
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 

 berätta om någon aktuell fransk film! 

 en mycket känd film kommer ut på onsdag och den heter ”God Jul” 

 är det en fransk film? 

 den är fransk-tysk 

 vem har gjort den? 

 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 aktuella 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 i år? 

 jag vet inte; men kanske ”Koristerna” 

 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 en av Frankrikes mest kända sångare 
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