
DIALOGUE films français 
 

 tycker du om bio? 

 ja, jag älskar att gå på bio 

 vad tycker du om för typ (genre) av filmer? 

 jag gillar allt 

 jag föredrar romantiska filmer 

 känner du till några franska filmer? 

 moderna filmer? 

 ja, jag känner till en gammal klassisk film 

 vilken då? 

 ”Norra Hotellet” av Michel Carné 

 oj, den är väldigt gammal den filmen! 

 ja, den är från 1938 

 vem spelar i den filmen? 

 bl.a. Arletty och Louis Jouvet, två mycket kända franska skådespelare 

 Arlettys riktiga namn var Léonie Maria Julia Bathiat 

 en mycket känd film kom ut 2005 och den heter ”God Jul” 

 är det en fransk-tysk film? vem har gjort den? 

 ja det stämmer och regissören heter Christian Carion 

 vad handlar filmen om? 

 den handlar om första världskriget 

 är den hemsk? 

 nej, den pratar mycket om hur tyska och franska soldater blir vänner i skyttegravarna (tranchée) 

 finns det några andra kända franska filmer? 

 självklart måste man se ”Hur mycket älskar du mig?” 

 är det Bertrand Blier som har gjort den filmen? 

 ja, det stämmer; den är underbar 

 vilka spelar i den filmen? 

 det är bl. a. Monica Bellucci, Bernard Campan och Gérard Depardieu 

 jag har sett ”Den svarta lådan” 

 jaha, det är Richard Berry som har gjort den, eller hur? 

 ja, det stämmer; det är en mycket bra film 

 i den filmen spelar José Garcia och Marion Cotillard 

 man pratar också mycket om ”Gömd” 

 det är en fransk film gjord av Michael Haneke 

 den är med Juliette Binoche, Daniel Auteuil och Maurice Bénichou 

 vilken är din favoritfilm då? 

 jag vet inte; men kanske ”Gosskören” 

 jag älskar ”Mellan hans händer” 

 i den filmen spelar Benoît Poelvoorde 

 just det, det är en mycket populär skådespelare i Frankrike just nu 

 i vilka andra filmer har han spelat? 

 han har spelat bl.a. i ”Podium”, ”Le Boulet” och ”Skratt och straff” 

 i filmen ”Podium” spelar han Claude François 

 vem är det? 

 vet du inte det? det är ju en av Frankrikes mest kända sångare 

 känner du till några aktuella franska filmer då? 

 ja, självklart, du måste se ”Det Stora Badet” en film av regissören Gilles 
Lellouche och den inspirerar sig från en sann svensk historia om ett gäng killar som skriver in sig i en konstsimklubb 

 en otroligt rolig film är också ”Allt ingår, välkommen till klubben” med Franck Dubosc 

 man måste också se en film som kom ut i januari 2019 och som berättar den fantastiska historien om 
brevbäraren Ferdinand Cheval och hans fritidssysselsättning, han byggde ett eget slott av småsten! 

 sist men inte minst en film från 2016 men eftersom att jag älskar Omar Sy 
tycker jag att du borde se den: ”I morgon börjar allt” 

 det handlar om Samuel som lever sitt liv i södra 
Frankrike, det sköna livet och utan att trötta ut sig allt för 
mycket ; men en dag kommer en av hans gamla 
flickvänner med en överraskning.....Gloria – hans dotter 

 Glöm inte les Tuche!!! Ja, just det! Succéfilmerna om 
familjen Tuche! 


