
Hvordan betragtede man handicap-

pede i filmen. Giv eksempler. 

Hvordan er synet på handicappede 

anderledes i dag? Giv eksempler. 

Hvorfor spytter Will på Mendez, da 

han taler til ham første gang? 

Forklar, ud fra hvad jeres forestillin-

ger om Wills tidligere oplevelser. 



Hvordan reagerer folk i det første 

cirkus, da de ser Will? 

Hvad fortæller Wills ansigtsudtryk 

om hans erfaringer med dette? 

Hvorfor vælger Will at stikke af 

med Mendez cirkus? 

Hvordan bliver han modtaget af de 

andre medlemmer? Giv eks. 



Hvad karakteriserer fællesskabet i 

Mendez’ Butterfly Circus? Hvordan 

har folk det med hinanden? 

Giv eksempler.  

Mendez siger til Will: ”Du må blive 

her så længe du ønsker, men jeg 

kører et anderledes show.” Hvad 

mener han med det? 



Hvad er Wills rolle i cirkus i forhold 

til de andre artister? 

Giv eksempler. 

Artisterne besøger en fattig bræd-

deby. Der sker et stemningsskifte. 

Hvordan bliver det tydeligt i fil-

men? Giv eksempler. 



Mendez siger: ”Det, denne verden 

har brug for er et øjebliks vidun-

der.” 

Hvad mener han med det? 

Mendez: ”Du. Forbandet fra fødslen. En mand, hvis man kan 

kalde ham det, som Gud har vendt ryggen til?” 

Will: ”Hvorfor siger du det?” 

Mendez: ”Fordi du selv tror på det. Men hvis du bare kunne se 

den skønhed, der kan rejse sig af asken.” 

Hvad vil Mendez gerne fortælle Will med disse 

ord?  



I filmen ser vi cirkusmedlemmernes 

forhistorie. Giv eksempler.  

Hvad har de til fælles? 

Mendez siger til Will: ”Du har en 

fordel. Jo større trængsler, desto 

mere vidunderlig er triumfen.” 

Hvad mener han? 



Ved søen kalder Will på hjælp. 

Mendez går forbi ham. Hvorfor 

mon han gør det? 

Hvad sker der, da Will falder i van-

det? Hvilken ny følelse opstår plud-

selig i ham? 



Will bliver en del af cirkusfællesska-

bet til sidst i filmen. Hvad har for-

andret sig for Will i forhold til fæl-

lesskabet? 

Efter Wills første forestilling, kom-

mer en dreng på krykker og kram-

mer ham. Drengens mor siger ”tak” 

til Will. Hvorfor gør hun det? 



Sommerfuglen i glasset slippes fri 

til sidst i filmen. Hvad er sommer-

fuglen et symbol på? Forklar. 

Hvad vil filmen gerne lære os? 


