DIE WELLE
»DIE WELLE« foregår på et helt almindeligt
tysk gymnasium, der har har projektuge.
Emnet er »statsformer«. Den populære og
dynamiske historielærer, Rainer Wenger, er
alt andet end begejstret, da han pålægges
at undervise i delemnet »autokrati«. Han
ville have foretrukket »anarki«, et emne han
som tidligere aktiv i det autonome miljø
har en personlig indfaldsvinkel til. Projektugen viser sig dog at blive mere spændende,
end nogen havde regnet med. Faktisk alt
for spændende.
Rainer Wenger bliver anfægtet, da hans
elever tilsyneladende er af den opfattelse,
at autoritære styreformer er et helt afsluttet kapitel i den tyske historie. En ny
»stærk mand« ville ifølge eleverne ikke få et ben til jorden i dagens Tyskland.
Kan det nu være helt rigtigt? Det skal komme an på en prøve! IWenger
beslutter at omdanne projektugen til et uortodokst rollespil. Eleverne skal
fra nu af være lydige undergivne, der følger hans mindste vink. Selv tildeler
han sig rollen som karismatisk »fører«. Eksperimentet går godt. Alt for
godt. I løbet af få dage løber det helt af sporet.
Historien i »DIE WELLE« er allerede en pædagogisk klassiker, idet instruktøren
Dennis Gansel har transponeret den amerikanske roman og tv-film »The
Wave« om til nutidens Tyskland.Netop fordi »DIE WELLE« ikke fremstår
som forankret i en specifik tysk virkelighed, vil unge mennesker i hele den
vestlige verden nikke genkendende til filmens persongalleri: Her er f.eks.
tyrkeren Sinan, der ikke længere vil være klassens »udlænding«.
»DIE WELLE« er gloseret tæt.Til udgivelsen er der udarbejdet en hjemmeside
med opgaver til film og tekst og links til tekster og realkommentarer, der
skal perspektivere forståelsen af filmens univers og den historiske kontekst.
Målgruppe: fortsættersprog på B- og A-niveau fra 2.-3. semester i stx, hhx,
htx og hf.
Pris efter skolerabat: 198,- kr. ved direkte salg fra forlaget.
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