterære løbebane som smal
avantgardist, men fra omkring 1990’erne begyndte han at
skrive en række stort anlagte krøniker, der med effektive
greb og prunkløs realisme udlægger Kinas voldsomt
tumultariske historie et par generationer tilbage i tiden. 
Yu Hua er aktuel i Romanklubben i september. 
 

Nyheder fra Faktalink

http://www.forfatterweb.dk/
https://forfatterweb.dk/kobenhavn-litteraturen
https://forfatterweb.dk/kobenhavn-litteraturen
http://goldendays.dk/
https://forfatterweb.dk/kobenhavn-litteraturen
https://forfatterweb.dk/hua-yu
https://forfatterweb.dk/hua-yu
http://www.faktalink.dk/
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Nyheder fra Faktalink
Faktalink i august: Nyt digitalt PR | Nye artikler: Leg og
læring - ADHD - Autisme 
 
Faktalink følger op på Golden Days temaet om 850 året for
København, og der er et tema på vej. 
 
Vi har opdateret artiklen om Københavns byudvikling 
Indtil 1852 var Københavns udstrækning begrænset af
dens volde og byporte, men siden har byen bredt sig, og
den udgør nu en stor, sammenhængende byregion, der har
form af en hånd med fem udstrakte fingre. København er
kendt for turisternes indre by og hipsternes renoverede
brokvarterer, men det er også helt almindelige
parcelhusområder og grå betonblokke. 
 

Nye artikler

Leg og læring 
De seneste årtier har der været et stigende fokus på børns
læring som følge af en politisk ambition om at få Danmark
højt placeret i PISA-tests og skabe ”verdens bedste”
uddannelsessystem.

ADHD 
ADHD er en forkortelse for Attention Deficit Hyperactivity
Disorder. Det er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn,
unge og voksne problemer med opmærksomhed,
hyperaktivitet og impulsivitet. Den er den mest udbredte
diagnose blandt børn i Danmark.

Autisme 
Autisme er en fællesbetegnelse for en række diagnoser
inden for en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Man
bruger også betegnelsen Autisme Spektrum Forstyrrelser
(ASF) som fællesbetegnelse for disse forskellige diagnoser.

Nyheder fra eReolen
Temaer på eReolen i august 
Redaktionelt vil eReolen vil i august måned især
beskæftige sig med internationale forhold og forfattere. I

http://www.faktalink.dk/
https://faktalink.dk/titelliste/kobenhavns-byudvikling
http://www.goldendays.dk/
https://faktalink.dk/titelliste/kobenhavns-byudvikling
https://faktalink.dk/titelliste/legl
https://faktalink.dk/titelliste/legl
https://faktalink.dk/adhd
https://faktalink.dk/adhd
https://faktalink.dk/titelliste/auti
https://faktalink.dk/titelliste/auti
https://ereolen.dk/
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ugerne 33-34 vil redaktionen i samarbejde med Filmstriben,
Faktalink og Forfatterweb fokusere på flygtninge. Udlandet
og verdenslitteraturen kommer ligeledes i rampelyset i
forbindelse med Louisiana Literature. Temaet vil afspejle
sig i såvel nyheder, karruseller som forfatterportrætter, og
alle nyheder vil løbende kunne findes på BPI, mens
karrusellerne kan rekvireres ved henvendelse til
smda@aarhus.dk. 
 

Historier om Danmark: Tænd for en anden tid 
Under det nationale temasamarbejde Historier om
Danmark vil alle de deltagende biblioteker i ugerne 39-43
kunne indrette et lyttehjørne i biblioteksrummet, hvor
gæster kan ’tænde for en anden tid’. 
 
eReolen har frikøbt den historiske podcastserie
Kongerækken, hvor journalisterne Hans Erik Havsteen og
Anders Olling genfortæller hele danmarkshistorien med
udgangspunkt i vores farverige regenter, og alle afsnit frit
kan streames i det fysiske rum under kampagneugerne. 
 
Podcast-serien kan tilgås via et link, som eReolen sender
ud inden historietemaets begyndelse, og så er det bare
med at lytte løs, f.eks. på en iPad eller lignende. Man kan
eksempelvis etablere et sted på biblioteket med behagelige
møbler, hvor det er muligt fordybe sig i historien via lyd.
Podcast-serien kan også tilgås og lånes på eReolen i
perioden. Hvis man ønsker yderligere information om dette,
kan henvendelse ske til: smda@aarhus.dk. 
 

Sommerstafet på de sociale medier 
Midt i juni startede eReolen en sommerstafet på de sociale
medier blandt landets biblioteker. Under hashtagget
#tændforenandenverden har mange biblioteker sat gang i
formidlingen af digital litteratur og håbet er, at den gode
formidling fortsætter august måned også. 
 
Stafetten er lavet som en lille intern bibliotekskonkurrence
med udgangspunkt i et inspirationskatalog, og hvor
eReolen hver måned kårer et vinderbibliotek i stafetten.
Alle kan stadig nå at være med – det er bare at lave et fedt
opslag og huske tilføje hashtagget
#tændforenandenverden, så er biblioteket med i
konkurrencen om en dejlig sommerferiekage til kollegerne
på kontoret

mailto:smda@aarhus.dk
mailto:smda@aarhus.dk
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på kontoret. 
 
Idékataloget kan rekvireres ved henvendelse til Heidi
Nissen på mail: smda@aarhus.dk. 
 

Sommerkampagne 2017 
Sommerkampagnen har givet et flot resultat. Udlånet af e-
bøger i juli måned er højere end i juli sidste år, og udlånet
af lydbøger i juli er det største nogensinde pr. måned, og
det samme gør sig gældende for antallet af unikke brugere
af lydbøger. I forhold til udlånet i første halvår 2017 er der i
juli tale om en vækst på 32 % for lydbøger og 4% for e-
bøger. 
 
eReolens sommerkampagne 2017 har henvendt sig til
børnefamilier og har haft titlen ”Tænd for en anden verden”.
eReolens hjemmeside, app og Facebook har været fuld af
nyheder og karruseller målrettet børn, unge og deres
forældre. 
 
På eReolens hjemmeside har de mest læste nyheder været
nyheder med forslag til ferielæsning for hele familien som
”Læs en serie i din ferie” og ”Lyt sammen”, mens de
populæreste nyheder til voksne var ”Hede historier til
sommervarmen”, ”Humor til ferien” og ”eReolens
sommeranbefalinger”. 
 
På eReolens Facebook-side har især oplæsernes
yndlingsbøger, læsernes egne anbefalinger, redaktionens
ferieanbefalinger og de nyeste titler fra eReolen Global haft
succes. 
 
Annoncering 
eReolen har med sommerkampagnen forsøgt at nå ud til
nye brugere via annoncering på Facebook og Google
Adwords samt en mindre kampagne på Youtube og app’en
Reshopper. eReolens online sommerkampagne er kommet
ud til rigtig mange brugere. Annoncer hos Google Adwords
har haft 60.962, og 6915 har klikket sig videre til eReolen
fra annoncerne. 
 
På Facebook og Instagram er der i sommerens løb blevet
annonceret målrettet til børnefamilier, og annoncerne har
indtil videre haft mere end 485.000 eksponeringer.
Annoncerne på Facebook og Instagram er der blevet
annonceret meget målrettet mod forældre til både småbørn
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annonceret meget målrettet mod forældre til både småbørn
og større børn i alderen 7-16 år. 
 
Sommerkampagnen kører stadig på eReolens hjemmeside
og på Facebook lidt endnu, så der er rig mulighed for at
hente inspiration til bl.a. børnenes skolestart og digitale
læseoplevelser. Bibliotekerne er velkomne til at anvende
alle nyheder og karruseller lokalt, og vi vil også meget
gerne modtage billeder og eksempler på, hvordan
eReolens materialer er blevet brugt i biblioteksrummet og
på bibliotekernes hjemmesider. Send gerne billeder af
udstillinger mm. til skbr@aarhus.dk. 
 
 

eReolen Global 
Rigtig mange danskere har valgt at læse deres
sommerbøger på engelsk i år. Siden sommerens
begyndelse er der blevet købt stort ind af nye titler til
eReolen Global, så der nu er et bredt udvalg af spændende
titler. Antallet af unikke lånere for juli er steget med næsten
59,8% sammenlignet med antallet samme måned sidste år.
Hvis vi sammenligner væksten i juli på Global med
gennemsnittet af de første 6 måneder, så er der en vækst i
udlån for e-bøger på 44% og for lydbøger på 52%. Der vil
det næste års tid løbende komme nye titler på eReolen
Global, ligesom der vil blive suppleret med populære titler
med mange reserveringer. Udlånet i juli er steget med 91%
i forhold til udlånet på Global i juli 2016. 
 
eReolen Global kampagnen fortsætter  
Centralbibliotekerne og eReolen har haft travlt med at
indkøbe en masse nye titler op til Global-kampagnen.
Kampagnen kører stadig og målretter sig især til unge
læsere og streamingglade danskere. 
 
Kampagnematerialerne kan fortsat hentes i eReolens
footer under ”Presse” og ”eReolen Global”. Der er udviklet
2 motiver til kampagnen – 1 med engelsk tekst og 1 med
dansk tekst. 
 
Også på eReolen har eReolen Global fået et boost i
formidlingen gennem nyheder med læseinspiration og
anbefalinger af de nye titler på eReolens hjemmeside og
Facebook-side. Her har flere artikler med formidling af de
engelske titler været vældig populære, f.eks. ”De bedste
engelske romance-bøger til din ferie” og ”Engelske thrills”

https://ereolen.dk/pr-global


19/6/2018 Campaign Overview | MailChimp

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1343989 9/12

engelske romance bøger til din ferie  og Engelske thrills .
Alle nyheder kan hentes og deles lokalt via BPI. På
eReolenglobal.dk formidles de nye titler gennem
karruseller. 
 
Den eksterne annoncering foregår via Facebook,
Instagram og gennem Google Adwords. Indtil videre har
annoncerne haft over 348.000 eksponeringer. 
 
Libby - Ny app til eReolen Global 
Overdrive, som driver den tekniske platform, som eReolen
Global hviler på, har udviklet en ny app. Appen, der hedder
”Libby,” er nu lanceret og kan hentes til iOS, Android og
Windows enheder. I løbet af efteråret kommer app’en til at
erstatte den gamle app ”Overdrive,” som dog, i en
overgangsperiode indtil efteråret, fortsat kan benyttes som
hidtil. Lige nu er der altså to apps til tjenesten. 
 
Der er både vejledning og introduktionsvideo til den nye
forbedrede app ”Libby” på eReolen. Find
introduktionsmaterialet på https://ereolen.dk/global. 
 
Det er muligt at hente opdaterede markedsføringsmateriale
som plakater, flyers og webbanner til eReolen Global i
footeren på eReolen: https://ereolen.dk/node/901 
 
 

Statistik 
Månedsstatistik for eReolen - ebøger 
Månedsstatistik for eReolen - lydbøger 
Månedsstatistik for eReolen Global

Nyheder fra Litteratursiden
Tema i august: Litterære livretter - læs dig mæt 
Månedens tema stiller skarpt på mad og drikke i
litteraturen. I interviewet Mad og drikke har altid spillet en
central rolle i litteraturhistorien giver lektor Casper Thrane
os godt indblik i hvor stor en rolle maden har spillet op
gennem litteraturhistorien. For at koble til DDB CMS, er her
en søgestreng med bøgerne fra temaet. Søgestrengen kan
sættes direkte ind i en indholdskarrusel i DDB CMS, og
præsenterer bogforsider af bøgerne. De biblioteker som

https://ereolen.dk/global
https://ereolen.dk/node/901
http://netbib.dk/wp-content/uploads/2017/08/Statistik-for-anvendelsen-af-eReolen-eb%C3%B8ger-landsplan-2017-08-07-juli.pdf
http://netbib.dk/wp-content/uploads/2017/08/Statistik-for-anvendelsen-af-eReolen-Netlydb%C3%B8ger-landsplan-2017-08-07-juli.pdf
http://netbib.dk/wp-content/uploads/2017/08/Statistik-eReolen-Global-2017-08-08-juli.pdf
http://www.litteratursiden.dk/
http://www.litteratursiden.dk/temaer/litteraere-livretter-laes-dig-maet
http://www.litteratursiden.dk/artikler/mad-og-drikke-har-altid-spillet-en-central-rolle-i-litteraturhistorien
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ikke har implementeret en indholdskarrusel, kan vedhæfte
faustnumrene i bunden af en side i DDB CMS: 
  
24368599 OR 52184827 OR 29027447 OR 25711467 OR
53161405 OR 52441773 OR 07199562 OR 23571072 OR
29541043 OR 28519923 OR 22422987 OR 27075096 OR
29913862 OR 23921219 OG 52668921 OR 23201445 OR
22806475 OR 25451031 OR 50651118 OR 52430089 OR
26928842 OR 21459569 OR 06976026 OR 28585608 OR
50743616 OR 23178257 OR 29903174 OR 50727106 OR
26271266 OR 22306170 OR 29720185 OR 22237225 OR
26193877 OR 21304697 OR 27944442 OR 05701090 OR
21304697 OR 21495670 OR 29716668

Temadag 30. august på Middelfart Bibliotek 
Vi inviterer producenter, ambassadører og andre
repræsentanter fra medlemsbibliotekerne til Litteratursidens
temadag den 30. august. Programmet er ændret lidt i
forhold til tidligere, således at det nu ud over at stille skarpt
på ny fransk litteratur, knytter an til månedens tema
”Litterære livretter – læs dig mæt”. Lektor Casper Thrane vil
holde et oplæg med titlen ’Mad og drikkes eksistentielle
betydninger i litteraturen’.  
Læs mere her.

Kommende temaer og årshjul 
De kommende temaer mm fremgår af Litteratursidens
årshjul, som I kan finde her.

Fejring af nyt site og 15-års fødselsdag 
I anledning af Litteratursidens 15-års fødselsdag og den
nye version af sitet, inviteres biblioteksfolk og andre
samarbejdspartnere til en festlig reception på
Litteratursidens stand på Bogforum, fredag den 10.
november kl. 16.00. 
  
Litteratursidens program på Bogforum 10-12.
november 
Litteratursiden står for to forfatterinterviews på Danmarks
Biblioteksforening stand, nemlig lørdag kl. 15 og 16, hvor vi
interviewer Birgithe Kosovic og Morten Ramsland. På
Litteratursidens stand interviewer vi blandt andre Jesper
Stein, Jonas T. Bengtsson, Thomas Korsgaard, Lone
Hørslev, Kamilla Hega Holst og Maren Uthaug. 
 
Interviewet på messen med de to vinderne af Munch

http://www.litteratursiden.dk/sites/default/files/temadag_program_2017_1.pdf
http://www.litteratursiden.dk/sites/default/files/temadag_program_2017_1.pdf
http://www.litteratursiden.dk/sites/default/files/aarshjul_2017.pdf
http://www.litteratursiden.dk/sites/default/files/aarshjul_2017.pdf
http://netbib.us5.list-manage.com/track/click?u=6b2c5ff1909e651e977c72456&id=35343925b6&e=3621fc8a47
http://netbib.us5.list-manage.com/track/click?u=6b2c5ff1909e651e977c72456&id=f5e13a0237&e=3621fc8a47
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/thomas-korsgaard
http://netbib.us5.list-manage2.com/track/click?u=6b2c5ff1909e651e977c72456&id=bb6885a09c&e=3621fc8a47
http://netbib.us5.list-manage1.com/track/click?u=6b2c5ff1909e651e977c72456&id=1e1d64b4ea&e=3621fc8a47
http://netbib.us5.list-manage.com/track/click?u=6b2c5ff1909e651e977c72456&id=c8073918e0&e=3621fc8a47
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Christensens debutantpris vil i år foregå på Litteratursidens
stand. Derudover har vi en paneldebat om debutanter og
nye tendenser i litteraturen med deltagelse af professor
Anne-Marie Mai, kritiker Lars Bukdahl og sidste års
prisvinder Ursula Scavenius.

Noget der ligner Siri Hustvedt 
Siri Hustvedt kan opleves både til Authors in Aarhus og til
Louisiana Literature om et par uger. Vi har lavet en ”noget
der ligner” det populære forfatterskab.

Nye skønlitterære udgivelser i august 
 
De nyeste anmeldelser

Nyheder fra DFI
Kort- og dokumentarfilm om flygtninge og
asylansøgere 
 
I forbindelse med DBC’s temapakke om flygtninge
henledes bibliotekernes opmærksomhed på Det Danske
Filminstituts kortfilm og dokumentarfilm, der relaterer til
temaet. 
 
Alle filmene kan vises for publikum på Filmstriben ‘På
biblioteket’. 
 
Dokumentarfilmen “Mon de kommer om natten” skildrer
Rokhsar og hendes familie, der søger asyl i Danmark.

Mon de kommer om natten?
Drømmen om Danmark
Home Sweet Home
Et hjem i verden
Og hjertet er sort
Amsterdam
Bawke
Over
Sharaf

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/ursula-scavenius
http://www.litteratursiden.dk/noget-der-ligner/siri-hustvedt
http://www.litteratursiden.dk/blogs/marit/20170807
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/vi-anmelder
http://www.dfi.dk/
http://www.dbc.dk/filer/temapakker/temapakke-flygtninge
http://biblioteket.filmstriben.dk/
http://biblioteket.filmstriben.dk/film/9000002555/mon-de-kommer-om-natten
http://biblioteket.filmstriben.dk/film/9000002319/drommen-om-danmark
http://biblioteket.filmstriben.dk/film/9000002308/home-sweet-home
http://biblioteket.filmstriben.dk/film/9000002302/et-hjem-i-verden
http://biblioteket.filmstriben.dk/film/2640223900/og-hjertet-er-sort
http://biblioteket.filmstriben.dk/film/9000000922/amsterdam
http://biblioteket.filmstriben.dk/film/2640076701/bawke
http://biblioteket.filmstriben.dk/film/9000002323/over
http://biblioteket.filmstriben.dk/film/9000000837/sharaf
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Se temasiden: ”Film om flygtninge og asylsøgere” på dfi.dk. 
 
Andre relevante film:

Asylbarn – Jamila, gid jeg kunne flyve
Asylbarn – Solén, jeg altid husker far
De udvalgte
Fra Haifa til Nørrebro
Håbets havn
I min verden
I skjul
Ibrahim
Ingenmandsland
Love during wartime
Mig og min familie: Hassan
Mission kvindehandel
Slaver
The War Show – Venner i krig
Tyske flygtninge i Danmark
Under den samme himmel
Velkommen til Danmark
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