
The Night of the Beast

Global tilhørighet gjennom musikk, basert på sanne hendelser fra 2008.

Dette er historien om to unge metallfans som vandrer gjennom Bogotas gater dagen Iron
Maiden holder sin første konsert i Colombia noensinne. Dagen blir ødelagt og vennskapet satt
på prøve når en gjeng stjeler det mest dyrebare de eier: konsertbilletter til favorittbandet deres!
(Norgesfilm AS, 2021).

Fakta om filmen
Lengde: 1 time og 13 minutter
Aldersgrense: 9 år
Anbefalt alder: 12 år
Klassetrinn: Ungdomstrinn, VGS
Tema: Tilhørighet, identitet, kommunikasjon, vennskap
Fag: Spansk, musikk og samfunnsfag
Produksjonsår: 2020
Regi: Mauricio Leiva-Cock
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Skuespillere: Esteban Galindo, Omar Marcelo Henao, Inés Correa, Verónica Mosquera,
Gustavo Arenas
Språk: Spansk tale, engelsk tekst
Opprinnelse: Colombia
Originaltittel: La noche de la bestia
Undervisningsopplegget er levert av: Norgesfilm AS

Lærerveiledning
Filmen får aldersgrense 9 år. I og med at de snakker spansk og undertekstene er på engelsk, vil
den være mest relevant for ungdomstrinnet og videregående når det kommer til språk.
Kompetansemålene er hentet fra den nye læreplanen som trådte i kraft til skolestart august
2020.

Kompetansemål fra læreplanen

Spansk
● lytte til og forstå enkel og tydelig tale om personlige og dagligdagse emner
● delta i enkle samtaler i dagligdagse situasjoner om aktiviteter og kjente emner
● skrive enkle tekster om dagligliv og opplevelser som forteller, beskriver og informerer,

med og uten hjelpemidler

Kjerneelement

● Kommunikasjon
○ Kommunikasjon er selve hovedkjernen i faget. Å lære fremmedspråk handler om

å forstå og bli forstått. Elevene skal utvikle kunnskaper og ferdigheter for å
kommunisere hensiktsmessig både muntlig og skriftlig. Språket skal tas i bruk fra
første stund både uten og med bruk av ulike medier og verktøy.

Musikk
● Utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av

musikalske virkemidler
● Utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er

påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske
uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden

● Utforske og drøfte musikkens og dansens betydning i samfunnet og etiske
problemstillinger knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer
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Kjerneelement

● Oppleve musikk
○ Kjerneelementet oppleve musikk legger vekt på at elevene lytter aktivt og

sansende. Dette åpner for emosjonelle erfaringer fra det hverdagslige til de
eksistensielle møtene med musikk, og gir elevene øvelse i å gi uttrykk for
musikalske erfaringer. Kunnskap om og erfaring med musikk og musikalske
virkemidler er utgangspunktet for en reflektert og utforskende tilnærming til
musikkopplevelsen.

● Kulturforståelse
○ Kjerneelementet kulturforståelse handler om hvordan sangen og musikken

elevene utøver, lager og opplever, er forankret og har betydning i kulturen den
springer ut av. Å kunne forstå egne og andres musikalske uttrykk, å utøve
musikk, å lage musikk og å oppleve musikk både forutsetter og bidrar til kulturell
kompetanse. Spill, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av, og er
uttrykk for, historiske og samfunnsmessige forhold. Musikkens mening skapes
når musikk brukes i sosiale sammenhenger, og musikk gir mening til sosiale
hendelser og ritualer.

Samfunnsfag
● Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere

funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er

Kjerneelement

● Identitetsutvikling og fellesskap
○ Elevane skal få innsikt i korleis menneske utviklar identitet og tilhøyrsle, og

korleis dei samhandlar med andre. Dei skal forstå kvifor menneske søkjer saman
i samfunn, og korleis identitetsutvikling og fellesskap blir påverka av geografiske,
historiske og notidige forhold. Det inneber ulike perspektiv på kva eit godt liv kan
vere, og at elevane utviklar både historiemedvit og handlingskompetanse ved å
forstå seg sjølve med ei fortid, notid og framtid.
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Tverrfaglige tema

Denne filmen er innom de tverrfaglige temaene Folkehelse og livsmestring og Demokrati og
medborgerskap. Vi får se hvordan musikk kan være en ressurs for å uttrykke seg selv, sette seg
inn i andre følelsesliv og skape tilhørighet.

Oppgaver til filmen
1. Hva handler filmen om? Skriv et synopsis.
2. Gjennom filmen får vi se ekte klipp fra konserten. Hva synes du om dette virkemiddelet?
3. Et annet virkemiddel som går igjen gjennom filmen er bruken av grafikk. Hva synes du

om dette virkemiddelet? Hvorfor tror du regissøren har valgt å gjøre dette?
4. Hvordan starter filmen? Hva er “in medias res”?
5. Hva er det Chuki bruker for å høre på musikk?
6. Hvorfor skulker de skolen?
7. Hvordan vet man at en jente liker deg ifølge Vargas? Er du enig/uenig? Hvorfor?
8. Hvorfor tror du filmen heter “The Night of the Beast”?
9. Hvorfor blir Chuki slått i ansiktet, og hvorfor går Vargas rundt med kniv?
10. Hvorfor begynner guttene å krangle etter hendelsen hvor de blir frastjålet

konsertbillettene?
11. Hva er svartebørsen?

Karakterene i filmen
1. Hva er ditt førsteinntrykk av Vargas og Chuki? Beskriv stilen deres.
2. Vargas og Chuki er bestevenner. Hvordan utvikler vennskapet deres seg gjennom

filmen?
3. Hvem er Cala?
4. Hvordan tror du Vargas har det?
5. Hvordan er forholdet mellom Vargas og kjæresten Vale?
6. Cala gir Vargas et godt råd. Husker du hva det var? Er du enig?
7. Hvordan kommer forholdet til Vargas og moren hans frem gjennom filmen?
8. Guttene kommer fra to ganske ulike hjem. Beskriv deres forskjellige bakgrunn.
9. Hvorfor tror du guttene velger å hjelpe Cala å snike seg inn?
10. Hva tror du guttene sitter igjen med etter denne dagen? Hva har de lært?
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Aktiviteter for klassen
1. Kahoot

a. Sett av noen minutter og gjør research på musikksjangeren heavy metal. Kjør
quiz når alle er klare.

2. Sett på en låt av Iron Maiden. Hør etter og skriv ned hvilke følelser du får av å lytte til
låten. Hva handler låten om føler du?
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https://create.kahoot.it/share/the-night-of-the-beast-quiz-om-heavy-metal/2d3c3bd1-742b-4efa-8e4a-a6258257adc5

