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KORTFILMSKLUBBEN KINESISKA 
 

Iceberg 

  

Om filmen 

Ett gäng ungdomar i Beijing älskar att spela rock-and-roll. De har samma dröm som 
många andra unga människor i världen, att en dag blir rockstjärnor. Ett skivbolag i 
USA har upptäckt dem och bjudit in dem till en musikfestival i USA. Men 
huvudpersonen i filmen, trummisen Nova, har inte fått sin pappas stöd och 
förståelse. 

      

 

Innehåll 

1. Vart vill ungdomarna åka vidare till efter spelningen?  

2. Vad tycker Novas pappa om rock-musik? 

3. Hur finansieras rockbandets USA-resa?  

4. Vad är det för sort musik killarna lyssnar på?  

  

 

 

Diskutera 

1. Har du hamnat i en liknande situation, där dina drömmar inte stöds av dina  

    föräldrar 

2. Hur kan man få dem att ändra sig? 
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Nyckelord och nyckelfraser 
 

Kinesiska Pinyin Svenska 
 

操你妈 cà o nǐ mà  Fàn! (bokstàvligt: knullà din màmmà) 

太傻逼了 tà i shà bǐ  le Det suger àlltfo r mycket! 

这哪儿对(跟)哪儿 zhe  nà r duǐ (ge n) nà r  Vàd pràtàr du om? (vàd à r relevànt 
hà r?) 

纽约 niu yue  New York 

洛杉矶 luo shà njǐ  L.A. Los Angeles 

辽宁 lià onǐ ng en provins i nordo strà Kinà 

参加 cà njià  deltà i  

音乐节 yǐ nyu e  jie  musikfestivàl 

唱片公司 chà ngpià n go ngsǐ  skivbolàg 

打鼓 dà gu  spelà trummor 

爆炸 bà ozhà  exploderà, explosion 

死 sǐ  do dà, do den 

担心 dà nxǐ n vara orolig 

有什么关系? yo u she nme guà nxi Vad har det för relation med det här? 

摇滚 yà ogu n rock-ànd-roll 

噪音 zà oyǐ n oljud 

太棒了 Tà ibà ngle underbàrt, utmà rkt 

疯狂 fe ngkuà ng tokig 

那还差不多 nà  hà i chà buduo  Dà  bo rjàr det liknà nà got. 

风格 fe ngge  stil 

一袋橘子 yǐ dà i ju zi en pà se màndàriner 
 

 


