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I vadestedet mellem to sæsoner, hvor kataloget,
du sidder med, bliver til, kan man blive skeløjet
af at forsøge at se frem i tiden til den kommen-
de sæson og samtidig tilbage i tiden på den nys
passerede. Hvad var godt, og hvad skal vi huske
at have med os? Hvad virkede ikke, og hvordan
skiller vi os af med det? Hvad bliver det store hit
i fremtiden? Hvilke særlige oplevelser skal vi
håbe på at bibringe vores medlemmer?

Hvad vi i vores klubber har haft succes med, er
nok meget individuelt. I kataloget forsøger en
stribe anmeldere at give deres bud på, hvad de
enkelte film kan tilbyde af oplevelser, og hvilke
døre man kan åbne på klem med sin indled-
ning. Anmelderne er mennesker med fejl og for-
skellige forforståelser. Én kan se muligheder i en
slags film. En anden synes, at netop de film er
håbløse. Men alle bestræber sig på at lægge
ærligt frem, hvad de bygger deres vurderinger
på – og så kan det forhåbentlig hjælpe til, at I
formidlere finder frem til de helt rigtige film for
jeres medlemmer.

Et skvulp, som er så småt, at det dårligt kan kal-
des en tendens, men som alligevel har påkaldt
sig nogen opmærksomhed, er opblomstringen
af de stærke piger. Eller i hvert fald piger med
dagsorden og ben i næsen til at sætte sig igen-
nem. Det gælder den svenske Abepigerne, som
ikke er med i kataloget: Den blev vist på
filmgennemsyn, og flertallet var enig om, at det
ikke er en film, der vil blive brugt i klubsam-
menhæng. Den lidt ujævne film fortæller om
magtkamp og tiltrækning mellem to piger på en
rideskole – og har en sidehistorie om en lille-
søsters begyndende kønsdannelse. Den norske
Ta’ mig var de unge til gengæld begejstrede for
til deres filmgennemsyn, og en anmeldelse har
fundet plads i katalogets spalter. Heltinden i dén
film har nogle ret håndfaste meninger om, hvad
hun gerne vil. Endelig blev The Hunger Games
et stort hit internationalt, og kan meget nemt
tænkes at blive populært blandt medlemmerne.
Også her har vi at gøre med en pige, som ikke
går af vejen for at træde ind på områder, der el-
lers har været forbeholdt drengene.

Som et led i vores stadige kamp for kortfilmens
udbredelse, har DaBUF købt rettighederne til at
vise kortfilmen 13. Hvilket varmt anbefales her-
fra – at vise filmen. På en afdæmpet vis får den
rejst nogle store spørgsmål og givet nogle bud
på svar. En lille perle af en kortfilm.

Slutteligt vil vi gerne rette en tak til udlejerne.
De giver os mulighed for at vise de smalle film,
vi synes, det er så vigtigt at præsentere med-
lemmerne for. Og de giver os de store episke
fortællinger, ungerne kender og derfor gerne vil
se igen. For lad os huske os selv og hinanden
på: Vi kan ikke have den ene uden den anden.

Filmudvalget består af: 
Kim Bruun (formand), Jan Frydensbjerg, 
Tina Just Hahn, Nynne Bern Jensen og 
Hans Peter Mehlsen. Desuden er en række
skribenter tilknyttet som anmeldere til 
Nyhedskataloget, Fælleskataloget og 
Hjemmesiden, dabuf.dk 
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Abduction
Handling
Filmen handler om den 16 årige dreng Nathan,
der altid har følt sig lidt ved siden af de andre.
Han er enebarn, og forældrene giver ham ind-
blik i alt fra kampteknik til yoga.

Filmen starter med, at Nathan sammen med
sine venner deltager i en fest, og vi møder na-
boens søde pige, Karen. I forbindelse med et
projekt i skolen, hvor Nathan og Karen under-
søger diverse internetsider omhandlende for-
svundne børn, finder de et billede, der til for-

veksling ligner Nathan. Nu bliver hans nysger-
righed tændt. Inden han når at få løst mysteri-
et, bliver hans forældre skudt og huset sprunget
i luften, og flugten starter nu for Nathan og
Karen.

Vi følger kampen for deres overlevelse, og ikke
mindst Nathans ønske om at finde ud af, hvem
han egentlig er. I hælene på dem er CIA, speci-
elt en agent, som Nathans påståede psykolog
har advaret ham imod, men også den tavse og
hårdkogte KGB agent. 

Nathan er søn af en tidligere CIA agent, der nu
lever i det skjulte. Hans mor blev slået ihjel af
selvsamme KBG agent, der nu jagter Nathan.
Hans ”forældre” var agenter, der var ansat til at
passe på ham og træne ham til at kunne passe
på sig selv.

Under flugten kommer Nathan i besiddelse af
en liste, hvor der står en række navne på folk,
der ikke har rent mel i posen, og denne vil såvel
KGB som CIA agenten gerne have fingre i. Efter
flere flugt- og kampscener, nogle bedre end
andre, er Nathan trængt op i en krog, og der
skal aftales en byttehandel.
Nathan mødes med KGB agenten under en ba-
seballkamp, og alt går galt. Nathan flygter ud
derfra med agenten og CIA i hælene. 

Filmen ender med, at Nathans far, stadig holdt
i skyggen, redder situationen. Dog vil han ikke
vise sig for Nathan. Nathan ender med at få na-
boens søde pige og indtil videre er ”the bad
guys” fjernet.

Vurdering
Filmen kunne godt bruges i klubregi, den har
som sådan ikke en morale. Taylor Lautner, har
fået negativ omtale for sin skuespilkunst i for-
bindelse med denne film. Og ja, det kunne nok
være bedre. Som voksen byder den ikke på
noget stort, og alligevel kan man ikke helt lade
være med at have lidt ondt af den stakkels
dreng. For teenagere er det en god historie, der
byder på kamp, romantik, tvivl og seje piger og
drenge.
Den kan vises for de store hold.

Indledning
Måske sandheden om folk, naboens søde pige
eller bare et ønske om en god film. Som sagt
der er ikke den ikke den store morale i filmen.

Lone Jensen, Grenå Børnebio

ABDUCTION

USA 2011
Instr.: John Singleton 
Manus.: Shawn Christensen
Medv.:Taylor Lautner, Lily Collins m.fl.
Censur: 11

Udl.: Nordisk
Prem.: 6/10-11
Aldersvurdering: Fra 11 år
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Handling
Neurobiologen Will Rodman er meget tæt på at
finde en vaccine, der kan kurere Alzheimer. Da
det endelig ligner et stort gennembrud, øde-
lægges finansieringen og den afsluttende forsk-
ning af, at Wills test-chimpanse går amok.

Aben efterlader sig en chimpanse-baby, som
Will tager under sine vinger. Ceasar flytter hjem
til Will, hvor også Wills far, der lider af Alzheimer,
bor. Årene går, og Will fortsætter i hemmelighed
forskningen, og Ceasar udvikler sig med lynets
hast: En superintelligent abe, der både tænker
og bevæger sig forbløffende. Samtidig får Wills
far ved et uheld en dosis af den samme medi-
cin, som Ceasar modtager. Det hjælper med det
samme på faderen, og hans Alzheimer-sygdom
forsvinder og hans skarphed vender tilbage med
forøget styrke.

Wills arbejdsplads, Gen-sys, ser en kæmpe mu-
lighed for at tjene kassen, da de opdager Wills
store gennembrud. Derfor bliver der igen sat
skub i forskningen, selvom Will i starten mod-
sætter sig det. Der går da heller ikke længe, før
der begynder at dukke bivirkninger op. Will må
se sin far gå bort, og inden da er Ceasar blevet
sat i en ubehagelig abe-kennel efter han i et
forsøg på at beskytte Wills far, har overfaldet en
nabo meget voldsomt.

Denne negative udvikling eksploderer, da Cea-
sar flygter fra abefængslet med de øvrige aber
- angriber Gen-sys og kommer i besiddelse af
flere doser af den vaccine, der gør dem lynin-
telligente og i stand til at tænke langt hurtigere
end mennesket. Der tegner sig et billede af, at
planeten snart vil være overtaget af aberne.

Vurdering
Det er ikke mange år siden, at vi sidst blev
præsenteret for de intelligente menneskeaber i
Abernes planet. Det skete med en opdateret
version af den første af de gamle klassikere,
som mesterinstruktøren Tim Burton havde ka-
stet sig over. Spørgsmålet er hvad Abernes Pla-
net: Oprindelsen kaster af nyt lys over den po-
pulære science fiction-fortælling. Først og frem-
mest er der jo tale om en prolog - om historien,
der går forud for både de game versioner og
den af Burton. Dette gør selvfølgelig, at alle kan
være med - og samtidig får filmen, bl.a. i kraft
af sin imponerende computerteknologi, formid-
let og visualiseret, hvordan det kunne komme

så vidt, at aberne ligefrem bliver mennesket
overlegent i tanke og handling.

Det er netop på den fantastiske computertek-
nologi, at filmen for alvor gør sig gældende.
De chimpanser og menneskeaber, der nærmer
sig en tankevirksomhed, som kan måle sig med
og overgå menneskets, er fantastisk livagtige og
troværdige. Både i kroppenes bevægelser og i
den mindste mimik i deres ansigtsfolder. Det er
meget imponerende, og det er samtidig med til
at gøre filmen - om ikke troværdig - så i hvert
fald medrivende så længe man befinder sig i
biografsædet.

Filmen skal finde sit publikum i den ældste
gruppe af filmklubmedlemmer. De vil både
kunne sætte pris på den imponerende teknik,
der ligger til grund for, at historien forekommer
nærværende og troværdig. Samtidig vil de
fange filmens morale, som er en pæn hentyd-
ning til vi menneskers ofte blinde fremmarch
mod nye teknologiers muligheder - uden skelen
til etiske eller moralske problematikker.

Indledning
Netop filmens tydelige tematisering af etiske
forskningsproblematikker vil være interessant at
bruge energi på i indledningen. Vi befinder os i
en tidsalder, hvor kloning af mennesker efter-
hånden er blevet et nødvendigt dilemma at tage
stilling til. Det kunne være interessant at tage
de unge med i en lille diskussion, evt. i et opsat
panel, om hvad de tænker om kloning - og hvor
deres grænse går, når det drejer sig om at for-
bedre og redde liv.

Jan Frydensbjerg

ABERNES PLANET
- OPRINDELSEN

USA 2011
Instr.: Rupert Wyatt
Manus.: Rick Jaffa
Medv.: James Franco, Andy serkis m.fl.
Censur: 11

Udl.: FC
Prem.: 4/8-11
Aldersvurdering: Fra 13 år
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Handling
I bil ankommer drengen Sho til sin tantes hus
og ikke mindst hendes vildtvoksende have, hvor
han får øje på en krage og en kat, som tilsyne-
ladende kæmper om et eller andet. (Hvilket
viser sig at være Arrietty). Det går op for os, at
Sho er syg, og er på en slags rekonvalescens
inden en hjerteoperation. 

Men faktisk er Sho ikke hovedpersonen i filmen.
Det er derimod Arrietty, en ’låner’, som i al
hemmelighed bor i huset sammen med sine fo-
rældre. Familien af lånere er få centimeter høje
og lever på ting, de upåagtet kan låne af Shos
tante og hendes husbestyrer. Tiden er inde til, at
Arrietty skal lære at gå på ’jagt’ med sin far –
dvs. at gå på opdagelse hos menneskene og
finde, hvad de skal bruge.  På et af sine togter
kommer Arrietty til at afsløre sig for Sho, og en
form for venskab opstår mellem dem. Hun er
enebarn og har ikke nogle andre, hun kan dele
sine tanker og frustrationer med (måske findes
der andre som hende, men det er usikkert ind-
til slutningen af filmen). Også Sho er i en un-
derlig mellemhånd; væk fra sin mor, ustandse-
ligt træt grundet sin sygdom og med udsigt til
en potentielt dødelig operation.

Det mest dramatiske moment indtræder, da
husbestyreren finder Arriettys families tilholds-
sted og spærrer Arrietty inde for at skadedyrs-
bekæmpelsen skal gøre noget ved hende. Til alt
held undslipper Arrietty, og hun og familien dra-
ger ud for at finde et andet bosted, hvor der fin-
des andre lånere. Arrietty og hendes familie sej-
ler ned ad en å, mens Sho står på bredden og
vinker.

Vurdering
Historien om lånerne er fortalt før. Sidste gang i
slutningen af 1990’erne med John Goodman i
en bærende rolle. At forlægget er det samme, er
til gengæld det eneste, de to film har til fælles.
Hvor realfilmen er drevet af en kamp mellem de
gode lånere og den onde kapitalist, er nær-
værende udgave båret af stemning og en fin
forståelse af barndommens forunderlige uni-
vers. Og så er manuskriptet (man fristes til at
sige ’selvfølgelig’) skrevet af Miyazaki. Han er
kendt og elsket for Det levende slot, Ponyo på
klippen ved havet, Min nabo Totoro og mange
andre. Denne gang har han overladt instruk-
tørarbejdet til en betroet medarbejder, men ind-
trykket er det samme.
Vi er i et univers, hvor konflikter ikke på samme
måde er påkrævede for at fortælle en historie.
Eller også er det fordi japanerne fortæller histo-
rier på en anden måde. I modsætning til os i ve-
sten fortæller de måske bare i stemninger og fø-
lelser. I hvert fald var jeg mildt forundret over

slutningen – her var ingen forløsning eller facit
på, hvordan det siden kommer til at gå Arrietty
og Sho. Blot en konstatering af, at de mødtes og
skiltes og vil bære hinanden i deres hjerter, så
længe deres liv nu får lov at fortsætte.
De var ensomme på hver deres måde; hun den
sidste i sin familielinje og han på randen mel-
lem liv og død omgivet af ældre mennesker.
Deres møde sonede deres ensomhed, og nu kan
de fortsætte af hver deres bane.
Farverne i filmen er varme og levende som en
afspejling af barndommens til tider magiske
univers.

Indledning
Fortæl gerne, at denne film ikke giver færdige
løsninger, men at den nærmere beskriver et
møde mellem to forskellige væsner, som allige-
vel er meget ens. Nævn eventuelt, at filmen
både begynder og slutter med ’rejser’ – Shos
biltur og Arriettys færd mod en ny tilværelse.

Kim Bruun

ARRIETTYS 
HEMMELIGE VERDEN

Japan 2010
Instr.: Hiromasa Yonebayashi
Manus.: Hayao Miyzaki
Danske stemmer: Sophia Tordal Hage, 
Oliver Ryborg m.fl.

Censur: 7
Udl.: Camera
Prem.: 25/12-11
Aldersvurdering: Fra 7 år
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Arriettys 
hemmelige verden



Arthurs julegaveræs 
Handling
Arthur er mindste søn af julemanden, og besid-
der det store arbejde med at læse alle brevene
til julemanden. Han er endt her efter fiasko i en
anden afdeling af det store værksted.

Filmen starter med et brev modtaget fra en lille
pige, Gwen, fra den lille by Trelew i England.
Hvor Gwen stiller de spørgsmål, vi alle har
været igennem omkring julemanden. Hun beder
om en bestemt cykel i en bestemt farve for at
bevise, at han er til.

Vi følger den rejse julemanden er på for at ud-
levere gaver til alle verdens børn. Denne rejse
foregår nu i et stort flot rumskib og bliver ledt
efter den største militære præcision. Der er mi-
litærklædte alfer, der ved hvert stop synkronise-
re deres ure og svinger sig rundt i ledning og
gardiner. Dette er alt sammen arrangeret af Art-
hurs storbror Steve, som er klar til at overtage

jobbet som den 20. julemand. Der går koks i
gavebåndet, efter at den kiksede Arthur er på
besøg i det store pakker rum, og gaven til Gwen
forsvinder. 

Julemanden vender tilbage til Nordpolen og
melder veludført mission fuldført og til alles
overraskelse, især storbror Steve, meddeler han,
at han fortsætter et år endnu.

Der er dog et lille problem; at gaven til Gwen
ikke er blevet afleveret. Og den eneste, der har
viljen til at få det gjort, er Arthur. Arthur og ju-
lebedstefar springer ombord i den gamle kane
med efterfølgerne af de oprindelige rensdyr.
Dette kan jo kun gå galt, og der sker mange
sjove og utilsigtede ting undervejs. Bl.a. ender
de i Trelew i Mexico, ender på en øde ø, er ved
at blive spist at glubske ulve i Afrika. Det kan jo
kun ende galt i denne højteknologiske verden,
og pludselig er der meldinger om ufoer. 

Samtidig tager julemanden og julemor af sted
for at redde deres lille søn.Tiden er ved at være
knap og efter hæsblæsende jagt rundt i verden,
ender både Arthur og familien hos Gwen, og får
afleveret gaven i tide. Arthur og julemanden bli-
ver tilbage og ser, at Gwen lukker sin gave op,
og selvfølgelig får hun også lige et hurtigt glimt
af Arthur, der bliver hejst op i rumskibet. Vel til-
bage på Nordpolen beslutter jule manden, at
han alligevel vil trække sig tilbage og overgiver
dragten til Arthur, da han har vist, at han vil
gøre alt for at bevare julemagien.

Vurdering
En rigtig god julefilm, hvor man er ikke langt
inde i filmen, inden man husker, hvordan det var
at være barn og alle spørgsmålene omkring ju-
lemanden og gaverne. Filmen er i 3D, og det er
for mig ikke det store hit, men under denne film,
glemte jeg helt brillerne og lod mig underholde.
Der er dog et tidspunkt midt i filmen, hvor den
trækker lidt ud. Dette tror jeg ikke blev oplevet
af de to unge poder, der var med inde og se den.
Kampen mellem søskende og deres forskelighe-
der er skildret på en måde, så alle aldre forstår,
hvad det handler om. Og den pinlige, men alli-
gevel seje bedstefar med det klaprende gebis –
det er også noget alle kan forholde sig til.

Denne film er efter min mening for alle, og jeg
vil helt klart holde på, at den er på vores pro-
gram til næste sæson som julefilmen. Herfra kan
der kun meldes om god fornøjelse og god jul.

Indledning
Der kunne man evt. tage en snak med børnene
om, hvorvidt de tror på julemanden, om at få
ens ønsker opfyldt, om alt skal være nyt og mo-
derne. Der er også den evige kamp mellem
søskende og det, at man føler, at ens forældre
hører én.

Lone Jensen Grenå Børnebio

ARTHURS JULEGAVERÆS

USA 2011
Instr. og manus.: Sarah Smith
Danske stemmer: Julian Thiesgaard 
Kellerman, Lars Knutzon m.fl.
Censur: A

Udl.: Disney
Prem.: 24/11-11
Aldersvurdering: Fra 6 år
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Handling
Den italienske racerbil Francesco Bernoulli ud-
fordrer Lynet McQueen til Verdens Grand Prix,
der er arrangeret af den tidligere oliebaron,
Miles Axlerod, for at promovere hans nye biolo-
giske brændstof, Allinol.

En gruppe mandagsbiler ledet af Professor Zün-
dapp og en ukendt skurk, der sidder på verdens
olieressourcer, er dog ude på at forpurre mar-
kedsføringen af Allinol.

Før det første løb i Tokyo tror de to britiske
agenter Finn McMissile og Holley Shiftwell, der
forsøger at stoppe mandagsbilerne, fejlagtigt, at
McQueens bedste ven, Bumle, er den ameri-
kanske agent, der skal hjælpe dem. Ved selve
løbet sprænger mandagsbilerne adskillige biler
i luften, mens McQueen taber løbet på grund af
et dårligt råd fra Bumle.  Ved det andet løb i Ita-
lien sprænges flere biler i luften og Axlerod su-
spenderer brugen af Allinol, men McQueen væl-
ger alligevel at bruge det ved det sidste løb.
Bumle bliver, efter at have afsløret sig selv over
for mandagsbilerne, taget til fange sammen
med McMissile og Shiftwell i “Big Bentley” i

London, hvor de er få minutter fra at blive kvast
af urets tandhjul. Bumle slipper dog fri og fin-
der ud af, at han har en fjernbetjent bombe
spændt fast til sig. McQueen følger efter Bumle,
der, for at redde sin ven, flygter så langt væk, at
han til sidst er uden for rækkevidde af man-
dagsbilernes fjernbetjening. Mandagsbilerne
bliver overmandet, men bomben, der er spændt
til Bumle er sat til en timer som Zündapp ikke
kan deaktivere. Bumle opsøger Axlerod, der i
sidste øjeblik deaktiverer bomben og afslører
sig selv som den ukendte leder af mandagsbi-
lerne.

Vurdering
Biler 2 kredser grundlæggende om det samme
tema som den første film – det er det indvendi-
ge, der tæller. Kontrasten mellem storbyen og
landevejsbyen er ligeledes den samme, men
hvor den første havde denne kontrast som de-
cideret omdrejningspunkt og på den måde for-
talte historien om “Route 66”-byernes nedtur
som følge af opførelsen af de moderne Inter-
states, har Biler 2 et mere (i mangel på et bedre
ord) politisk omdrejningspunkt. Her er det den
mere nutidige fortælling om udviklingen af

mere miljøvenlig energi og de “onde kræfter”
(olielobbyen), der forsøger at bremse den ud-
vikling, som er i fokus. En fortælling, der des-
værre er knap så original.
Der er dog mange gode enkeltelementer i Biler
2. Måden hvorpå bilernes personlighed vises
gennem bilmærket samt gruppen af mandags-
biler, der udgør den onde olielobby, er ret så ori-
ginale idéer, som hæver filmen op på et niveau,
hvor den ikke blot er en historie, der tilfældigvis
bliver fortalt med biler i de forskellige roller.
Biler 2 kan vises fra 7 år og opefter.

Indledning
Man kunne fortælle om, hvordan bilernes per-
sonlighed udtrykkes gennem deres bilmærke.
Eksempelvis er den britiske agent en Aston
Martin, mens en stor del af mandagsbilerne skal
forestille at komme fra fabrikken British Leyl-
and, der gik fallit i 1980‘erne, fordi de produ-
cerede dårlige biler og derfor blev udkonkurre-
ret, da de japanske bilproducenter gjorde deres
indtog på det britiske marked. Dette er man-
dagsbilerne i Biler 2 bitre over, og deres onde
handlinger er delvist en følge heraf.

Marc Honoré

BILER 2

USA 2011
Instr. og manus.: John Lasseter
Danske stemmer: David Owe, 
Lars Hjortshøj m.fl.
Censur: 7

Udl.: Disney
Prem.: 4/8-11
Aldersvurdering: Fra 7 år
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Bjergkøbing Grand Prix
Handling
Teodor Fælgen, cykelsmed, bor sammen med
savværksarbejderen Sofus Gunnarsen, en lille
sort fugl og muldvarpen Ludvig, som er cykel-
assistent.

De bor langt mod nord, højt oppe på et bjerg
ved en lille by, Bjergkøbing. De tre venner er så
godt som selvforsynende med alt, og har ikke
mange penge mellem hænderne.

Fælgen er ganske vist cykelsmed, men er egent-
lig mere interesseret i opfindelser end i sin kun-
dekreds.                                                                                                                                                      

En morgen kan de læse i avisen om Rudolf
Blodstrupmose, en tidligere lærling hos Fælgen.
Han er blevet racerkører og vinder alle løb på
grund af en særlig opfindelse, han påstår at
have gjort. Men Fælgen har de originale teg-
ninger, for Rudolf har hugget ideen, mens han
var lærling hos cykelsmeden.

I en fjernsynsudsendelse udfordrer Rudolf alle
som tør, og Fælgen beslutter i vrede at bygge en
bil og tage udfordringen op. Men han har ikke
salt til et æg. Sofus står og kigger ud af vindu-
et. I sin kikkert får han øje på en oliesheik nede
i Bjergkøbing, og han får gode ideer. Efter nogle
forviklinger indgår oliesheik Ben Redic Fy Fazan
og Fælgen en aftale. Fælgen får penge til at
bygge en bil og skal så køre for sheiken i det
kommende Grand Prix mod Rudolf Blodstrup-
mose.

Endelig oprinder den store dag – Grand Prix’et.
Den lokale mejeribestyrer er konferencier. En
digter, Brunskimmel, fremsiger sine digte, og
Fælgens bil bliver præsenteret. Efter sang og or-
kestermusik starter løbet. Fælgen får først star-
tet sent, men haler ind på de andre. Efter
megen spænding og motorstop på grund af
hærværk vinder Fælgen over Rudolf, og der er
stor jubel.

Vurdering
Magisk er et alt for lille ord om den nu 37 år
gamle norske dukkeanimationsfilm, som i en ny
digitalt HD-restaureret udgave til nyt billedfor-
mat i biografbredde og knivskarpe billeder, atter
er klar til at henrykke store som små.

Ivo Caprinos dukkefilm i fuld spillefilmslængde
er udført fra a til z med en professionalisme,
som var uhørt, da den kom frem, og som så af-
gjort er filmens styrke. Dukkerne og dukkernes
bevægelser er udtryksfulde og følelser kan af-
spejles i ansigtsudtryk og hændernes gestikule-
ren. Vel skal vi igennem megen snak og alskens
småfinurligheder, inden filmen for alvor kom-
mer i gear, men da det først sker i et af filmhi-
storiens mægtigste og mest adrenalinpumpen-
de racerløb til sidst, ja så er det blot at huje med
og holde på hat og briller.

Glædeligt er det også, at man i den nyrestaure-
rede udgave har bibeholdt de gamle danske
stemmer og altså også den afdøde og berømte
sportskommentator Gunner Nu Hansens legen-
dariske racerløbsspeak.

Så jeg kan kun kraftigt opfordre alle klubber til
at vise denne filmhistoriske guldklump, som på
alle måder holder den dag i dag. Historiens en-
kelhed og filmens miljø - en blanding af men-
nesker og dyr med menneskelige egenskaber –
gør, at selv helt små børn kan følge med, selv
om kommentarerne ofte er en leg med ord på
et voksent niveau, og humoren afhænger af, om
man fanger disse finter.

Indledning
Det er oplagt at fortælle, at denne film er rigtig
gammel, men at det næsten ikke er til at se. At
den er norsk, og at det var Norges første rigtige
lange animation/dukkefilm.

Man kan også fortælle, at det har taget to år og
10 millioner at nyrestaurere den, men så er den
også blevet renset og presset til det moderne
biograflærreds bredde (ved hjælp af zoom, pan-
oreringer og digitalt skabte regulære tilføjelser
til billedet), som gør, at den viser sig lige så
frisk, som da den blev lavet i sin tid.

Hans Peter Mehlsen

BJERGKØBING GRAND PRIX

Norge 1975
Instr.: Ivo Caprino
Manus.: Kjell Aukrust
Danske stemmer: Ole Monty, Vigga Bro m.fl.
Censur: A

Udl.: Miracle
Prem.: 08/10-1976 - Repremiere 30/6 2011
Aldersvurdering: Fra 7 år
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De tre musketerer
Handling
I bedste 007-stil begynder filmen med et ele-
gant gennemført kup, som alligevel ender galt
for vores helte – de tre musketerer Porthos,
Artos og Aramis.

Resten af historien burde være velkendt for de
fleste: D’Artagnan skal til Paris for at blive mu-
sketer. I denne udgave ligesom sin far. Under-
vejs støder han på Rochefort, kommer i klam-
meri og slipper med nød og næppe med livet i
behold.

I Paris møder han de tre (andre) musketerer,
som er blevet fyret på Kardinal Richelieus for-
anledning. De har mere eller mindre opgivet
ævred, men går ikke af vejen for en god duel
med den ulidelige D’Artagnan – én ad gangen,
da de ikke kender til hinandens aftale om at du-
ellere mod opkomlingen. Men da Richelieus
mænd, hvortil Rochefort er at regne, blander sig
i deres indbyrdes kamp, gør de fælles front og
klasker sammen kardinalens soldater.

Herefter går det over stok og sten i en lang
række spektakulære kampe mellem muskete-
rerne, Rochefort, Milady, Buckingham, med Ri-
chelieu som edderkoppen bag det hele og med
den umodne franske konge og hans (endnu)
usikre dronning i kulissen.

Hvis ikke slutningen er velkendt, burde den
være til at gætte.

Vurdering
Med De tre musketerer befinder vi os i den lette
ende af filmkunsten. Smarte bemærkninger og
hurtige kårdestøds udvekslinger kæmper om
pladsen med overraskende action og eminente
effekter. Her er dømt eventyrlig drengerøvsfilm,
hvor pigerne er aldeles velkomne til at være
med. Særligt fordi Milla Jovovich (nok især
kendt fra Resident Evil filmene) forlener Milady-
figuren med en anderledes pondus, end vi har
set i andre udgaver. Hun er stadig giftig og in-
trigant, men hun er så sandelig også handle-
kraftig – hvilket klæder historien.

Vitaminerne i filmen er det så som så med. Un-
derholdningsværdien er stor, men tankerne
dvæler ikke ved filmen længe efter, man har for-
ladt universet. Dette er blot ment som en kon-
statering, så man ved, hvad man eventuelt går
ind til.

Og så slipper vi ikke udenom at nævne, at vores
egen højt skattede Mads Mikkelsen har en
fremtrædende rolle som Rochefort. Det kan
være svært at være uhildet, men jeg synes, han
gør en god figur; jeg tror på ham som den ond -
sindede officer. Ligesom skuespil og effekter i
det hele taget får mig til at tage historien til
mig. Så længe det varer.

Indledning
Det synes, at hvert årti har sin udgave af De tre
musketerer. Fortæl eventuelt lidt om de forskel-
lige udgaver af historien – eller tag bogen med,
læs lidt op og vis, at oplevelser også kan findes
andre steder end i biografen (trods alt).

Kim Bruun

DE TRE MUSKETERER

Tyskland 2011
Instr.: Paul W.S. Anderson
Manus.: Andrew Davies
Medv.: Milla Jovovich, Mads Mikkelsen m.fl.
Censur: 11

Udl.: FC
Prem.: 13/10-11
Aldersvurdering: Fra 12 år
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Handling
Den bestøvlede kat er en fortælling om den
zorro-lignende kat og hans nervepirrende even-
tyr. De fleste kender allerede den bestøvlede
kat, som også bare kaldes for ”Kat”, der gjorde
sin entre tilbage i 2004, hvor han var at finde i
filmen Shrek 2. 

Denne gang er han tilbage i sin egen film, der
beskriver legende om, hvordan Den bestøvlede
kat blev til den bestøvlede kat og om hans tid
før mødet med Shrek, æsel og alle de andre.

Snakken går i den lille landsby, hvor Den bes-
tøvlede kat befinder sig, at den berygtede duo
Jack og Jill er i byen, og de har medbragt en skat
i form af magiske bønner, som man kender fra
historien ”Hans og bønnestagen”. Den bestøv-
lede kat bestemmer sig for at stjæle bønnerne,
men hans plan bliver forpurret af den rivalise-
rende tyv hun-katten Kitty Fløjlspote, og plud-
selig befinder de to katte sig i en stor danse -
fight. Senere samme aften møder Kat ægget
Klumpe Alexander Dumpe, som arbejder sam-

men med Kitty Fløjlspote. Klumpe Dumpe og
den Bestøvlede kat kender allerede hinanden,
de var nemlig bedste venner, dengang de var
børn og boede på det samme børnehjem. Men
Klumpe Dumpe forrådte Kat og narrede ham til
at begår bankrøveri, hvilket har ført til, at Kat
sidenhen har været på flugt. Det er derfor med
en vis skepsis, at Kat går med til at genoptage
samarbejdet med Klumpe, så de sammen med
Kitty Fløjlspote kan stjæle de magiske bønner,
der kan føre dem til enden af bønnestagen, hvor
gåsen, der lægger guldæg, bor. En lang og hef-
tig jagt på de magiske bønner går i gang, og
den nye trio kommer på vilde eventyr i jagten
på guldæggene. Men der er noget, der ikke
stemmer, for Klumpe Dumpe har onde bagtan-
ker og er ude på hævn. Kat ender i fængsel, før
han til sidst forenes med Klumpe Dumpe igen
for at rede landsbyen fra Guldgåsens monster-
mor, der er kommet for at få hævn. 

Vurdering
Filmen er fyldt med karakterer fra gamle folke-
eventyrer og børnerim, og mangler ikke noget,

når det kommer til sjove karakterer. Heller ikke
når det kommer til aktion, er der sparet på
noget. Filmen har fart over feltet, med sjove
dansescener, vilde jagte over byens tage og flot-
te fægtescener. Det er netop i disse sekvenser,
at 3D-effekten kommer til sin ret, filmen be-
høver dog ikke at blive vist i 3D, og kan sagtens
nydes, uden man er iført sjove briller.

Løbende i filmen er der flashbacks til Kats og
Klumpes barndom og teenageår. Disse flash -
backs blandet sammen med den lange og til
tider lidt kringlede historie, om nogle guldæg,
der skal stjæles, samtidig med et gammelt ven-
skab, der skal genetableres, kan godt være en
smule forvirrende for de yngste seere. 

Filmens lidt forvirrende historie er man dog vil-
lig til at acceptere, da den er pakket ind i sjove
replikker og uimodståelig kattecharme. 

Udover en sjov historie om jagten på nogle ma-
giske bønner, rummer filmen også en fortælling
om et venskab, der gik i stykker, og hvordan
dette langsomt skal genfindes. Hvor de fleste al-
dersgrupper vil kunne nyde denne film, vil det
kræve en vis alder for at forstå den dybere hi-
storie, derfor mener jeg, at den angivne censur
passer godt.

Indledning
Hvor mange børn højst sandsynligt allerede
kender Den bestøvlede kat fra Shrek-universet,
vil andre af karaktererne i filmen være mere
ukendte. Som ægget Klumpe Dumpe eller hi-
storien om Hans og bønnestagen, som ligger til
grund for det eventyr, de i Den bestøvlede kat
tager ud på. Derfor kunne det være en fordel at
ridse den gamle fortælling op om drengen
Hans, der havde nogle magiske bønner som,
hvis man plantede dem, ville blive til en bønne-
stage, der ville strække sig helt op til himlen. 

Nynne Jensen

DEN BESTØVLEDE KAT

USA 2011
Instr.: Chris Miller
Manus.: Brian Lynch
Danske stemmer: Kristian Boland, 
Søren Ulrichs m.fl. 
Censur: 7

Udl.: UIP
Prem.: 02/02-2012 
Aldersvurdering: Fra 7 år
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Far til fire 
– tilbage til naturen

Handling
Far skal med sine unger til Sverige for at bo ved
sin kusine Annika, som bliver 50 år. Onkel An-
ders ankommer iført spejderuniform. Med det
gamle brugte køleskab ovenpå bilen – for i Sve-
rige får man gaver for sit aflagte isenkram, i
deres tilfælde et digital kamera – går turen over
broen mod de naturskønne svenske skove.

Vel ankommet rejses telte i den frie natur med
myggeproblemer og toiletbesøg i det fri.

Men ikke alt ånder idyl i naturen. Miljøsvinet
Rikart og hans slæng har en klemme på Anni-
ka. De dumper gamle køleskabe i skovsøen til
gengæld for at lade Annikas gamle far – kaldet
Gubben – i fred.

Alle er ude at bade og ser Rikart dumpe køle-
skabe i skovsøen. De tager billeder af hændel-
sen. Rikart opdager, at han er blevet fotografe-
ret og jagter vores venner for at få fat i kame-
raet. De må flygte over en hængebro til et om-
råde, hvor de er blevet advaret mod at opholde
sig på grund af bjørne. Rikart afskærer dem mu-
ligheden for at komme tilbage, da han klipper
stålwirerne til broen over.

Overladt til sig selv på den øde ø, forsøger de at
klare sig ved at samle bær og fange fisk. En
bjørn dukker op, men Far får den jaget væk. Per
får en ide om at bygge en tømmerflåde. Bjør-
nen dukker op igen, men jages væk af Gubben,
som dukker op. Per er imidlertid drevet alene ud
på søen på tømmerflåden. Far svømmer ud til
ham, og de når i sidste øjeblik at komme af
tømmerflåden, inden den ryger ud over vand-
faldet.

Rikart får fat i kameraet og skal lige til at smide
det i skovsøen, da Per fanger det i sidste øjeblik
og Rikart og hans håndlanger falder i den foru-
renede skovsø.
Så er idyllen genoprettet. Gubben og Annika er
venner igen, og Far kan drage hjem med sine
børn efter en oplevelsesrig tur ud i naturen.

Vurdering
”Nu set af 450.000” lyder reklamebrølene i for-
bindelse med DVD-lanceringen af denne femte
film i genoplivningen af den berømte filmserie,
som filmhistorisk kan føres helt tilbage til be-
gyndelsen af 1950’erne, og lur mig, om ikke
tallet er højere, når vi en gang gør status efter
2012.
Det viser noget om den sejlivethed og popula-
ritet, dette filmkoncept nyder. Og selv om an-
meldere stort set over en kam har vendt tom-
melfingeren nedad, og handlingerne i de sene-
re års Far til fire-film kan skrives på min lillefin-
gernegl, så kan det ikke bortforklare, at tryghe-
den ved at se noget velkendt og ganske harm-
løst er stor for familiemålgruppen. Far er stadig

fjollet i sin ensidighed og mangel på selverken-
delse, Onkel Anders er verdensfjern og siger
stadig ”ulovligheder”, Lille Per er hittepåsom og
trisser stadig rundt med sin Bodil, Mie er snar-
rådig, Søs den smarte blondine med storbyva-
nerne og Ole – tja der skal jo være 4 børn..
Efter den noget halvfjendske Far til fire – På ja-
pansk (2009), er der denne gang dømt natur
med et underliggende tema omkring genbrugs-
tanken, som vi bliver mindet om adskillige
gange under filmen. Det er alt ære værd, og når
man så samtidig oplever en Far til fire film som
efter cirka en halv times fjollerier og ulovlighe-
der pludselig bliver spændende – den centrale
jagt mellem familien og bøllerne – ja så er vi al-
lerede røget noget højere op i antallet af stjer-
ner end tilfældet var med de foregående film.
For første gang i den nyere Far til fire -series hi-
storie føler man faktisk, at der er fare på færde.
Det er helt nye takter.
Far til fire – Tilbage til naturen er og bliver hyg-
gelig familiefilm, der helt sikkert vil gå rent ind
hos de yngste. Filmen formår at få puttet en fin
morale ind, som børn helt sikkert vil kunne
nikke genkendende til, at vi ikke må svine na-
turen til og affald skal på genbrugsstationen.
Lad mig også nævne, at filmen er fornuftigt
håndværk – både lyd- og billedmæssigt.
Så Odense Skolebio kan med sindsro program-
sætte denne film, og vi andre kan glæde os til
Far til fire – Til søs, som allerede er i produkti-
on og klar til efterårsferien 2012.

Indledning:
Her behøves ingen større indledning. Man kan
tale om Far til fire filmene og deres historie og
om filmenes faste figurer og opbyggelighed.

Hans Peter Mehlsen

FAR TIL FIRE 
– TILBAGE TIL NATUREN

Danmark 2011
Instr.: Claus Bjerre
Manus.: Lars Detlefsen
Medv.: Niels Olsen, 
Kasper Ruwai Berg Kesje m.fl. 

Censur: A
Udl.: Scanbox
Prem.: 06/10-2011
Aldersvurdering: Fra 7 år
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Handling
Ren McCormark er efter sin mors død nødsaget
til at flytte fra Boston til den lille, konservative
by Bomont, hvor han skal bo hos sin onkel og
tante. Tre år tidligere blev byen ramt af en fryg-
telig ulykke, hvor fem unge mennesker mistede
livet i en trafikulykke på vej hjem fra afgangs-
ballet – her iblandt præstens søn. Det har re-
sulteret i, at præsten i samråd med byrådet har
erklæret, at dans og musik fordærver sjælen, og
det har medført udgangsforbud om aftenen for
byens unge under 18 år samt et forbud mod høj
musik og offentlig dans. 

Ren har svært ved at indordne sig de strikse for-
bud og vil ikke lade sig undertrykke, og han
ryger derfor gang på gang ind i problemer med
ordensmagten. Og da han ydermere forelsker
sig i pigen Ariel, præstens vilde datter, der er

kæreste med den noget ældre Chuck, bliver det
ikke nemmere for ham at blive accepteret i
byen. Men Ren vil ikke opgive musikken og sin
dans, og jo mere modvilje han møder fra byen,
desto mere forhippet bliver han på at bringe
byen ud af fortidens skygge og få musikken,
dansen og glæden tilbage. 

I takt med, at hans forhold til Ariel udvikler sig,
får Ren dansen tilbage – han får lært sin stiv-
benede ven Willard de forbudte trin, og tager
initiativ til en underskriftindsamling, der skal
ophæve loven mod offentlig dans og musik.
Langsomt får han flere og flere af byens ind-
byggere på sin side, og efter at have taget kam-
pen op mod præsten og byrådet, lykkes det at
finde en løsning, så afgangsklassen atter kan af-
slutte skoleåret med høj musik og svedige dan-
setrin.

Vurdering
Footloose er en genindspilning af den klassiske
danse-film fra 1984, hvor den med Kevin
Bacon i hovedrollen var med i bølgen af ung-
domsfilm om unge, der gør op med samfundets
strenge normer og manifesterer deres oprør i
nye dansetrin og ungdommelige rytmer. Gen-
indspilningen er en del af en ny bølge af
synge/danse-film, der har knap så meget på
hjertet, og derfor spreder Footloose heller ikke
så mange ringe i vandet, som originalen gjorde.
Men selvom historien er set før i andre skikkel-
ser, handlingen forudsigelig og samfundets
magt til at indføre helt urimelige love virker ure-
alistisk, har filmen alligevel sine kvaliteter. For
ikke alene er det fortællingen om outsideren,
der må finde sin plads i et regelstyret samfund.
Det er samtidig en historie om at kæmpe for
det, man brænder for – for musikken, dansen,
for de unges ret at være teenagere, og for ret-
ten til at turde leve livet, være tilstede og mærke
livsglæden. Og her viser Ren en viljestyrke og et
socialt engagement, der løfter filmen, og som
giver den sin berettigelse.

Indledning 
Filmen viser et samfund, der vil beskytte sine
unge mod tragedier ved at indføre forbud, der i
bund og grund gør mere skade end gavn. Man
kan i en indledning derfor stille spørgsmålet, om
man kan forhindre det værst tænkelige i at ske
ved at opstille regler og forbud, og ved at frata-
ge de unge retten til at være unge, eller om man
ikke i stedet skal vise hinanden tillid og stole på,
at man derigennem lærer at opføre sig ansvars-
fuldt. Filmen tematiserer ligeledes, at det hjæl-
per at kæmpe for sin sag, at man ikke skal give
op, hvis man virkelig brænder for noget, og det
kan også være et emne, man kan berøre under
indledningen.

Mette Wolfhagen Linnebjerg,
Odense Filmklub for børn og unge

FOOTLOSE 

USA 2011
Instr.og manus: Craig Brewer,
Medv.: Kenny Wormald, Julianne Hough m.fl.
Censur: 11

Udl.: UIP
Prem.: 13/10-11
Aldersvurdering: Fra 12 år

Data:

“Grammy” nomineret 2012 for “Best song”Footloose
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Handling
Louise går i 8. klasse og bor hos sine bedstefor -
ældre, da hendes mor er i fængsel. En dag bli-
ver moderen sat fri, og Louise har i første om-
gang ikke lyst til at møde hende, men bliver al-
ligevel nysgerrig og beslutter sig for at opsøge
hende. Umiddelbart lader det til, at moderen
har fået et nogenlunde stabilt liv, men Louise
finder snart ud af, at hun stadig hjælper med at
opbevare narko. Moderen forklarer, at det ude-
lukkende er for at slippe ud af sin gæld til nar-
kohandleren Marcel, så Louise, der begynder at
se sin mor som et forbillede, beslutter sig for at
hjælpe til og bliver hurtigt hevet ind i en til-
værelse med dyrt tøj, kokain og vilde fester. Lo-
uise kommer stadigt mindre i skole og trækker
sig væk fra sine veninder og sin kæreste, Niclas. 

På en natklub møder Louise sin mors ekskære-
ste, Hans, og da Louise bliver smidt ud fra sine

bedsteforældres hus, beslutter hun sig for at
overnatte hos ham. De ender med at gå i seng
sammen, og da moderen finder ud af dette, bli-
ver hun mere og mere led overfor Louise. Sam-
tidig finder Louise ud af, at moderen fortsat
hjælper Marcel med at opbevare narko. Derfor
beslutter Louise sig for at afsløre hende og flyt-
te tilbage til sine bedsteforældre.

Vurdering
Frit Fald er kort sagt en ungdomsfilm, der ikke
taler ned til sit publikum. Samtidig er den en
fortælling om forholdet mellem forælder og
barn, hvor Louise i dette tilfælde lærer at se
forbi sin idealisering af sin mor og indser, at hun
i bund og grund ikke er noget godt menneske. 
Det særligt interessante i denne film er netop
også moderens karakter, som man filmen igen-
nem oplever fra Louises synsvinkel. I starten
holder Louise sig på afstand, og seeren kan li-

gesom Louise ikke rigtig se moderens ansigt. Da
Louise opsøger hende, får man ikke et mere en-
tydigt godt eller dårligt billede af moderen, der
mange gange i løbet af filmen skifter mellem at
fremstå sympatisk og usympatisk. Man kan på
den ene side godt se, at moderen generelt set
ikke er den bedste mor i verden, men på den
anden side, virker det også som, at hun trods alt
forsøger at blive en bedre mor.
Mormorens skrappe, jeg-skælder-dig-ud-fordi-
jeg-elsker-dig karakter fungerer også rigtig
godt, især i kontrast til den bløde, hyggelige
morfar, der til enhver tid er villig til at tilgive sin
datters og barnebarns fejltrin.
Frit Fald er en rimelig hård film. Man oplever en
14-årig pige, der drikker sig fuld, tager kokain
og har sex med en 35-årig mand. Alt imens hun
langsomt vender sig væk fra de folk, der virke-
lig holder af hende - veninderne, Niclas og
bedsteforældrene. På trods af, at Louise til sidst
vælger bedsteforældrene frem for sin mor, slut-
ter filmen med overraskende lidt håb. Hun er
ikke blevet genforenet med sine venner eller
 Niclas, og i sidste scene ser man hende stå helt
alene i det betongrå, forblæste Ørestad, mens
metroen passerer hende. Jeg vurderer derfor, at
den, på trods af censuren på 11 år, først bør
vises fra 7.-8. klasse.

Indledning
Man kunne fortælle om hvordan Frit Fald ligger
i forlængelse af instruktøren Heidi Maria Faissts
tidligere film, Velsignelsen, der handler om en
mor, der ikke føler, at hun er en ordentlig mor
overfor sit nyfødte barn. 
Ligeledes kunne man fortælle om den symbolik,
der ligger i, at bedsteforældrene bor i et trygt,
gammeldags parcelhuskvarter på den gamle del
af Amager, mens moderen bor i et af de tilstø-
dende, nye højhusbyggerier i Ørestad, der, især
af københavnere i indre by, anses for at være et
forblæst, moderne betonhelvede.

Marc Honoré

FRIT FALD

Danmark 2011
Instr og manus: Heidi Maria Faisst
Medv.: Frederikke Dahl Hansen, 
Anne Sofie Espersen m.fl.
Censur: 11

Udl.: Nordisk
Prem.: 28/04-2011
Aldersvurdering: Fra 13-14 år

Data:

“Bodil” vinder 2012 for“Bedstefilmfotograf”Frit Fald



Happy Feet 2
Handling
Kejserpingvinen Erik, der er søn af den steppen-
de pingvin Mumle, kan hverken lide at danse
eller synge. Så han føler sig uden for flokken og
stikker derfor af. Sammen med pingvinen Ramón
opsøger han flokken af Adélie-pingviner, der
ledes af den flyvende pingvin Sven, som Erik
hurtigt begynder at se som sit forbillede.

Mumle finder frem til Erik og får, med hjælp fra
Sven, overtalt Erik til at vende hjem igen. Da de
krydser en gletsjerspalte møder de søelefanten,
Strandmesteren Bryan, der nægter at flytte sig
for dem og derfor falder ned i spalten, hvorfra
Mumle redder ham.

I mellemtiden er adgangsvejen til kejserping -
vin land blevet spærret af et løsrevet isbjerg.
Adélie-pingvinerne bliver tilkaldt og hjælper
med at skaffe mad til de indespærrede pingvi-
ner, mens en gruppe mennesker fra et tankskib
forsøger at hjælpe pingvinerne med at skabe en
udvej. En storm trækker ind over Antarktis, hvil-
ket medfører, at menneskene flygter og havet
fryser til, så Adélie-pingvinerne ikke længere
kan hente mad til kejserpingvinerne. Sven for-
søger at lære kejserpingvinerne at flyve, men
må til sidst indrømme, at han er en fugl, ikke en
pingvin.

Mumle får herefter alle Adélie-pingvinerne til at
danse og får derved et stort stykke af isbjerget
til at falde sammen. I et forsøg på at redde Erik
fra at falde ned, skader Mumle sin fod og kan
ikke længere danse. Heldigvis viser det sig, at
Sven også kan danse og Mumle drager derefter
sammen med Erik ud for at hente hjælp fra sø -
elefanterne. Bryan er i første omgang ikke in-
teresseret i at hjælpe, hvilket får Erik til syn-
gende at forklare om sin fars mod samt Bryans
mangel på medfølelse og taknemlighed. Bryan
bliver overtalt, hvorefter søelefanterne og ping -
vinerne i fællesskab får isbjerget til at bryde
sammen, så kejserpingvinerne igen genforenes
med deres familier.

Vurdering
Fortællingen i denne film er meget lig den første
films fortælling. Overordnet handler det om ikke
at passe ind i den homogene flok, men i sidste
ende redde flokken ved hjælp af en unik evne. I
denne film passer Erik ikke ind, da han hverken
danser eller synger som de andre popsangssyn-
gende pingviner, på samme måde som Mumle i
den første film ikke passede ind, da han ikke
kunne synge som de andre pingviner.

Hvor Mumle i den første film ved hjælp af sin
stepdans fik menneskenes opmærksomhed og

dermed reddede kejserpingvinerne, er det i
denne film Eriks overtalende operasang, der får
de forskellige dyrearter til at arbejde sammen
og således redde kejserpingvinerne.

Tematikken omkring den (menneskeskabte)
globale opvarmning er ligeledes til stede i
denne film og endda intensiveret med tøende
istapper, stadigt voksende grønne pletter og
store isbjerge, der river sig løs med potentielt
katastrofale forandringer til følge.

Det er dog, på trods af den til tider lidt triste
stemning, en fin film med en masse behagelig
musik, der med garanti vil få folk til at vippe
med fødderne og rokke rundt i biografsædet. Alt
i alt er det lidt den samme julegave som sidste
år, bare pakket ind i et nyt, flot stykke gavepa-
pir af ørehængende sange med en diskret sløjfe
af underskøn animation. 

Indledning
Det ville især for de mindste være oplagt at for-
tælle om kejser- og Adélie-pingvinernes adfærd
samt fortælle lidt om den art af alkefugle som
Sven tilhører - Lunden.

For de lidt ældre kunne man fortælle om den
globale opvarmning og dens følger.

Marc Honoré

HAPPY FEET 2

Australien 2011
Instr. og manus: George Miller
Danske stemmer: Laus Høybye, 
Trine Dyrholm m.fl.
Censur: 7

Udl.: FC
Prem.: 25/12-2011
Aldersvurdering: Fra 7 år
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Handling (Del 1):
I sommeren 1997 gør Rufus Scrimgeour, den
nyeste minister for magi, den magiske verden
opmærksom på Lord Voldemorts tilbagevenden
til magten. Han slår fast, at ministeriet er stærkt
som aldrig før trods de seneste begivenheder.
Efter adskillige angreb fra Voldemorts Dødsgar-
dister ser vores 3 venner sig nødsaget til at for-
lade deres hjem. De medbringer kun de få ejen-
dele, som blev givet dem af Dumbledore, og
som de håber, kan medvirke i deres søgen efter
Horcruxerne, som indeholder Voldemorts sjæl og
kraft. Kun ved at ødelægge dem, kan de øde-
lægge Voldemort.

Trioen stjæler en Horcrux – en medaljon – fra
Ministeriet for Magi og forsvinder ud i ødemar-
ken. De prøver at destruere medaljonen, men
uden held. Påvirket af ondskaben i medaljonen,
forlader Ron de to andre i en slags jalousi. 
Harry får besøg af en Patronus ånd, som viser
ham vej til Gryffindors sværd, som ligger på
bunden af en frossen sø. Det mislykkes for Harry
at få fat på sværdet, men Ron dukker op og fin-
der det frem og bruger det til at ødelægge me-
daljonen.

De tre besøger den excentriske troldmand Xen-
ophilius Lovegood, som udreder Voldemorts
plan ved hjælp af eventyret ”De tre brødre”,
som handler om de kraftfulde gaver, som gives
til Døden. Xenophilius udleverer imidlertid
Harry til Dødsgardisterne i håb om at redde sin
egen datter Luna, som holdes fanget af Volde-
morts følgesvende. Trioen bringes til Dødsgardi-
sten Lucius Malfoys herregård. Lucius’ søn,
Draco, kan eller vil ikke identificere Harry, da

Hermione har forklædt ham ved hjælp af magi.
Hermione tortureres af en anden Dødsgardist,
Bellatrix Lestrange, til at afsløre Harry. Alfen
Dobby, Harrys mest trofaste ven, redder imid-
lertid Harry, Hermione, Ron og Luna, men
dræbes af Bellatrix under flugten.

Fra Dumbledores gamle ven Gellert Grin-
dewald, erfarer Voldemort, at Dødens første
ønske – den nuværende og kraftigste tryllestav
– ligger begravet i den grav, hvor Dumbledore
ligger. Voldemort sprænger graven op og gør
krav på den kraftige tryllestav.

Handling (Del 2):
Harry Potters største fjende, Lord Voldemort, be-
sidder nu den kraftige Elder tryllestav, en af
Dødsregalierne, som giver herredømmet over
Døden. I håb om at kunne ødelægge Voldemort,
er Harry nødt til at finde de Horcruxer, som
 inde holder Voldemorts sjæl.

Nissen Griphook fortæller Harry, at der måske er
et Horcrux i den boks, som ejes af en af Volde-
morts følgesvende, Bellatrix Lestrange. For -
klædt drager Harry og hans venner Hermione
og Ron ind i boksen. De stjæler Horcruxen og
flygter. Vha. telepatiske evner ved Harry, at Vol-
demort har nys om dette, og at et andet Hor-
crux (Rawenclaws forsvundne diadem) findes
på Hogwartsskolen. Harry vender tilbage til sko-
len og erfarer her, at professor Snape – formo-
dentlig en af Voldemorts støtter – er blevet rek-
tor. Da Harry står overfor Snape i Storsalen, for-
tæller Snape ham sandheden. Under en trylle-
stavsduel mellem Snape og professor McGona-
gall flygter Snape. McGonagall samler herefter

en hær for at beskytte Hogwarts. Harry finder
Horcruxen, imens hans ven Neville Longbottom
beskytter broen til Hogwarts, som bliver angre-
bet af utallige Dødsgardister. Men flere Døds-
gardister og andre væsener bliver ved med at
dukke op.
Mens kampen raser, udspionerer Harry, Hermio-
ne og Ron Voldemort og Snape i Hogwarts bå-
dehus. Voldemort dræber Snape, og idet han
dør, fælder han en enkelt tåre, som Harry op-
fanger. Ved hjælp af Pensieven (apparat hvor
man kan se minder), ser Harry Snapes erindrin-
ger. I et flashback ser han, at Snape var forel-
sket i Harrys moder, og at Voldemort ved en fejl-
tagelse gjorde Harry til en Horcrux, da Volde-
mort dræbte hende. Han erfarer også, at Snape
i al hemmelighed modarbejdede Voldemort.
Harry indser nu, at han er nødt til at dø, hvis Vol-
demort skal overvindes.

Harry går ud i skoven til Voldemort, som slår
ham ihjel. Tilsyneladende. For da Voldemort tri-
umferende ankommer til Hogwarts med Harrys
døde krop, vågner Harry op og dræber Volde-
mort i den sidste og afgørende tryllestavskamp.
Sluttelig destruerer Harry Elder tryllestaven.

19 år senere sætter Harry Potter og Ginny We-
asley deres børn på toget til Hogwarts. Det
samme gør Ron og Hermione med deres.

Vurdering
I 2001 kom den første Harry Potter film (Harry
Potter og De Vises Sten). 10 år senere afsluttes
serien med Harry Potter og Dødsregalierne, som
man har valgt at splitte op i to hele film. Otte
film i alt.

HARRY POTTER OG 
DØDSREGALIERNE – DEL 2

USA, Storbritannien 2011
Instr.: David Yates
Manus.: Steve Kloves
Medv.: Daniel Radcliffe, Emma Watson m.fl.
Censur: 11

Udl.: FC
Prem.: 13/7-11
Aldersvurdering: Fra 12 år

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber16
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Oscar nomineret og BAFTA vinder 2012for “ Best Achievementin Visual Effects”Harry Potter 
og Dødsregalierne



Otte film set af millioner af børn og voksne over
den ganske verden, baseret på J.K. Rowlings
fantastiske bøger, som fik millioner af børn og
unge til at læse igen eller i hvert fald lysten til
at læse igen.

At serien samtidig har været noget af det mest
indbringende filmhistorien overhovedet har set,
er en helt anden historie. Ydermere er det lykke-
des gennem hele filmserien at bevare en lang
række af de samme skuespillere, og det har
været en storslået oplevelse at se Daniel Radclif-
fe (Harry), Rupert Grint (Ron) og Emma Watson
(Hermione) vokse i bogstaveligste forstand fra
film til film, uden at det er gået ud over hverken
troværdigheden eller interessen. Fra barnlig en-
tusiasme til gravalvorlig undergangsstemning.

Det kan selvfølgelig ærgre, at sidste del af
denne pompøse saga er delt i to, men der er for-
mentlig skelet kraftigt til bankbogen forud for
denne beslutning. Del 1 er karakteriseret ved et
meget langsommere tempo end del 2. Vi følger

vores venner i jagten på de horcruxer, der rum-
mer Voldemorts sjæl. Dødsregalierne er der
 dros let voldsomt ned for, faktisk hører vi først
om dem i slutningen af første del, og det er en
klog beslutning, da det kan være svært for os
beskuere at holde rede på både horcruxer og
dødsregalier. Samtidig lades der voldsomt op til
de afsluttende kampe. Der går heller ikke
mange sekunder af del 2, førend lunten er
tændt til en endeløs lavine af kamp- og jagt -
scener – mere eksplosivt end set i nogen af de
andre Potter-film.

Jeg er ikke bekendt med, hvor meget vi har
brugt Harry Potter filmene i vores børne- og
ungdomsfilmklubber. Mit gæt er, at det sikkert
er begrænset. Måske nogle af de første film i se-
rien, hvor uskyldigheden og magien var i højsæ-
det og mindre i de senere film, som er karakte-
riseret ved at være meget mere dystre, sære og
mere indviklede at holde rede på. Mange har
sikkert også valfartet til biograferne og set dem,

mens de var aktuelle der. Endelig er der også
længden på filmene. De fleste Harry Potter film
ligger på mellem to og to og en halv time, og
det er nok lige i overkanten.

Men brugt eller ej. Harry Potter sagaen fortjener
sin plads i filmhistorien og en plads her i vores
kataloger. Skulle der en gang være en kæk klub,
som ville vise Harry Potter på en maratonaften
og natten med og måske en halv dag mere, ja
så er der rigeligt at tage af.

Tak for oplevelserne.

Indledning
Gør rede for handlingen. Den er lang og kan
være svær at holde rede på. Fortæl om bøger-
ne, som danner grundlag for alle filmene. Op-
fordrer de unge til at læse eller genlæse dem.
Der er i de to sidste film scener, som kan virke
barske på de mest sarte.

Hans Peter Mehlsen
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Handling
Vi er i 30’ernes Paris. Den forældreløse Hugo
Cabret lever i de skjulte rum bag de store ure på
jernbanestationen Gare de Lyon ved Montpar -
nasse. Her trækker han de store urværker op, og
ser til, at de går rigtigt. Et job hans fordrukne
onkel Claude egentlig skulle lave, men som han
ikke magter. Som han ikke magter at passe på
Hugo, efter Hugos fars tragiske død i en brand.
Hugos eneste holdepunkt er en mekanisk skri-
vende mand, som faderen fandt på et museum,
før han døde.

Hugo er besat af tanken om at få den mekani-
ske mand til at virke, idet han tror, at den inde-
holder et hemmeligt budskab fra hans far.

Hugo må hele tiden være på vagt overfor den
strikse jernbaneinspektør, som er på evig jagt
efter tyveknægte og forældreløse børn, som han
med største fornøjelse sender på børnehjem.

En dag da Hugo atter prøver at stjæle smådele
til sin mekaniske ven fra George, en ældre og
meget sur ejer af en lille legetøjsbod i jernbane-
stationen, bliver han taget på fersk gerning.
George bliver dog imponeret af Hugos fingersnil-
de, og som ”straf” skal han hjælpe til i boden.

Gennem arbejdet opdager Hugo ting og sager
om George, som får gennemgribende betydning
for dem begge.

Vurdering
Det fortælles, at en af grundene til at en af USA’s
allerstørste nutidige filmskabere, Martin Scorse-
se, skaberen af flere barske gangsterfilm og
storladne historiske epos, fik lyst til at lave en
børnefilm, var den, at hans 13årige barnebarn
en dag spurgte ham, om han ikke havde lyst til
at lave en børnefilm – og så gerne i 3D. Det
kunne han ikke stå for, og i romanen ”The In-
vention of Hugo Cabret” fik han den inspiration,
som blev til filmen Hugo.

Om barnebarnet kunne lide den færdige film,
melder historien ikke noget om, men spørgsmå-
let om Hugo er en børnefilm presser sig på, når
man har set filmen. Jeg havde det på nøjagtig
samme måde, som da jeg for mange år siden så
den vidunderlige Mine aftener i Paradis (også
en hyldest til filmkunsten og oplevelsen af
denne). Er det her egentlig en børnefilm? Ville
børn blive ligeså betaget af filmen som jeg? Ville
de forstå de ufattelige mange referencer til
filmhistorien, som findes i filmen. Ville de sim-
pelthen kede sig? Vi har aldrig, af de nævnte
grunde, turdet vise Mine aftener i Paradis i
Århus Skolebio, selv om den hører til en af mine
hjertefilm.

Måske tør vi vise Hugo, om end mange advar-
selslamper også blinker her. Filmen er lang –
lidt over to timer. Kan de fastholde interesse for
Hugos historie, som også blandes med historien
om filmeventyreren George Méliès. Vil de kunne
forstå de mange referencer til filmhistorien og
litteraturen for den sags skyld. Det er en rigtig
god diskussion, så mit råd er, at filmudvalget i
børnefilmklubben sammen ser Hugo og tager
en vurdering derfra.

At filmen er mageløs, hersker der ingen tvivl om.
En lækkerbisken for alle med en kærlighed til fil-
mens verden generelt, for den formidler med stor

overbevisning den fascinerende tiltræknings-
kraft, filmens univers har haft alle dage.

Det er ikke tilfældigt, at Hugo løb med adskilli-
ge Oscars i de mere tekniske kategorier, for fil-
men er et imponerende opbud af effekter, som
forstærkes af en utrolig fornem brug af 3D ef-
fekten. Hugo skal simpelthen ses i 3D. Alene fil-
mens prolog er lige til filmhistorien. I en lang
indstilling føres vi fra et stort totalbillede af et
oplyst Paris ved nattetide via jernbanesporene
ind gennem jernbanestationen med dens myl-
der af folk og lige op på stationens store ur, hvor
vi kan ane Hugos nysgerrige og årvågne øjne.
Mageløst.

Tør nogle filmklubber bruge denne fantastiske
film, skal de unge mennesker være fra 12 år og
opefter og være gode til at læse.

Indledning
Det er selvfølgelig meget vigtigt med en grun-
dig indledning. Selve Hugos historie er til at for-
stå, men når først der rulles op for filmpioneren
Méliès’ historie, så er det med at få fortalt om
den tidlige filmhistorie. Scorseses film er udover
referencer til filmhistorien også fyldt med klip
fra film fra filmens barndom, hvilket også til
tider giver den et meget dokumentarisk præg.

Hans Peter Mehlsen

HUGO  

USA 2011
Instr.: Martin Scorsese
Manus.: John Logan
Medv.: Ben Kingsley, Asa Butterfield
Censur: 7

Udl.: UIP
Prem.: 15/3-12
Aldersvurdering: Fra 12 år
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Handling
John Smith er en ung fyr, der ved et første øje-
kast ligner de fleste på sin egen alder. Sådan er
det bare ikke. I virkeligheden er han en af de
meget få overlevende fra planeten Lorien. Nær-
mere bestemt er han nummer fire ud af ni. Det
har haft store konsekvenser for hans liv på Jor-
den. Sammen med sin værge og beskytter,
Henri, har John været på konstant flugt fra en
dødspatrulje, der er kommet til Jorden fra en
fjern planet - med det ene formål at udslette de
ni resterende fra planeten Lorien.

John har derfor været vant til at hive teltpælene
op hele sit liv. Ofte har det været sådan, at når
han lige netop er faldet til, er blevet accepteret
og har fundet en kæreste - så må de rykke fra
byen, fordi dødspatruljen har fået færten af
dem.

Det er derfor også forventningen, da de ankom-
mer til den lille by Paradise. Selvom det sand-

synligvis bliver et kort ophold for dem, så star-
ter John i skole - og her møder han snart Sarah,
der også fremstår ensom og mystisk.

De to indleder et forhold, og det viser sig at
være den helt store kærlighed. John må i første
opgang sørge for, at Sarah ikke aner besked om
hans skæbne - men der går ikke længe, før det
bliver nødvendigt, at hun også ved besked.

Sammen med vennen Sam ender de i et ende-
ligt opgør imod dødspatruljen, der foreløbig skal
besegle Johns skæbne. Her får de afslutningsvis
følgeskab af Number 6, en handlekraftig ung
kvinde, der har erfaringer med at overvinde
dødspatruljen.

Vurdering
Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor længe man
finder et sultent biografpublikum, der higer efter
flere fantasy-eventyr. Med I am number four
kommer der endnu en i rækken af filmatiserede

bogsuccesser, der henvender sig til det unge
publikum, der både ønsker spænding og over-
skruet kærlighed.

De filmklubmedlemmer, der begejstres over
Twillight-serien, vil sandsynligvis også labbe
denne film i sig med udsøgt fornøjelse. Den er
tilpas enkel i fortællestrukturen, og man er ikke
i tvivl om, hvem man skal holde med. Der
lægges, som i Twillight, vægt på romancen og
den frustration, det at være speciel. Det gør op-
levelsen en smule triviel, men alligevel under-
holder filmen i et fint tempo.
Man når ikke ud på de store intellektuelle dyb-
der med denne film - men sommetider kan
målet med filmvisningen måske også være, at
popcorn, samvær og et dragende filmlærred er
nok til at skabe en perfekt cocktail.

Indledning
Det er altid en god idé at dykke lidt ned i gen-
ren, når man indleder filmen. I dette tilfælde
skal man have fat i den genre, der har domine-
ret blockbuster-listerne siden årtusindeskiftet.
Først med serierne om Harry Potter og Ringe-
nes Herre, sidenhen med utallige fantasy- 
dra maer, der tager udgangspunkt i den svære
kærlighed - og det at være anderledes.

Netop denne anderledeshed er måske det, der
gør efterspørgslen på Twillight-film og deres lige
så stor. Her er måske grobund for en tankevæk-
kende indledning, når nu filmen ikke efterlader
de store revolutioner hos biografgængeren. Det
at være anderledes er efterhånden ikke noget,
man skammer sig over, men i stedet noget man
higer efter. Særligt i ungdomsårene er det vig-
tigt at skille sig ud - moralen kunne derfor være;
uanset hvem du er, vær dig selv!

Jan Frydensbjerg

I AM NUMBER FOUR

USA 2011
Instr.: D.J. Caruso
Manus.: Alfred Gough
Medv.: Alex Pettyfer, Dianna Agron m.fl.
Censur: 11

Udl.: Disney
Prem.: 17/3-11
Aldersvurdering: Fra 11 år
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John Carter
Handling
Den unge Edgar Rice Burroughs kaldes til øje-
blikkeligt at indfinde sig hos sin onkel i Virginia.
Han kommer, men kun for at finde sin onkel død
og sig selv som enearving til en formue, bånd-
lagt i 25 år. Eneste forklaring Edgar tilbydes er
onklens dagbog.

Gennem dagbogen får vi historien om John Car-
ter. Sydstatsmand, fremragende rytter og
sværd fægter, en glimrende soldat og strateg.
Træt af krig og med alle intentioner om at holde
sig for sig selv og i øvrigt blive afskyeligt rig på
det guld, han har tænkt sig at finde. I filmens
prolog har vi set, at det lykkes ham, men inden
da skal han kæmpe mod sydstatssoldater og
apacheindianere. Hvilket er for intet at regne i
forhold til, hvad der venter ham, da han uven-
tet bliver teleporteret til Mars – eller Barsoom,
som planeten hedder på marsiansk.

På Barsoom mødes John Carter af ’tharkerne’ –
væsner med fire arme og en vis lighed med in-
dianerne fra Jorden i deres mod og vildskab.
Endvidere befinder han sig midt i en borgerkrig
(ikke ulig Den Amerikanske Borgerkrig han på
flere måder tabte) mellem byerne Helium og Zo-
danga. 

Modstræbende kaster John Carter sine kræfter
ind på Heliums side. Og eftersom han er en su-
permand på Barsoom, har det en vis effekt i
borgerkrigen.

Egentlig har John Carter tænkt sig at leve lyk-
keligt til sine dages ende med sin brud fra He-
lium, men en magtfuld skabning vil det ander-
ledes, og han sendes tilbage til Jorden uden mu-
lighed for at veksle til en returbillet. Men i det
mindste med en viden om beliggenheden af
guld nok til at gøre ham monstrøst rig.

Tilbage i filmens nutid, hvor Edgar er færdig
med dagbogen, tager historien et par uventede
drejninger og åbner muligheden for en eller
flere fortsættelser.

Vurdering
De fleste af os kender nok Edgar Rice Bur -
roughs bedst som ophavsmand til Tarzan-bøger-
ne. Men faktisk skrev han også en 11-binds
serie om Barsoom, hvor John Carter er hoved-
person i de første tre. Bøgerne er tidligere uden
held forsøgt filmatiseret, men har angiveligt
givet inspiration til såvel forfattere som filmska-
bere af science fiction.

For mig at se, er det på alle måder et velunder-
bygget og perfekt univers, vi dumper ned i på
Barsoom. En døende planet, hvor fremmede
væsner ser deres snit til at få cash from chaos
(at tjene tykt på andres ulykke). Og hvis næste
mål, når Barsoom er død, antydes det, vil blive
Jorden. Det er en verden uden meget vand, men
hvor man har lært sig at sejle på lys i stedet;
hvilket giver nogle ret imponerende sammen -
stød mellem forventninger, når gammeldags
sejlskibe svæver gennem luften.

Historien foldes ud med respekt for tilskueren.
Her er ingen forklaringer eller belærende karak-
terer. Vi møder verden lige så uforberedte som
John Carter selv, og så gælder det ellers om at
hænge på. Hvad man så gør med største for-
nøjelse, da det visuelle udtryk er fantastisk vel-
fungerende.

I det hele taget er filmen en fantastisk oplevel-
se og en interessant rejse ind i en anden verden,
i hvert fald denne signatur gerne ville udforske
nærmere. Og dermed er den også en film, man
snildt kan tage på sit program for at have noget
til at trække husarerne til huse.

Indledning
Forbered de unge mennesker på, at de skal
være opmærksomme, da de ikke får meget for -
ærende undervejs. Fortæl evt. lidt om forfatte-
ren Edgar Rice Burroughs, der her optræder
som vidne til den historie, han selv har fortalt.

Kim Bruun

JOHN CARTER 

USA 2012
Instr. og manus: Andrew Stanton
Medv.: Taylor Kitsch, Lynn Collins m.fl.
Censur: 11

Udl.: Disney
Prem.: 8/3-12
Aldersvurdering: Fra 11 år
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Handling
Alt ånder fred og idyl i fredsdalen, hvor den
madglade panda Po tilbringer tiden sammen
med dyrekrigerne De Fantastiske 5. De våger
over dalen, og Po er efterhånden blevet en ac-
cepteret del af gruppen. Men så begynder Lord
Shen at røre på sig.

Lord Shen er en magtsyg påfugl, der ønsker at
herske over hele Kina. For at lykkes med det
projekt, må han bl.a. skaffe sig enorme mæng-
der af metal og erobre Gong City. Da Mester
Shifu får nys om dette, bliver Po og De Fanta-
stiske 5 sendt af sted for at rede Kina fra en
grum skæbne.

Sideløbende kæmper Po en kamp for at finde
sin sande identitet. Det er så småt gået op for
den buttede Panda, at hans rigtige far nok ikke
er den spinkle fugl, der kokkererer nudler i sin
restaurant.

I første omgang må dyrekrigerne bryde ind i det
palads, Lord Shen har erobret i sin kamp for at
få magten i det store land. Det lykkes, blandt
andet igennem kreative udklædninger og
løsninger.

Forude venter store Kung Fu-kampe, hvor Po
må vise sit værd sammen med de andre krige-
re, samtidig med at han finder sandheden om
sin barndom, og hvad der egentlig skete med
hans mor og far.

Vurdering
Charmen er intakt i denne to’er, hvor vi fortsat
følger den madglade Po og resten af de dygtige
dyrekrigere. Der er fuld fart på fra start, og ani-
mationen er fortsat i topklasse. Filmens skurk,
den magtsyge Lord Shen, er en værdig mod-
stander, der også bærer på en skæbne, der er
med til at forklare, hvorfor han er blevet så
ondskabsfuld. Netop persontegningen af Po og
Lord Shen er en del af filmens styrke - vi bliver
klogere på de to figurer, som vi følger - og det
er med til at skabe en fin ramme omkring for-
tællingen.

Der er fortsat masser af humor, og de danske
stemmer er velvalgte og veloplagte. Særligt ko-
mikeren Rune Klan, der lægger stemme til Po,
rammer sin figur perfekt. Der skal nok være en-
kelte af de små biografgængere, der kan blive

lidt skræmte af Lord Shen-figuren, men som
helhed er det en oplagt animationsfilm at vise
for de yngre filmklubmedlemmer.

Indledning
Når man vælger at sætte en efterfølger på pro-
grammet, er det altid en god idé at repetere,
hvad den første film omhandlede. Det er en re-
minder til de børn, der kender og har set filmen,
men kan også hjælpe de, der ikke har oplevet
den, til at forstå sammenhænge og dialoger i
den film, der skal vises.

Derudover kan man fint tale om skurken Lord
Shen, og forsøge at give børnene en forklaring
på, at der ofte findes en grund til, at ondskab
opstår - eller oplevelser der er med til at drive
ondskaben frem. I tilfældet Lord Shen, har han
som ganske ung misforstået sin skæbne, hvilket
drev ham væk fra sine forældre. Når man først
står alene, presset op ad en mur, er det desvær -
re ikke kun animationsfigurer, der reagerer som
Lord Shen.

Jan Frydensbjerg

KUNG FU PANDA 2

USA 2011
Instr.: Jennifer Yuh
Manus.: Jonathan Aibel
Danske stemmer: Rune Klan, 
Søren Spanning m.fl.
Censur: 7

Udl.: UIP
Prem.: 16/06-2011
Aldersvurdering: Fra 6 år
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Handling
En flok arbejdere sidder og spiller kort, da noget
voldsomt får jorden til at ryste og deres værk-
tøjer til at flyve gennem luften. En af arbejder-
ne, Pedro, bliver begravet under jorden. Dette
fornemmer hans datter Mia tilsyneladende. I
hvert fald beslutter hun, at hun skal forlade sin
landsby, hvor hun antagelig passes af landsby-
ens øvrige beboere. Sin unge alder til trods (hun
er vel i førskole alderen) får hun lov til det. På
sin vej møder Mia hjælpsomhed fra alle kanter,
og man fornemmer, at hun appellerer til sine
medskabningers empati: Hun får hjælp fra såvel
børn som voksne og endog fra en heks, som
egentlig synes at ville hende ondt. Men særligt
får hun hjælp af titlens ’Migoo’er; en slags na-
turånder med hjem i et stort træ.

I et parallelt forløb hører vi om drengen Aldrin.
Også han er uden sin mor, dog kun fordi hun er
bortrejst i forskningsøjemed. Derfor er Aldrin
vidne til sin fars perverterede udnyttelse af na-
turen. Byggepladsen, Mias far arbejder på, er i
gang med at bygge et gigantisk hotel ude i jung-
len. Da investorerne svigter og Aldrins far står til
at miste alt, sætter han sin sine sidste kræfter
ind på at hævne sig på naturen i skikkelse af det
store træ, migooerne hører hjemme i.
Inden det kommer så vidt, mødes de to fædre
og frelser hinanden, ligesom Mia og Aldrin
mødes og reddes af deres fædre.

Vurdering
Hensigten mærkes tydeligt i Mia og Migoo: Vi er
ude i noget global opvarmning og pas på Jor-

den, for det er den eneste, vi har. Det er helt fint
at sige sådan til voksne, men små børn (som er
det primære publikum til filmen) har ikke brug
for den slags tungt skyts – især ikke hvis de tror,
at ansvaret påhviler dem.

Heldigvis er det ikke der, vi er. Selv små børn
ved umiddelbart, at de skal behandle ting, hin-
anden og naturen ordentligt. Det er ud fra en
voksen optik, at man mærker hensigten og
eventuelt bliver forstemt. Filmen har noget her-
ligt anarkistisk og barnligt trodsigt over sig; som
Mias rejse ud i verden til trods for, at hendes
unge alder skulle tilsige, at hun ikke burde være
i stand til det. Og heksen, Mia stjæler fra, og
som man forventer, vil være en modstander,
men som viser sig yderst hjælpsom. Logik, som
vi er vant til den, er suspenderet. I stedet får
man en stemningsmættet animation, hvor bag-
grundene giver mindelser om tidlig impressio-
nisme. Faktisk har nogen karakteriseret filmen
som noget, der kunne være lavet af Miyazaki og
tegnet af van Gogh. En temmelig blæret på -
stand, men noget er der om snakken: Den
drømmende historie, hvor konsekvenserne ikke
synes at stå mål med handlingerne (forehaven-
der vi ellers ville se som forkastelige, passerer
upåagtede) og de smukke tableauer i baggrun-
den, hvor farverne glider ud i næsten absurdite-
ter.

En meget smuk oplevelse børn og andre med
åbne sind vil forstå at værdsætte.

Indledning
Prøv at slå stemningen an. Filmen skiller sig
ganske meget ud fra de Hollywood-produktio-
ner, børn diverteres med i tide og utide. Både
hvad angår fortællingen, måden der fortælles
på og animationens ind i mellem grove karak-
ter.

Kim Bruun

MIA OG MIGOO

Frankrig, Italien 2008
Instr. og manus: Jacques-Remy Girerd
Danske stemmer: Mia Aunbirk, 
Kasper Leisner m.fl.
Censur: 7

Udl.: Scanbox
Prem.: 17/11-2011
Aldersvurdering: Fra 6 år
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Min søsters børn
– alene hjemme

Handling
Mor og far vågner og opdager, at de har sovet
over. Det skaber vild panik, for de skal på tre
ugers ferie til New York, og nu er der problemer
med at nå flyveren. Men børnene har narret dem
og sat uret frem. De inviterer på morgenmad i
haven.

Naboen Fru Flint har armeret sit hus, da øst -
europæiske tyvebander huserer i området.

Inden forældrene drager mod lufthavnen an-
kommer fars nye bil - en lækker rød og ældre
sportsvogn. Jan og Michael fristes af den flotte
røde bil og tager en tur i den. Uheldigvis kører de
ind i en mur. På værkstedet får de at vide, at det
vil koste 30.000 kroner at udbedre skaderne.

Børnene beslutter sig for at lave et Hotel Hygge-
ly med restaurant for at tjene penge til bilrepa-
rationen.

Snart vælter det ind med gæster, og forretningen
går strygende. Men Fru Flint har fået færten af,
at noget er galt og beder politiet om at under-
søge sagen. Hun får imidlertid et bræt i hovedet
og besvimer. Onkel Erik klæder sig ud som Fru
Flint og redder situationen med politiet.

Fru Flint og Onkel Erik forsones, og han fortæller
hende om hotelprojektet. Han beder om 5 dage
mere, så har de tjent de 30.000 kroner.
De to røvere Olga og Knud indlogerer sig på ho-
tellet i den hensigt at stjæle børnenes penge.
Børnene finder ud af deres hensigter og narrer
med list de to tyve adskillige gange. Sluttelig får
røverne pengekassen, men opdager, at der kun
er papir i den. Tyvene har imidlertid taget Blob
som gidsel og vil kun aflevere ham mod at få

pengene. De får pengene, men Erik aktiverer Fru
Flints alarmgitter, og tyvene indespærres. Olga
begynder at rive pengene i stykker, og Erik må
lukke de to røvere ud. Og så går den vilde jagt
ellers på cykler, skateboard og løbehjul og sågar
i en skraldespand. Det lykkes til sidst at fange
røverne og overgive dem til politiet.

Forældrene kommer hjem fra ferie, og den røde
bil er blevet repareret.

Vurdering
Mine Søster børn konceptet er åbenbart uopsli-
deligt. I perioden 67-71 instruerede Annelise
Reenberg fire film i serien med en i øvrigt fuld -
stændig manisk Axel Strøbye som onklen i de
første to film.

I 2001 relancerede instruktøren Thomas Villum
Jensen serien og lavede frem til 2004 tre film om
de kække børn og 3. ombæring af filmserien fik
vi i 2010, da Martin Miehe-Renard lavede Min
søsters børn – I Nordjylland, og det er også selv-
samme instruktør, som står for denne 2012 ud-
gave. Dette korte rids blot for at konstatere, at
historierne om Min søsters Børn snart har mere
end 45 år på bagen, og at det stadig er rentabelt
at lave historier om dem. Det er også lige så sik-
kert som amen i kirken, at denne film ikke bliver
den sidste.

Jeg tillader mig at hævde, at der ikke er ret
meget nyt under solen. Præmissen er som vanlig
enkel. Noget går galt, et problem skal løses – og
det kan det kun, hvis hele børneflokken og Onkel
Erik samarbejder. I Mine søsters børn – Alene
hjemme har man skelet kraftigt til Alene Hjem-
me-filmene, både med hensyn til filmens under-
titel, dens optakt og i de meget lidt morsomme
sekvenser, hvor børnene passende uskyldigt tor-
turerer filmens to skurke. Det skal man holde sig
fra, når det nu engang i originalen blev gjort så
fortræffeligt og charmefyldt.

Min søsters børn – Alene hjemme kan selvfølge-
lig programsættes, men som jeg plejer at sige,
kunne det være, at der var andre mere interes-
sante børnefilm med både kant og udfordrende
historier at vise, og så synes jeg, man bør vælge
dem.

Indledning
Filmen kræver ikke nogen speciel indledning.
Måske kan man fortælle om Min Søsters børn
filmkonceptet og de genkendelige figurer.

Hans Peter Mehlsen

MIN SØSTERS BØRN
– ALENE HJEMME

Danmark 2012
Instr.: Martin Miehe-Renard
Manus.: Jesper Waldvogel Rasmussen
Medv.: Peter Mygind, 
Frida Luna Roswall Mattson m.fl.
Censur: A

Udl.: FC
Prem.: 02/02-2012
Aldersvurdering: Fra 6 år
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Handling
Filmen handler om John McGill, en ung buttet
dreng i Glasgow i 1970’erne.

Filmens titel Neds står for ’Non educated delin -
quents’, som er en betegnelse man bruger om
hooligans og småkriminelle i Skotland. Hvis man
skal oversætte udtrykket til dansk, vil det blive
noget i stil med ”ikke uddannede forbrydere”.

Filmen starter, da John McGill er 10 år. Han
kommer fra fattige kår med en far, der drikker
og en småkriminel storebror, men selv klarer
han sig godt i skolen og er på vej ud af den so-
ciale sump. Da han flytter skole, bliver han au-
tomatisk sat i en klasse for mindre begavede, og
må gøre sig fortjent til at blive rykket op. Han
kæmper og bliver efter et halvt år rykket op.
Han vokser op, og alt tyder på, at John McGill

har en lovende fremtid i vente. Men efterhånd-
en som han gang på gang bliver sat i bås af om-
verdenen som en bølle, ligesom alle de andre
unge fra hans kvarter, mister han interessen for
skolen og sine store fremtidsplaner om at star-
te på universitet. Han begynder at omgås de
bandemedlemmer, han tidligere har afskyet og
hans hverdag bliver nu præget af vold, trusler
og opgør med autoriteter. Det hele kulminerer,
da han brutalt overfalder en dreng, der engang
var efter ham, hvilket medfører, at drengen bli-
ver hjerneskadet. 

Efter samtaler med rektoren på sin gamle skole
får han lov at starte i skole igen, men denne
gang er der ikke håb om, at han kan blive ryk-
ket op, hvis han klarer sig godt. John McGill,
som engang var en flittig skoledreng, der ville
gøre alt for at blive til noget i livet, befinder sig

endnu engang nederst i hierarkiet uden udsigt
til at kunne slippe væk.

Vurdering
Filmen er barsk. Den handler om en dreng, der
ønsker at bryde med sit bagland og skabe sin
egen fremtid, men efterhånden som han bliver
ældre, ender han præcis som omverdenen
havde forventet. Om det skyldes den sociale arv,
miljøet eller skolesystemet, får vi ingen forkla-
ring på. Vi bliver blot præsenteret for en historie
om en dreng, der bliver udsat for modgang, og
som ikke er i stand til at kæmpe sig ud af det.
Filmen starter i og for sig positivt som en for-
tælling om en dreng med stort potentiale, men
udvikler sig efterhånden i en nedadgående spi-
ral. I takt med filmens udvikling ændrer den li-
geledes fokus, og filmens anden del handler om
bandekrigen mellem to grupper unge fra det
kvarter, John McGill bor i, og ikke om de enkel-
te individer. Filmens censur er sat til 15 år, hvil-
ket jeg synes passer godt. Især den scene hvor
John McGill banker en anden dreng, kræver en
vis alder. Men filmen tager nogle vigtige emner
op, og den vil kunne være baggrund for nogle
gode diskussioner, som især de ældste drenge
ude i klubberne vil kunne få meget ud af. Det er
ikke en film, der får dig til at gå ud af biografen
med et smil på læben, men derimod en film, der
får dig til at gå ud af biografen med indtryk,
som skal bearbejdes og en masse stof til efter-
tanke.

Indledning
Inden filmen starter, ville det være godt at for-
berede de unge på, at der nogle steder i filmen
kan optræde lidt voldsomme scener. En skil-
dring af miljøet og tiden som historien finder
sted i, ville også være godt. Derudover er der
nogle helt oplagte emner, man kunne tage op,
som for eksempel forventninger fra omverdenen
og det pres det medfører. Følelsen af ikke at
være tilstrækkelig eller ikke at blive forstået.

Nynne Bern Jensen

NEDS

Frankrig, Italien, Storbritannien 2010
Instr.og manus: Peter Mullan
Medv.: Conor McCarron, Peter Mullan m.fl.
Censur: 15

Udl.: Miracle
Prem.: 1/12-11
Aldersvurdering: Fra 15 år
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Handling
Vi befinder os i 60’ernes USA – i byen Jackson,
Mississippi. Her er skellet mellem de sorte og de
hvide til at få øje på. Kutymen er, at de unge,
hvide kvinder bliver tidligt gift og får børn. Her-
efter overlades opdragelsen til deres sorte hus-
hjælp – præcis som de selv blev opdraget og
passet af deres sorte hushjælp, barndommens
kærlige og omsorgsfulde holdepunkt.

Den unge, hvide kvinde Skeeter adskiller sig fra
veninderne. Hun er ugift, har uddannet sig som
journalist og har store forhåbninger om engang
at kunne få ansættelse på en stor New York’er
avis, men hun mangler erfaring og rejser derfor
tilbage til barndomsbyen, hvor hun får job på
den lokale avis. Her skal hun skrive Mrs. Myrlas
brevkasse, hvor læserne kan få gode råd om
husholdning og rengøring. Hun vender således
tilbage til et samfund, hvis racesyn ikke har ryk-
ket sig, og hvor hendes veninder, der alle er gifte
og har fået børn, nu er blevet chefer for de sorte
kvinder, der har opdraget dem. 

Da Skeeter søger hjælp til sin brevkasse hos
 ven  indens hushjælp Aibileen, konfronteres hun
langsomt med den virkelighed og de frygtelige
forhold, de sorte kvinder arbejder under. Gen-
nem samtaler med Aibileen får hun indblik i de
hvides behandling af de sorte kvinder og i det
racehad, der gennemsyrer hele samfundet. Hun
får den idé, at hun vil vise, hvordan livet virke-
lig er i Jackson, fortalt fra de sorte hushjælperes
synsvinkel, og hun får Aibileen med på idéen.
Men det er farligt for de sorte at fortælle om
deres forhold, og det er derfor svært at få andre
end Aibileen til at bidrage, men da Aibileens
 veninde Minny bliver fyret fra sit job som hus-
hjælp ved Skeeters veninde Hilly, får Minny nok
af den behandling, de sorte gang på gang ud-
sættes for, og hun indvilliger i at bidrage med
sine historier. Og efterhånden som Skeeter bli-
ver mere og mere bevidst om, hvordan hendes
veninder og også egen familie behandler de

sorte, får hun sværere og sværere ved at accep-
tere forholdene. I takt med, at racehadet eska-
lerer og fører til uroligheder og drab på uskyl -
dige sorte, lykkes det hende at indsamle flere
gribende og chokerende fortællinger om det,
der finder sted i Jackson. Dette bliver til bogen
”The Help”, der udkommer til stor bestyrtelse i
samfundet, men som også bliver en væsentlig
øjenåbner i raceproblematikken.

Vurdering
”The Help” er en bestsellerroman af Kathryn
Stockett, og det er den, Niceville – som den
hedder i den danske oversættelse – er baseret
på. Det er en opsigtsvækkende og øjenåbnende
fortælling om de sortes vilkår for ikke mere end
50 år siden. Dengang blev de sorte betragtet

som en laverestående race, som smittebærere,
der end ikke kunne tillades at benytte toiletter-
ne i de hjem, de tjente i. Og de måtte se sig for-
vist til interimistiske træskure uden for huset.
Samtidig med at de stod for opdragelsen af de
børn, hvis mødre ikke var i stand til at give dem
den kærlighed og omsorg, de behøvede. 

Det er også historien om de kvinder, der skiller
sig ud og som har styrken til at gå imod strøm-
men, modet til at fortælle sandheden, modet til
at åbne for debat - også selvom det kan få fa-
tale følger for dem. Filmen er blevet spået, at
den bliver den nye Farven Lilla, og det har den
muligvis også potentiale til. I hvert fald er det
en gribende fortælling, der er i stand til at cho-
kere den moderne seer, der muligvis har glemt,
at vi for ikke længe siden behandlede de sorte,
som var de dyr. Og samtidig viser historien, at
det altid kan betale sig at reagere på uretfær-
dighed, selvom det kan koste dyrt – at vi har et
vist ansvar som mennesker, og at det er vigtigt,
at vi er dette ansvar bevidst og ikke ukritisk føl-
ger strømmen.

Niceville henvender sig til et ungt og voksent
publikum, og vil derfor passe bedst til de æld-
ste hold. 

Indledning
Som indledning kan det være en god idé at in-
formere medlemmerne om forholdene i Sydsta-
terne i tiden før og omkring 1960’erne. Det er
vigtige temaer, der udspilles i filmen, og kon-
flikterne kan være gode at diskutere efterføl-
gende. Mange af dem: racisme, at turde gå
imod strømmen og kæmpe for retfærdighed og
det at føle, at man er nødt til at reagere, når
man synes, noget er forkert, er universelle og
kan nemt føres op til vores tid og nogle af de
konflikter, der udspiller sig i vores hverdag.

Mette Wolfhagen Linnebjerg
Odense Filmklub for Børn og Unge

NICEVILLE  

USA 2011
Instr. og manus: Tate Talyor,
Medv.: Emma Stone, Viola Davis m.fl.
Censur: 7

Udl.: Disney
Prem.: 17/11-2011
Aldersvurdering: Fra 12-13 år
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Handling
Drillepinden Victor og hans opfinder-ven Jacob
bruger sommeren på at lave drengestreger, un-
derlige opfindelser og drille de voksne i byen.
Men Victor ligger under for den større dreng
Orla, der, i mangel på bedre ting at få tiden til
at gå med, ynder at tæske de mindre drenge.
Det er Victor ret træt af, og han nægter at bruge
hele sommeren på at ligge under for Orlas
hånd. Da Orla en dag spiser Victors frø, beslut-
ter Victor sig for, at tiden er inde til at tage kam-
pen op mod Orlas tæsk og drillerier. Det lykkes
ham at få lokket Orla i en fælde, der resulterer
i, at Orla må tager sin straf for at have gravet
hele smedens hønsegård op. Og smeden er ikke
en mand, man lægger sig ud med.

Cirkusset Bardini annoncerer, at de kommer til
byen, og at det her vil være sidste gang, den
store Kanonkonge vil udføre sit nervepirrende
nummer, inden han går på pension. Det fejres

ved, at byens indbyggere kan melde sig til at
optræde i cirkus. Victor ser det som en mulighed
for at opføre et nummer med sin hund Pølse, og
han går straks i gang med at øve til den store
forestilling. Men Orla har ikke tænkt sig at
lægge striden på hylden, og jo mere Victor og
Jacob driller ham og får ham sendt i kløerne på
den grufulde smed, desto mere hævngerrig bli-
ver Orla. Han beslutter sig derfor for at kidnap-
pe Pølse, så han kan optræde med den til cir-
kusforestillingen. Men Victor nægter at give op
– han vil ikke opgive sin optræden med Pølse,
og da også han bliver taget til fange af Orla,
sætter vennerne ind for at befri Victor og Pølse,
så de kan vise deres talenter i manegen. De når
det – i sidste øjeblik, men inden da har Orla
nået at tiltrække sig cirkusdirektørens opmærk-
somhed, da han ved et uheld skydes ud af ka-
nonen. Ham imponerer alle med sit fantastiske
kanonkongetalent, og tilbydes stillingen som ny
kanonkonge. 

Vurdering
Orla Frøsnapper er en animering af Ole Lund
Kirkegaards klassiske fortælling, og den skildrer
på humoristisk vis, hvordan kampen i ande-
gården udspiller sig. Karaktererne er humoristi-
ske – både i den måde de fremstår fysisk på,
idet de er animeret således, at de fremstår
meget karikerede og skævvredne, men også
fordi filmen er en dejlig uhøjtidelig (og politisk
ukorrekt) skildring af et samfund, hvor normer-
ne er sat på spidsen. De voksne er onde, straf-
fende og uforstående over for børnene, der til
gengæld går langt over stregen med deres dril-
lerier. Og heldigvis viser filmen tydeligt, at tin-
gene ikke altid kan anskues fra et sort/hvidt
perspektiv. For selvom Orla er den store dreng,
alle de små er bange for, viser det sig, at han in-
derst inde også bare er en sølle stakkel, og at
der bag hans bumsede ansigt og grove fremto-
ning gemmer sig en lille dreng, der bare gerne
vil anerkendes og have nogen at være sammen
med. Og selvom Victor umiddelbart er et offer
for Orlas drillerier, er han selv mindst lige så
slem, når det kommer til at drille både de vok -
sne og Orla. Så man undgår ikke at få en smule
sympati for Orla, der gang på gang ender i
kløerne på smeden og må tage staffen for Vic -
tors narrestreger. Derfor er det også rart, at det
i sidste ende er både Orla og Victor, der sejrer.

Indledning
Det vil i en indledning være oplagt et inddrage
eller henvise til Ole Lund Kirkegaards skatkiste af
sjove og underfundige fortællinger om at klare sig
igennem en barndom, der ikke altid er ligetil, fordi
den er spækket med udfordringer, prøvelser og
plageånder, der skal bekæmpes. Men som det
også er tilfældet i andre af Ole Lund Kirkegaards
fortællinger er moralen ofte, at lige meget hvem
man er, og hvordan man opfører sig, er der altid
noget, man er god til. For som Gummi Tarzan fin-
der frem til sin indre styrke, finder også Orla sine
kvaliteter. Mette Wolfhagen Linnebjerg

Odense Filmklub for børn og unge

ORLA FRØSNAPPER

Danmark 2011
Instr.og manus: Gert Fredholm
Stemmer: Nikolaj Lie Kaas, 
Thure Lindhardt m.fl.
Censur: A

Udl.: FC
Prem.: 01/06-2011
Aldersvurdering: Fra 6 år
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Peter Plys – Nye eventyr
i Hundredemeterskoven

Handling
Peter Plys – Nye eventyr i Hundredemetersko-
ven er den klassiske fortælling om drengen
Jakob og hans kærlighed til sine tøjdyr, der i fan-
tasien vækkes til live og gennemlever nye even-
tyr i Hundredemeterskoven. I filmen møder vi
alle de velkendte, excentriske figurer – fx den
evigt lækkersultne plysbjørn Peter Plys, den
altid deprimerede Æsel,  og det hyperaktive Ti-
gerdyr. 

Æsel har mistet sin hale, og Jakob udskriver en
konkurrence om, hvem der kan finde den. Men
midt i vennernes energiske søgen efter halen,
forsvinder Jakob, og da Plys finder en seddel,
hvorpå der står, at han er blevet fanget af et
uhyre, breder uroen sig i Hundredemetersko-
ven. Der iværksættes straks en eftersøgning, og
på hver deres karakteristiske måde går Plys,
Grisling, Tigerdyret og alle de andre i gang med
at redde Jakob fra det frygtelige uhyre, Hr.
Straks.

Men som altid har Plys svært ved at styre og ig-
norere sin trang til honning, og også denne
gang bliver hans ustyrlige lækkersultenhed en
kæp i hjulet. Han forkludrer eftersøgningen og
jagten på uhyret, og inden længe er alle ven-
nerne selv gået i den fælde, der var tiltænkt Hr.
Straks. Men som altid slipper de ved fælles
hjælp ud af kattepinen, Jakob vender tilbage og
Plys finder halen, og må atter erkende, at man
altid kan klare sig gennem konflikterne, når
man bare har hinanden – og en stor krukke
honning.

Vurdering
Der er intet nyt i filmen om Peter Plys på nye
eventyr i Hundredemeterskoven, men det er i

sig selv filmens kvalitet. Den er baseret på for-
fatterens A. A. Milnes klassiske børnebøger, og
den er tro mod sit forlæg. Derfor er der heller
ikke ændret på den traditionelle æstetiske stil,
fortælleformen og tegnestregen, og filmen kom-
mer derfor til at fremstå som en tryg og gen-
kendelig fortælling – en hyldest til det enkle
midt i 3D-filmens og animationens storhedstid.
Og dog, for midt i denne tidsløse fortælling fri-
stes vores kære venner alligevel til at bryde ud
i sang og dans i bedste Disneystil, og der bry-
des også flere steder med filmens traditionelle

udtryk. Fx leges der med forholdet mellem for-
tæller og fortælling, og filmen kommer derved
til at udvise en metabevidsthed, der virker for-
friskende. Desuden leges der med formater, som
når Plys og vennerne pludselig går på ’Streg en’
– kendt fra den italienske tegnefilm La Linea,
eller når vennerne reddes op af fælden, da bo-
gens (og fortællerens) bogstaver kommer dem
til undsætning. Disse brud på den konventionel-
le fortællestil skaber et frisk pust til en film, hvor
handlingen er en smule for genkendelig og for-
udsigelig, men som uden tvivl vil betage det
yngste publikum, alene fordi historien er sød og
simpel, og figurerne så genkendelige.

Indledning
Peter Plys – Nye eventyr i Hundredemetersko-
ven er fortællingen om venskaber og om at
hjælpe hinanden, når der er brug for det. Man
kan derfor indlede med at snakke om, at der er
mange måder at hjælpe på, og alt efter hvem vi
er, gør vi tingene på forskellig vis. Det er også
en fortælling om, at det nogen gange kan være
svært at ignorere sine egne lyster og behov, og
at det ikke gør en til en dårlig ven. Man kan der-
for også komme ind på, at filmens morale er, at
i sidste ende er det vigtigste, at vi holder sam-
men. 

Mette Wolfhagen Linnebjerg
Odense Filmklub for børn og unge

PETER PLYS 
– Nye eventyr i 
Hundredemeterskoven

USA 2011
Instr.og manus: Stephen J. Anderson
Danske stemmer: Donald Andersen, 
Lars Thiesgaard m.fl.

Censur: A
Udl.: Disney
Prem.: 13/10-2011
Aldersvurdering: Fra 5-6 år
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Handling
Piraten Jack Sparrow ender i Tower of London
som følge af et forsøg på at redde sin ven Jos-
hamee Gibbs. Her opdager han, at der er en
anden pirat, der udgiver sig for at være ham.
Jacks dobbeltgænger er hans tidligere dameven,
Angelica, der er ved at rekruttere besætning til
et togt, som har til formål at finde ungdommens
kilde. Jack påstår, at han ved, hvor kilden er, og
Angelica får derfor Jack til også at blive besæt-
ningsmedlem på hendes fars, Sortskægs, skib. 

Sortskæg har brug for at finde den livgivende
kilde, da han ellers, ifølge en profeti, vil blive
dræbt af en etbenet mand. Han er dog ikke den
eneste, der er ude efter kilden. Spanierne ønsker
at destruere den, og Kaptajn Barbossa, der har
tilsluttet sig den engelske flåde, ønsker at få
hævn over Sortskæg, der sænkede Barbossas
skib “Den sorte perle”.

Det lykkedes til sidst at finde kilden på trods af
Jacks mangelfulde navigation. Spanierne og den
engelske flåde har også fundet frem til kilden.
Spanierne forsøger at destruere sølvkalkene,
men Jack får fat i dem og snyder Sortskæg til at
drikke af den kalk, der fratager liv, mens Angel-
ica drikker af den, der giver udødelighed.

Jack overvinder sine spirende følelser for Ange -
lica, efterlader hende på en øde ø og sætter ud
på de syv verdenshave for at finde “Den sorte
perle”

Vurdering
Johnny Depp erkendte i magasinet Empire i fe-
bruar 2011, at den anden og tredje film i Pira-
tes of the Caribbean-trilogien, fokuserede lidt

for meget på subplottene. Grunden til dette var,
at Jack Sparrow, der på trods af sin birolleka-
rakter, fik en meget central rolle (på grund af
den høje popularitet blandt seerne), der over-
skyggede hovedkaraktererne. Det overordnede
plot blev således en smule udvandet og filmene
unødvendigt svære at finde rundt i. Dette er ble-
vet bedre i I ukendt farvand, hvor filmens plot
er en anelse tydeligere. Jack er nu blevet filmens
hovedkarakter, men man finder hurtigt ud af, at
han ikke fungerer særligt godt i denne centrale
rolle, og det overordnede plot er da også nær-
mest et subplot i forklædning. Jack er nemlig i
bund og grund en sitcom-karakter - flad og
med mangel på udvikling. Hans funktion er at
være underholdende på den lettere bøvede,
berusede måde, og lige netop de skøre scener
med Jack skal filmen da også have ros for. Skøre

påfund (og store action-scener) er dog ikke helt
nok til at holde ens opmærksomhed fanget i to
timer og ti minutter. I ukendt farvand er margi-
nalt bedre end den anden og tredje film i Pira-
tes of the Caribbean-serien, men bestemt ikke
bedre end den første. Den kan vises fra 11 år og
opefter.

Indledning
I ukendt farvand kan godt blive lidt indforstået
for de personer, der ikke har set de tre fore-
gående film. Karaktererne, de forskellige pirat-
skibe og hvem der hører til hvem, bliver ikke in-
troduceret særligt godt, så man kunne i sin ind-
ledning fortælle om handlingen i den foregåen-
de trilogi og det generelle univers, som filmene
udspiller sig i.

Marc Honoré

PIRATES OF 
THE CARIBBEAN 4

USA 2011
Instr.: Rob Marshall
Manus.:Ted Elliott
Medv.: Johnny Depp, Penelope Cruz m.fl.
Censur: 11

Udl.: Disney
Prem.: 19/05-2011
Aldersvurdering: Fra 11 år
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Pirates of the Caribbean:
I ukendt farvand



Poppers pingviner
Handling
Som lille dreng sidder Popper foran sin radio for
at opsnappe budskaber fra sin far. Faren udfor-
sker verdenen og har ikke meget tid til sin søn.
Mange år senere er Popper selv blevet far uden
så meget tid og overskud til sine egne delebørn.
Til gengæld er han eminent til at aflæse folks
drømme og forhåbninger, hvilket han udnytter
til at afslutte handler på vegne af det advokat-
firma, han gerne vil være partner i.

Pludselig en dag modtager han en pakke sendt
på vegne af hans afdøde far. Indeholdende en
pingvin, som Popper prompte forsøger at sende
tilbage til afsenderen, men misforståelser gør, at
han i stedet får sendt fem flere.

Meget overraskende bliver Poppers søn vildt be-
gejstret for de seks pingviner. Og da Popper i
forvejen har et ret dårligt forhold til sine børn,
er pingvinerne en kærkommen lejlighed til at
komme tættere på dem.

Forviklingerne omkring pingvinerne, en emsig
zoodirektør, Poppers ekskone, en restaurant i en
park er for omfattende at gøre rede for her. Og
er i øvrigt fuldstændig underordnede. For det
skal alt sammen lede hen til den samme kon-
klusion: Man skal huske at elske, kærligheden
overvinder alt og hvis bare man lever sin natur
ud, skal alt nok blive godt.

Vurdering
Mine forventninger var ikke høje til Poppers
pingviner. Og de blev ikke skuffede. Men til
gengæld var den heller ikke så slem, som jeg
havde forventet. Historien er klæg, utroværdig
og taler ned til sit publikum. Alligevel har filmen
sine momenter, hvor vittighederne fungerer, og
man tror på projektet. Dog bliver urimelighe-
derne snart så mange, at man igen bliver an-
strengt i sit smil – indtil det næste morsomme
indslag. Et indslag som næsten helt sikkert ind-
befatter Jim Carrey; mimik, timing og krops-

sprog er faktisk gennemført morsomt i flere
tilfælde.

Den overordnede historie kommer til at handle
om at finde sig selv og stå ved den, man er.
Meget sympatisk og let at tilslutte sig. Men når
dét indbefatter, at han skal vinde sin ekskone
tilbage af uklare årsager – ud over at han så
kan være sammen med sine børn – så bliver det
lige rigeligt. Formentlig findes der ikke et skils-
missebarn, som ikke på et tidspunkt har ønsket,
at forældrene skulle finde tilbage til hinanden.
Det er kun naturligt og forståeligt – og heldig-
vis sker det også en sjælden gang i mellem. Men
ligefrem at gøre det til heltens sande mål, synes
jeg, er at stramme den for meget. Så meget jeg
end elsker amerikanerne og deres kultur, har jeg

ikke lyst til at få deres moralkodeks om familie -
liv proppet ned i halsen.

Man skal vælge at vise filmen, hvis man har
brug for noget uskyldig underholdning, eller
hvis man har et tema om Jim Carrey.

Indledning
Man kan fremhæve Jim Carrey for hans formi-
dable evne til at antage form efter den film, han
optræder i. Lige siden Ace Ventura og Masken
har han borget for gedigne grin i biografen.

PS: I Odense Filmklub for børn og unge var fil-
men en stor succes på hold to i 2012.

Kim Bruun

POPPERS PINGVINER

USA 2011
Instr.: Mark Waters
Manus.: Sean Anders
Danske stemmer:Thomas Mørk, Carla Gu-
gino m.fl.
Censur: 7

Udl.: FC
Prem.: 28/07-2011
Aldersvurdering: Fra 7 år
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Handling
Emma og Dexter mødes første gang den 15. juli
1988. De er meget forskellige. Emma har store
og idealistiske drømme, som hun for det meste
finder i bogverdenen. Dexter er en ubekymret
rigmandssøn, der tager livet let og elsker fest og
farver. Deres første møde er efter dimissionsfe-
sten på universitetet. Aftenen ender næsten
med et fuldbyrdet one night stand, men forskel-
lige omstændigheder gør, at de ender med at
starte et venskab i stedet for et kærlighedsfor-
hold.

Herefter følger vi dem de kommende år. Altid
samme dato. Deres venskab vokser, og deres
verden går i hver deres retning. Der er ingen
tvivl om, at de har kærlighed for hinanden, men
det bliver ved venskabet, selvom der opstår
masser af situationer, hvor både blikke og hand-
linger peger i en anden retning.

Årene går og Dexter bliver tv-stjerne, i første
omgang med succes, men sidenhen mere og
mere alkoholiseret, hvilket også får konsekven-
ser for deres venskab. Sideløbende har Emma
fundet en mand, som hun tror, hun skal tilbrin-
ge livet sammen med, selvom hun inderst inde
ikke elsker ham, men en anden. Spørgsmålet er,
om de i tide kan nå at redde trådene ud og finde
sammen med hinanden, sådan som det hele
tiden har ligget i kortene.

Vurdering
Filmen er baseret på et af de seneste års største
bogsucceser, og filmens manuskript er skrevet af
romanens forfatter, David Nicholls. Dermed be-
væger den sig tæt op af romanforlægget, hvor-
for vi kun følger de to skæbners vej på en be-
stemt dag igennem hele deres liv.

Filmen handler på mange måder om spildte
muligheder og uudnyttede chancer. Som tilsku-

er er man ikke i tvivl om, at de to bør få hinan-
den, og man kan kun ryste på hovedet af alle de
gange, hvor det ikke går op for dem, når deres
veje krydses. Lyder det bekendt? Det er det
også. Der er derfor ikke så meget nyt under
solen, men filmens charme – og i særdeleshed
de to hovedpersoner – bærer fortællingen godt
fremad, så man kun sidder og venter på, at de
får hinanden til sidst. Den adskiller sig dog fra
andre kærlighedsfilm ved at tage en meget
overraskende og gribende drejning til sidst.

På mange måder er Samme Dag Næste År en
sød lille kærlighedsfilm om noget så sjældent
som ægte kærlighed, der får lov til at vokse sig
større igennem flere årtier. Hvis man blev be-
gejstret for og berørt af The Notebook, er der
gode chancer for, at det samme vil være tilfæl-
det her. Den vil være særdeles velegnet til de
ældste filmklubmedlemmer, der er på tærsklen
til voksenlivet - og som godt kan få glæde af et
billede på de op- og nedture, der venter dem i
livet og kærligheden forude.

Indledning
Elskende der ikke kan eller må få hinanden er
et velkendt fænomen, både i bogform og på
filmlærredet. Hvis filmen anvendes for de æld-
ste filmklubmedlemmer, fx med udgangspunkt i
kærlighedstemaet, kan den fint suppleres med
lidt oplæsning. Uddrag fra Shakespeares
”Romeo og Julie” eller Tove Ditlevsens digt ”De
evige tre” kan være med til at tematisere fil-
mens omdrejningspunkt. Ellers er det en god
mulighed for at tale med filmklubmedlemmer-
ne om spildte chancer. Alle de gange, hvor vi får
mulighed for noget, vi måske drømmer om,
men som vi alligevel takker nej til – måske fordi
vi ikke tør, måske fordi vi er usikre. Det sker jo.
Og ikke kun i kærlighedens navn.

Jan Frydensbjerg

SAMME DAG NÆSTE ÅR

USA 2011
Instr.: Lone Scherfig
Manus.: David Nicholls
Medv.: Anne Hathaway, Jim Sturgess m.fl.
Censur: 7

Udl.: FC
Prem.: 29/9-11
Aldersvurdering: Fra 13 år
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(One Day)



Sherlock Holmes 2
– Skyggespillet

Handling
Filmen tager sit udgangspunkt omkring det for-
rige århundredeskifte, hvor anarkister, nationa-
lister og alskens andet utøj sprænger bomber
rundt omkring i Europa, i et forsøg på at frem-
me deres egne sager og for at destabilisere den
politiske situation.

Sherlock Holmes konkluderer ud fra disse terro-
ristangreb, at det er Professor Moriartys værk. 
En aften da Holmes er i byen med sin ven Dr.
John Watson, redder Holmes sammen med sin
bror Mycroft, Sim, en sigøjner spåkone fra et
mordangreb begået af Moriartys mænd.

Sammen med Sim og hendes familie afslører
Holmes, at Sims bror Rene samarbejder med
Moriarty i forsøget på at starte en europæisk
krig, så de kan tjene penge på at sælge våben
fra deres nyerhvervede våbenfirma.

Efter at have forhindret et snigmord afslører
Holmes, at Rene har stjålet Moriartys optegnel-
ser og brugt dem til at opløse hans imperium.
Klar over den fysiske overmagt overfor Moriarty
skubber Holmes til skurken, og de falder begge
ud over balkonkanten og ned i et vandfald.

Vurdering
Som det var tilfældet med den første succesful-
de (læs: økonomisk indbringende) Sherlock
Holmes filmatisering af ramasjang-instruktøren
Guy Ritchie, så skal man heller ikke her i opus
2 forvente sig at se den klassiske mesterdetek-
tiv iført skotskternet tøj, krumpibe og lup. Nej i
Robert Downey Jr.’s skikkelse er vores helt ble-
vet til en lurvet, psykisk udfordret actionhelt,
hvor der ikke er levnet meget plads til klassisk
detektivarbejde, men hvor vi som tilskuer kon-
stant bliver overstrøet med spektakulære action

og stunts. Så er man advaret, hvis denne film
skulle programsættes i den kommende sæson.
Det kan være temmelig svært at holde rede i de
mange handlingstråde, som filmen gennem-
løber, ligesom man heller ikke får ret meget at
arbejde med i forhold til at opklare de årsags-
sammenhænge som Holmes og Watson strikker
sammen undervejs. De visuelle ledetråde, som
kunne hjælpe os på vej, optræder i så ultrakor-
te klip, at man skal være mere end morgenvaks
for at være med. Som i den første film kryds-
klippes der voldsomt mellem de visuelle hints,
som kunne være forklarende og til Holmes’ in-
tense blik, og det virker trættende i længden, da
man må melde pas i detektivlegen på et tidligt
tidspunkt i filmen.

En lignende gentagelse er tricket med at vise en
gennemtænkt kampscene (altså før den finder
sted) i slowmotion med detektivens voice-over,
hvor han forklarer sine tanker og tekniker bag
angrebet, for derefter – i normal tempo - at ud-
føre selvsamme kamp. Det er flot at se på, men

gentagelserne fremmer ikke den fortsatte inter-
esse.

Det er små indvendinger mod en film, som tek-
nisk er fremragende, med suveræne skuespille-
re i alle roller, en actionbasker fyldt med masser
af lussinger, halsbrækkende jagter på forbryder-
ne, eksplosioner, knivkampe, skuddueller, flere
eksplosioner – ja bliv selv ved.

Et fint actionvalg til de ældste eller til en god
maratonaften i klubben. Men allermest er fil-
men vel til rigtige store drengerøve.

Indledning
Fortæl om den originale Sherlock Holmes figur
ikke bare i litteraturen men også i andre tidli-
gere film om superdetektiven. Der skal nok ad-
vares mod megen action, men da den på ingen
måde er voldsudpenslende, så går det nok, hvis
man respekterer aldersvurderingen.

Hans Peter Mehlsen

SHERLOCK HOLMES 2

USA 2011
Instr.: Guy Ritchie
Manus.: Kieran Mulroney
Medv.: Robert Downey jr., Jude Law m.fl.
Censur: 11

Udl.: FC
Prem.: 25/12-2011
Aldersvurdering: Fra 14 år
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Skyskraber
Handling
Da Jon var helt lille fik hans far, Big Daddy, der
var direktør for en stor fabrik i en lille flække af
en by, en vision om, at denne by skulle vokse sig
stor. En tragisk ulykke, da byens første trafiklys
skulle indvies, satte dog en stopper for disse
storslåede planer. Big Daddy lukkede fabrikken,
startede en radiokanal og påtog sig opgaven at
holde Jon så isoleret som muligt, for at undgå,
at Jon skulle blive skyld i flere ulykker.

Jon begynder alligevel så småt at forelske sig i
den smukke, blinde pige, Edith, der også bliver
holdt næsten isoleret af sin altid smilende far.
Edith er godt nok ikke forelsket i Jon, men har
et inderligt ønske om at være ligesom andre
unge og, ikke mindst, prøve at dyrke sex. Her
kommer Jon meget passende ind i billedet.
Hverken Edith eller Jon ved dog, hvordan man
bærer sig ad, og Jon lider desuden af forhuds-
forsnævring - et problem hans alkoholiserede

dyrlæge-mor, Vivi, løser. Big Daddy finder ud af
Jons spirende følelser, og gør det til sin person-
lige mission at udrydde al dårligdom i byen. Alt
imens Jon, efter en samtale med byens kvinde-
lige tvillingepar, bliver overbevist om, at også
han har ret til at leve sit liv. Edith forelsker sig i
Jon og de går i seng sammen. Big Daddy finder
ud af dette og beslutter sig for at kastrere Jon.
Heldigvis når Vivi at bedøve Big Daddy, og Jon
rejser sammen med Edith væk fra byen.

Vurdering
Umiddelbart virker Skyskraber som en lidt un-
derlig film. Handlingen foregår i et magisk rea-
listisk univers, hvor man blandt andet møder et
nymfelignende tvillingepar, der er som taget ud
af “Odysséen”; en far, der spiser chips, mens han
sidder på toilettet og en ældre dame, der sidder
på en sofa foran sit drivhus hele dagen lang og
lytter til Big Daddys lokalradio på en gammel
transistorradio.

Hurtigt går det op for én, at filmen ikke er så
underlig, som den ved første øjekast giver sig ud
for at være. Allerede efter ganske kort tid ople-
ver man en platkomisk scene, hvor Jon sammen
med sin halvt så gamle bedste ven sidder uden-
for et parcelhus og lægger stemmer til et ældre,
TV-gloende ægtepars mundbevægelser. Denne
scene er ganske underholdende og viser, at
selvom Jon er 17 år, er han mentalt på niveau
med en 9-årig. Scenen skiller sig en anelse ud
fra resten af filmens absurde univers og hjælper
med til at give et praj om, at filmens grund-
læggende fortælling egentlig heller ikke er spe-
cielt ekstraordinær, hvis man da ikke allerede
har opdaget det. Dette er bestemt ikke ment
som en negativ kritik. Faktisk vil jeg mene, at
det netop er det, der gør den til en god film. Fil-
men formår nemlig at tage den nærmest myti-
ske fortælling om den rituelle handling, hvor et
barn gennem et oprør mod sine forældre og
deres værdier udvikler sig til en voksen med en
selvstændig identitet. En fortælling, der går igen
i nærmest alle kulturer, og som er fortalt så
mange gange før, men aldrig helt på denne
måde.

Jeg vil derfor vurdere, at den er særdeles an-
vendelig til klubbrug. Det kan godt være, at det
mystiske univers i begyndelsen vil få nogle til at
undre sig, men jeg tror hurtigt, de på et eller
andet plan finder ud af at identificere sig med
filmens hovedkarakter, Jon, og derefter finder
sig godt til rette i biografsædet. Filmen kan vises
fra 11 år og opefter, da den generelt har en
uskyldig tone.

Indledning
Der er ikke noget forgjort i at fortælle filmens
grundlæggende historie og sætte børnene ind i
det mystiske univers filmen udspiller sig i.

Marc Honoré

SKYSKRABER

Danmark 2010
Instr. og manus: Rune Schjøtt
Medv.: Lukas Thorteinsson, Marta Holm m.fl.
Censur: 11

Udl.: Nordisk
Prem.: 15/09-2011
Aldersvurdering: Fra 11 år
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Spud Milton 
–med ørerne i maskinen

Handling
Filmen foregår i Sydafrika i starten af
1990’erne lige ved apartheids ende. Her bor
den 15 årige John Milton sammen med sin lidt
skøre familie. Han vinder et legat til en kost -
skole og håber nu endelig at komme væk fra sin
mærkelige hverdag. Men kostskolen er ikke
mindre sær end hans familie. På kostskolen
ender han på værelse med en gruppe drenge,
der bliver kaldt ”Crazy Eight”. Drengene har alle
øgenavne og John Milton bliver hurtig tildelt
øgenavnet Spud, da de andre synes, han er en
splejs. Den eneste grund til, at Spud ikke bliver
drillet mere end han gør, er, at der er en endnu
mere splejset dreng på hans værelse som hed-
der Gecko. 
I starten prøver Spud at opnå de seje drenges
anerkendelse, men affinder sig så med sin
plads, og bliver bedste venner med Gecko. Sko-
lens lærere består af mange typer, som den
vrede Mr. Wilson og hans meget smukke kone,

samt Luthuli den sorte lærer, der drømmer om
det nye Sydafrika. Derudover er der den for -
drukne engelsklærer der bliver kaldt ”The Guv”,
hvis mission er at gøre drengene til rigtige
mænd. The Guv finder ud af, at Spud er glad for
at læse, og det bliver starten på et venskab mel-
lem dreng og mand.

Der er en ting, Spud er bedre til end de fleste,
og det er at synge! Han får derfor hovedrollen i
skolens årlige musical, hvor han skal spille over
for den smukke pige fra naboskolen. Spud vil
gerne imponere hende, men samtidig er der jo
også Debbi, der er ven af hans familie, og som
han ikke helt kan glemme.

Vurdering
Filmen er baseret på en roman skrevet af den
Sydafrikanske forfatter John Van De Ruit, der li-
gesom filmen er fortalt ud fra John ”Spud”
Miltons synspunkt.

Selvom historien finder sted i starten 1990’erne
omkring Apartheids ende, fylder dette ikke
meget i historien. Emnet bliver kun kort berørt
med små bemærkninger fra Spuds far, der har
svært ved at vænne sig til den nye tilstand, og
af Luthuli, den unge sorte lærer på skolen. Det
er nemlig ikke en film om Apartheid, men deri-
mod en historie om at stå på tærsklen mellem
barn og voksen, og hvad dermed følger. 

Filmen er en komedie, men er også til tider sør-
gelig og trist, som når en af Spuds gode venner
dør, eller når engelsklæreren The Guv i løbet af
filmen bliver mere og mere fordrukken, hvilket
fører til, at hans kone flytter ud.  Men mest af
alt er Spud Milton – Med ørerne i maskinen en
sød lille film om at vokse op. En kostskolehisto-
rie, der indeholder historien om en drengs først
kys, hvem der kan slå skolens største prut og alt
derimellem. 

Spud Milton er et godt alternativ til de utallige
amerikanske ungdomsfilm, der er at finde der
ude, og kan uden tvivl tåle at blive set af unge
såvel som voksne.

Indledning
Selvom apartheid ikke fylder meget i filmen, er
det vigtigt at beskrive, hvad denne tid indebar,
og hvilke store ændringer Sydafrika gik igen-
nem i tiden derpå. 

Derudover kan man snakke om, hvordan det
føles, når man rejser fra sine forældre for at
starte på en ny skole, hvor man ikke kender
nogen, hvor man langsomt skal finde sig til rette
i en helt ny hverdag med nye udfordringer og
nye venner.

Nynne Bern Jensen

SPUD MILTON
– med ørerne i maskinen

Sydafrika 2010
Instr.og manus: Donovan Marsh
Medv.: John Cleese, Troye Sivan m.fl. 
Censur: 11

Udl.: Miracle
Prem.: 02/02-2012
Aldersvurdering: Fra 12 år
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Handling
De to jedier Qui-Gon Jinn og Obi-Wan Kenobi er
på vej til planeten Naboo for at forhandle om at
løfte den blokade, Handelsføderationen har lagt
som pres på planeten. Jedierne bliver angrebet
og må tage flugten. De møder gunganeren Jar
Jar Binx og opsøger med hans folks hjælp dron-
ningen over Naboo. Sammen med hende og
hendes nærmeste søger de tilbage til hovedsæ-
det for planeternes fælles parlament. Undervejs
nødlander de på en planet, hvor de skal have
deres rumskib repareret. Her møder de Anakin
Skywalker, som hjælper dem, samtidig med at de
køber hans frihed. Og han følger med dem.

Samtlige medlemmer af selskabet kommer til
planeten, hvor parlamentet og jedi-rådet resi-
derer. Anakin møder jedi-rådet og dronningen
møder parlamentet. Ingen af dem opnår helt,
hvad de ønsker sig, og de drager alle atter til-
bage til Naboo for at slås for planetens frihed.
De vinder kampen, men mister undervejs Qui-

Gon Jinn til en sith-fyrste – som til gengæld bli-
ver slået ihjel af Obi-Wan.

Vurdering
Referatet ovenfor yder hverken filmen eller læs-
eren retfærdighed. Kender man universet, vil
man kunne se, at referatet er alt for forsimplet
og ikke har vigtige detaljer med. Kender man
ikke filmen, bliver man ikke det mindste kloge-
re af alle de indforståede referencer til fremme-
de galakser og ukendte livsformer.

Men så meget er fast: I 1977 kom ’fjerde del’
af Star Wars sagaen. Et nyt håb hed denne
første film om universet, der kunne skrives
lange og kloge afhandlinger om – hvilket også
er gjort. Siden fulgte episode V og VI. I 1999
kom så ’første del’ – som altså er den fjerde
film, der er lavet om universet. Den udfordring,
man giver sig selv, ved at lave prequels (for-
løbere), er, at man absolut skal tage hensyn til,
hvad der kommer til at ske i ’fremtiden’. Det

univers man har skabt, og som publikum ken-
der, elsker og har en mening om. Og man må
sige, at meget er lagt fast, fordi det giver sig
selv, hvad der siden skal ske.

For at være helt ærlig og for at gøre det klart, at
jeg ikke er en autoritet på feltet, må jeg in-
drømme, at sagaen om Star Wars aldrig rigtig
har sagt mig noget. Pligtskyldigt så jeg den
første af filmene i biografen tilbage i 1977, men
om jeg så de næste to i 1980’erne eller først da
de kom i restaureret udgave i 1990’erne, kan
jeg oprigtig talt ikke huske. Men heller ikke den-
gang syntes jeg, at de var noget særligt. Og for
at få samtlige kort på bordet; det synes jeg sta-
dig ikke. Mest for børnenes skyld og for at være
opdateret på, hvad der sker, har jeg set de første
tre film i serien også.

Filmen er god underholdning og 3D-effekterne
er ganske effektive. I min erindring var Jar Jar
Binx vokset til at være en uudholdelighed, som
mere eller mindre ødelagde hele filmen. Om det
skyldes alderens mildhed eller erindringens for-
vrængende kraft, ved jeg ikke. Men jeg må kon-
statere, at han ikke er nær så forfærdelig, som
jeg husker ham.

Hvis man synes, at ens medlemmer skal udsæt-
tes for noget spaceopera (som det kærligt-
 drillende kaldes), kan man med ro i sindet vise
denne film for de medlemmer, som kan følge
med i teksterne selv. 

Indledning
Har man selv overblik og indsigt til at forklare
historien forståeligt, vil det nok være en fordel
at give et indblik i universet, inden filmen sæt-
tes i gang. I hvert fald ville det måske have hjul-
pet på min oplevelse af filmen.

Kim Bruun

STAR WARS – Episode 1
– Den usynlige fjende

USA 1999
Instr.og manus: George Lucas
Medv.: Liam Neeson, Ewan McGregor m.fl.
Censur: 11

Udl.: FC
Prem.: 18/08-1999
Aldersvurdering: Fra 13 år
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Nomineret til 3 Oscars 2000 for bl.a “Best effects”

Star Wars I:
Den usynlige fjende



Handling
Submarine er en coming-of-age film, der finder
sted i England i 1980’erne med omdrejnings-
punkt omkring den 15 årige Oliver Tate. 

Oliver er optaget af to ting i sit liv. Det ene er at
få en kæreste og forhåbentlig miste sin mødom
inden sin næste fødselsdag. Det andet er at
redde sine forældres ægteskab, som han har en
mistanke om, er ved at gå i stykker.

Han er vild med pigen Jordana fra sin klasse, og
går så vidt som til at mobbe den overvægtige
pige i klassen, for at få Jordanas opmærksom-
hed. Det lykkes, og hun beder ham om at møde
sig efter skole, så de kan tage billeder af dem
kyssende, for at hun på den måde kan gøre sin
ekskæreste jaloux. Men planen går ikke helt
som håbet, og det ender med, at Oliver får tæsk
af Jordanas ekskæresten, fordi Oliver nægter at
kalde Jordana en ”kæmpe luder”.  På vej hjem
fra slåskampen tager Jordana Olivers hånd og
de kysser, hvilket får Oliver til at konkludere, at
de nu er kærester. 

Så er der kun lige det andet problem tilbage,
nemlig hans forældres ægteskab, som han har
besluttet sig for at redde. Men det hele bliver
mere vanskeligt, da moderens ungdomskæreste
flytter ind i huset ved siden af, og hans far går
mere og mere ind i sig selv i takt med, at en
gammel depression blusser op. Oliver har mis-
tanke om, at hans mor er hans far utro, men fa-
deren lader ikke til at gide gøre noget ved det.
Samtidig er Jordanas mor meget syg og skal
måske dø, men Oliver ved ikke, hvordan han skal
reagere og vælger at bryde kontakten med Jor-
dana, hvilket han fortryder for sent, da Jordana i
mellemtiden har fundet sig en ny kæreste.

Moderens ungdomskæreste flytter til sidst igen,
og forholdet mellem Olivers forældre er måske
ikke helt fortabt alligevel. Med lidt god vilje kan
han måske endda også redde sit eget forhold til
Jordana.

Vurdering
Der findes efterhånden rigtig mange dannelses-
film (nogle bedre end andre), men Submarine
må man ikke overse af den grund. Det er en
spøjs film, fortalt på en ny og frisk måde, tilsat
et dejligt soundtrack. Filmen er på den ene side
en varm fortælling om hovedpersonen Oliver
Tate, som er en ganske almindelig teenager
med tendens til at dagdrømme og føre indre
monologer.

På den anden side tager filmen nogle meget
tunge emner op, som hvorvidt man skal mobbe
en pige i klassen for at få opmærksomhed.
Hvordan skal man reagere, når ens far er depri-
meret, eller når ens forældre står på kanten til
en skilsmisse? Hvad gør man, når ens kærestes
mor ligger for døden? Og skulle man måske be-
gynde at gå med hat eller starte med at ryge
pibe for at skille sig lidt ud?

Historien fortæller os intet, vi ikke har hørt før,
og elementerne er alle blevet berørt i diverse

ungdomsfilm gennem tiden, men historien bli-
ver præsenteret på en så stilsikker og charme-
rende måde, at man godt kan klare at se det
igen.

Submarine er en livsbekræftende film som
voksne såvel som teenagere, der selv befinder
sig i de turbulente år af deres liv, hvor det kan
være svært at finde hoved og hale i det hele, vil
kunne nyde godt af.

Indledning
I sin indledning af filmen er der meget, man kan
tage fat på, da det er en film om at blive vok-
sen, og de ting det indebærer. Her kan der fo-
kuseres på nogle af de dilemmaer, hovedperso-
nen bliver udsat for, og måden han vælger at
håndtere dem.

Det kan også nævnes, at filmen bygger på en
bog af samme navn skrevet af Joe Dunthorne og
finder sted i 1980’erne (selvom dette dog ikke
har den store betydning for handlingen).

Nynne Bern Jensen

SUBMARINE

USA, Storbritannien 2010
Instr.og manus: Richard Ayoade
Medv.: Craig Roberts, Noah taylor m.fl.
Censur: 7

Udl.: Camera
Prem.: 08/09-2011
Aldersvurdering: Fra 13 år

Nyhedskatalog - 2012/2013 35

Data:

British Independent FilmAward vinder for“Best Screenplay”Submarine



Super 8
Handling
Vi befinder os i sommeren 1979, i en lille ame-
rikansk flække i Ohio. Her møder vi drengene
Joe og Charles, der har sat sig for at indspille en
zombiefilm. De får samlet et lettere tvivlsomt
filmhold, bestående af venner, der har hver
deres force i filmproduktionen – og samtidig får
de, til især Joes store begejstring, pigen Alice til
at spille den kvindelige hovedrolle i filmen. Alice
lever alene med sin alkoholiserede far, der har
flere lig i lasten, som også vedrører en af dren-
gene i gruppen.

De må snige sig ud om natten, da det ikke er
alle forældre, der er lige begejstrede for deres
fritidsbeskæftigelse. En nat overværer de en
ekstrem voldsom togulykke, da de filmer ved en
gammel togstation. Togulykken har mange ufor-
klarlige elementer, og ud fra det de oplever, og
de klip, de får med sig fra ulykken, begynder det
langsomt at gå op for vennerne, at der er tale
om andet og mere end blot en simpel togulyk-
ke. De næste dage sker en masse sære ting i
byen. Pludselig er det amerikanske militær
overalt i byen og forsøger at lægge låg på ulyk-
ken. Men børnene fortsætter med nysgerrigt at
undersøge, hvad det var, der skete – og eventy-
ret tager for alvor fat, da Joes far, der er politi-
betjent, går ind i sagen og for sent opdager, at
byen inden længe vil blive angrebet af noget
uforklarligt og blive forvandlet til en krigszone.

Vurdering
Der er tydelige referencer til den magi, Steven
Spielberg navnlig i 80’erne formåede at få
skabt på filmlærredet. En flok børn, der tager
sagen i egen hånd, imens voksenverdenen
gemmer sig bag tabte illusioner eller forskrue-
de virkelighedsopfattelser.

Således også i Super 8, hvor børnene finder
sammen om en aktion, der både skal redde
deres verden, og i lige så høj grad redde dem
selv. For nogle af børnene er det udefrakom-

Filmen vil fungere rigtig godt hos både drenge
og piger fra 10-års alderen.

Indledning
Der skal nok være mange, der vil opleve Super
8 som et dejligt nostalgi-trip. Både på grund af
det tydelige tidsbillede, filmen skaber med ud-
gangspunkt i året 1979, men i lige så høj grad
på grund af de filmklassikere, som filmen tyde-
ligvis er inspireret af. Film som E.T, Goonierne
og Stand by me kunne være eksempler på
dette. 
Man kunne derfor passende indlede med at for-
tælle om en af barndommens store filmoplevel-
ser, så filmklubbens medlemmer bliver inspire-
ret til at gå på opdagelse i film med et par år-
tier eller flere på bagen. Ydermere er der mulig-
hed for at tale om året 1979, og hvordan ver-
den så ud på det tidspunkt. For nogle børn vil
en verden uden spillekonsoler, YouTube og
 reality-tv være noget af en opdagelse.

Jan Frydensbjerg

SUPER 8

USA 2011
Instr.og manus: J.J. Abrams
Medv.: Joel Courtney, Kyle Chandler m.fl.
Censur: 11

Udl.: UIP
Prem.: 28/07-2011
Aldersvurdering: Fra 10 år
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mende, det truende og det ukendte ikke så
angstfremkaldende, som de voksne oplever det.
Det er tværtimod et eventyr, hvor de kan forla-
de ensomheden for en stund og bryde ud og
væk fra den hverdag, der for dem er mindst lige
så skræmmende.

En film som denne fungerer først og fremmest,
hvis de unge skuespillere formår at levere nær-
værende og tydelige persontegninger. Og det
gør de. Man føler med dem og forstår deres ud-
længsel og eventyrlyst. Samtidig skaber filmen
et meget flot og præcist tidsbillede af det lille
amerikanske samfund, hvor det tilsyneladende
kun er børnene, der formår at stå sammen, når
det virkelig gælder.

Der er masser af tjubang og rabalder – men det
er hovedsageligt igennem historiens fokus på
det fællesskab og mod, der skabes imellem bør-
nene, at man som tilskuer for alvor bliver be-
gejstret og lever med hele vejen.



Ta’ mig
Handling
Ta’ mig er en ungdomsfilm, som omhandler 15
årige Alma, som føler sig begrænset i en lille
søvnig bjergby i Norge. Alma er ulykkelig og for-
virret og bruger det meste af sin tid på at dag-
drømme. Hun drømmer om at elske og komme
af med sin uskyld. Alma er træt af den lille by
og drømmer om at leve livet et andet sted. Alma
drømmer også om klassens populære fyr Artur.
Hun drømmer om, at han kravler ind ad hendes
vindue på en måneskinsaften. Når Alma ikke er
væk i alle disse drømme, dyrker hun telefonsex
med en noget ældre mand, Stig. Hvilket hendes
mor ikke er så stolt af, da telefonregningerne
grundet dette, er tårnhøje.

En aften til en lokal fest finder Alma sig selv
stående foran Artur. Hvad der skulle have været
det perfekte øjeblik til at fortælle Artur, hvad
hun virkeligt føler, udvikler sig til at blive et
utroligt akavet møde – idet Artur meget uven-

tet trækker sin pik frem. Da Alma herefter for-
tæller nogle veninder om denne pinlige episo-
de, spreder de historien ud til hele skolen. Alle-
rede næste dag, da Alma skal i skole, har hun
fået et sjofelt kaldenavn, pik-Alma. Fordi Artur
er populær, bliver hun i lang periode udstødt
fuldstændig fra fællesskabet. I denne periode
bliver Almas seksuelle fantasier endnu vildere,
telefonregningerne bliver større, og hendes mor
bliver mere og mere deprimeret og ikke mindst
flov over hende. Alma får et job i den lokale
kiosk, så hun kan afdrage de dyre telefonreg-
ninger. Dette job har hun dog også svært ved at
passe, da hun har svært ved at få tankerne væk
fra fantasierne. Også dette udvikler sig til nogle
pinlige episoder på jobbet. 

Historien ender dog godt, da Artur indrømmer
over for hele skolen, at han rent faktisk har truk-
ket pikken frem, og Artur og Alma ender til sidst
med at blive kærester. 

Vurdering
Filmen fremhæver det drømmende aspekt af
Almas personlighed. Det eventyrlige univers, fil-
men skaber, hjælper med til at gøre fantasierne
knapt så konkrete. Her konstrueres nærmest et
melodrama som forbinder eventyret og den re-
alistiske form. I al Almas vrede og til tider dy-
stre livssyn, formår filmen ligesom at få et per-
spektiv på begivenhederne og hendes reaktio-
ner. Filmen afslører ligeså vel en yndefuld følel-
se af komik, tilpasset til de kritiske pinligheder,
sociale minefelter og bragende kastevinde ung-
dommen udgøres af. Filmen forstår disse passe-
rende fantasier og bekymringer en teenager kan
have. Det er lige meget om det er Almas utæl-
lelige diskussioner med moderen eller andre
teenageproblemer – Ta mig behandler ung-
dommens problemstillinger med en yndefuld
letsindighed.

Jeg vil klart anbefale alle klubber at vise denne
film, idet den omhandler seksualitet på en rig-
tig god måde. Den er mere raffineret, tankefuld
og genial end nogen anden ungdomsfilm, om-
handlende sex, jeg har set. Aldersmæssigt vil
jeg mene, at man skal være omkring 13 + for
at få noget ud af denne film. 

Indledning
Til indledning af denne film vil jeg anbefale, at
man går tæt på de temaer, filmen tager op. Ek-
sempler kunne være: seksualitet, splittede ven-
skaber og ulykkelig forelskelse. Jeg tror, det er
vigtigt, at man forbereder de unge på de meget
intime scener i filmen. 

Her kunne man også bruge tricket med at ind-
drage sig selv, man kunne for eksempel fortæl-
le om et venskab man selv havde, da man var
barn, men som gik itu. Herudover kan man også
gøre opmærksom på den smukke norske natur
filmen er optaget i. 

Mathilde E. H. Dyhrberg
Lemvig børne- og ungdomsfilmklub

TA’ MIG

Norge 2011
Instr.og manus: Jannicke Systad Jacobsen
Medv.: Helene Bergsholm, 
Henriette Steenstrup m.fl.
Censur: 7

Udl.: Miracle
Prem.: 29/3-12
Aldersvurdering: Fra 13 år
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The Hunger Games
Handling
I en fremtid, hvor USA er delt ind i tolv distrik-
ter, der hver især er specialiseret i forskellige
fornødenheder (afgrøder, kul, brændsel osv.).
Grundet et oprør ca. 100 år tidligere skal hvert
distrikt én gang om året stille med en pige og
en dreng til ’dødsspillet’. Et blodigt alvorligt spil,
hvor den sidste overlevende pige eller dreng
vinder spillet og vinder ekstra rationer til sit di-
strikt – samt naturligvis hæder og ære og et liv
mere eller mindre i sus og dus.

Spillets deltagere kaldes ’sonere’, fordi de skal
sone uretten begået mod Capitol, byen hvorfra
landet Panem kontrolleres. Ligesom den evige
sult er dødsspillet en måde at holde befolknin-
gen fast i et jerngreb; Capitols magtfuldkom-
menhed hindrer distrikterne i at gøre oprør. Og
traditionen med at ofre to børn fra hvert distrikt
skræmmer effektivt. Som en yderligere for-
hånelse vises ‘spillet’ i alle dets blodige detaljer
på tv.

Til dette afskyvækkende spil melder Katniss
Everdeen sig som frivillig. Ordet ‘soner’ får yder-
ligere en tilføjelse, da hun melder sig for at tage
sin søsters plads i spillet.

Heldigvis for Katniss er hun vant til at jage vilde
dyr med bue og pil, hvilket kommer hende til
gode under spillet.

Hvordan det kommer til at gå, er nok ikke en
overraskelse for nogen, men der er nogle vold-
somme drejninger af historien undervejs.

Vurdering
Temaets alvor taget i betragtning, er filmen be-
friende ublodig. Ifølge sagens natur skal (næ -
sten) alle de unge mennesker dø undervejs i
spillet – dræbt af hinanden. Men denne delika-
te detalje er man behændigt kommet uden om
ved at lade drabene foregå off screen. Så selv-
om muligheden er til stede, er The Hunger
Games ikke blevet en splatterfilm.

I stedet er filmen blevet en gedigen spændings-
film med en hovedperson, det er meget let at
identificere sig med. Katniss er en god ambas-
sadør for os i den første halvdel, hvor hun bliver
introduceret til Capitols depraverede og deka-
dente befolkning. Deres farvestrålende fremto-
ning og tydeligvis dekadente livsstil giver min-
delser om såvel (forestillingen) om romerriget
som (ikke mindst) diverse populærkulturelle
tekster – og her tænkes på både Bilals tegnes-
erier, Frits Langes Metropolis og Luc Bessons
Det femte element. Og lur mig om ikke dette
univers kommer til at spille en rolle i (eventuel-
le) fortsættelser til filmen.

Man kan (som min 15-årige søn gjorde) be -
svære sig over, at kameraet til tider er noget
uroligt (som en skræmt chihuahua – i min søns
præcise karakteristik). Men det er mit indtryk, at
kameraet netop er så uroligt for at formidle den
følelse, Katniss har af at befinde sig midt i dette
gruopvækkende spil.

The Hunger Games nævnes til tider i samme
åndedrag som Twilight og Harry Potter. Et tre-
kantsdrama mellem Katniss og to unge mænd

antydes kraftigt, og kampene er imponerende.
Til gengæld er det forfriskende, at kombattan-
terne ikke har overnaturlige kræfter, men er
 pris givet deres egen snarrådighed og spilmeste-
rens luner. Hvormed antydes, at jeg aldrig røg
med på de andre bølger, men meget nemt
kunne forestille mig at gøre det med Hunger
Games. Det vil nok være en overfortolkning at
se spillet som en fremskrivning af tendenser fra
vores egen tid, hvor reality-stjerner skal agere
mere og mere perverst for at gøre sig på tv.
 Alligevel finder jeg, at filmen er langt mere tan-
kevækkende og stimulerende end de to andre
serier.

Indledning
Man skal nok advare om, at de unge mennesker
i filmen slår hinanden ihjel, hvilket kan fore-
komme temmelig voldsomt. Til gengæld kan
man berolige med, at hovedpersonen, Katniss
overlever.

Måske kan man også nævne bøgerne – og at en
helt anden (og mere nuanceret) oplevelse kan
findes her.

Kim Bruun

THE HUNGER GAMES

USA 2012
Instr. og manus: Gary Ross
Medv.: Jennifer Lawrence, 
Josh Hutcherson m.fl.
Censur: 11

Udl.: Nordisk
Prem.: 22/03-12
Aldersvurdering: Fra 11 år
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Handling
En stille formiddag bevæger den unge reporter,
Tintin, sig rundt i byen med hunden Terry og
kommer forbi torvet, hvor der både sælges
blomster, mad og antikviteter. Her bliver hans
øjne fanget af et antikt modelskib, som han
straks køber. Der går ikke mange sekunder, før
han både bliver advaret imod købet og forsøgt
overbudt – men han får det med sig hjem i lej-
ligheden.
Få dage efter kommer Tintin hjem og finder sin
lejlighed endevendt af tyve. Det er tydeligt, at
det eneste, de er gået efter, er skibet. Og lang-
somt går det op for Tintin, at skibet måske gem-
mer på en storslået hemmelighed, siden så
mange forskellige mennesker viser interesse for
det.
Tintin forfølger de få spor, han har, og inden
længe opdager han, at det 200 år gamle mo-
delskib gemmer på en ledetråd til en skat, der
tilhørte sørøveren Rackham den Røde.
Der er dog også en anden person, som udviser
stor interesse for skibet, der bærer navnet En-
hjørningen. Ivanovitch Sakharin er en rigmand,
som Tintin kommer på tværs af, hvilket resulte-
rer i, at han kidnappes sammen med Terry og
bliver losset om bord og fængslet på et fragt -
skib, der er på vej mod Marokko.
På fragtskibet har besætningen, tydeligvis truet
af Sakharin, gjort oprør imod skibets kaptajn, en
fordrukken en af slagsen, der går under navnet
Kaptajn Haddock. Han bliver Tintins følgesvend,
da han trods sin indimellem lidt tvivlsomme ka-
rakter har en del af løsningen gemt i sin for-
fædres historie.
Tintin, Terry og Kaptajn Haddock flygter fra ski-
bet og fra Sakharin - og efterfølgende bliver det
skiftevis dem, der jager, og dem, der bliver
jaget. Missionen er den samme for både helte

og skurke; at nå først frem og få afsløret En-
hjørningens hemmelighed.

Vurdering
Det kribler altid i en, når man skal se en film af
Steven Spielberg. Måske særligt, når det er film,
der primært har børn og unge som målgruppe.
Denne gang har mesterinstruktøren kastet sig
over den måske bedst kendte tegneseriefigur,
hvis man ser bort fra Anders And. Tintin er et
ikon, både for børn og voksne - og det kan der-
for være en farefuld færd at give sig ud på, når
man vil fortolke Tintin-figuren på film.
Han slipper dog godt fra det, den gode Hr.
 Spiel berg. Der er lidt Indiana Jones-light over
konceptet, en nysgerrig helt på eventyr, der
fremturer knap så machoagtigt, som den snav-
sede arkæolog. Men underholdningen er i top
og tempoet ligeså, uden at den gode historie-
fortælling fra tegneseriehæfterne forsvinder.
At det lykkes at skabe en Tintin-figur, hvor man
ikke irriteres over den manglende lighed med

den meget velkendte animerede Tintin-figur,
skyldes først og fremmest, at Spielberg rammer
stemningen og humoren fra de kendte forlæg.
Men også hans valg at fremstille verdenen i en
meget flot og levende kombination mellem re-
al film og animationsfilm fungerer og imponerer.
Derfor er filmen også rigtig god underholdning
for filmklubmedlemmer fra mellemtrinnet og
op.

Indledning
Afhængig af filmklubmedlemmernes alder, så vil
det være væsentligt at få givet et grundigt og
forklarende resume af filmens handling, inden
filmen opleves. Tintins historier kan være lidt
komplekse at forstå, selvom figurerne er tyde-
ligt tegnede og meget lette at gå til. Har man
lidt viden om Tintin eller bagmanden Hergé, vil
det være oplagt at fortælle om - og måske re-
ferere til barndommen, hvor de fleste af os er
stødt på den unge reporter.

Jan Frydensbjerg

TINTIN - ENHJØRNINGENS
HEMMELIGHED

Belgien, USA, New Zealand 2011
Instr.: Steven Spielberg
Manus.: Steven Moffat
Danske stemmer: Cyron Melville,
Tom Jensen m.fl. 

Censur: 7
Udl.: Disney
Prem.: 27/10-2011
Aldersvurdering: Fra 9-10 år
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Handling
Et godt stykke ude på landet i England finder vi
den unge bondedreng Albert, der bor sammen
med sine forældre på et lille landsted. Hverda-
gen er hård for den lille familie.

Faderen har en krigsskade og er blevet drikfæl-
dig og indimellem overmodig. Et overmod, der
resulterer i, at han i stædighed opkøber en ung
ilter hest på markedet, i stedet for at returnere
til huset med den pløjehest, familien har brug
for. Det sætter familien i en meget vanskelig si-
tuation. Huslejen skal betales, og der er ikke
meget der tyder på, at hesten kan hjælpe med
at skaffe de fornødne afgrøder og penge.

Men Alberts kærlighed til hesten, som han
døber Joey, gør, at han knokler for, at de to sam-
men skaffer familien de nødvendige penge - i
hvert fald for denne omgang. For selvom ven-
skabet mellem Joey og Albert vokser, og de bli-
ver uadskillelige, så vælger faderen at sælge
Joey til den engelske hær, da 1. verdenskrig bry-
der ud. Albert må til sin store fortrydelse se Joey
ride bort fra landsbyen med en ny ejer, en ven-
lig officer i den engelske hær.

Her starter Joey sin krigstid, og allerede efter
den første aktion på krigsmarken bliver konse-
kvensen, at Joey mister sin berider og bliver ka-
stet videre og dybere ind i krigens rædsler og
konsekvenser for menneskerne omkring den.
Efterfølgende får han selskab af to unge deser-
tører fra den tyske hær, for senere at havne hos
en lille fransk familie, bestående af en gammel
mand og hans barnebarn, der kaster sin kærlig-
hed på Joey og dennes følgesvend, den sorte
hingst Topthorn.

Men heller ikke her stopper rejsen for Joey, der
igen havner som midtpunkt i krigen. Denne
gang med en opgave som trækhest, der betyder
døden for langt de fleste heste. Sideløbende har
Albert hjemme i England meldt sig til den

 engelske hær, og han har kun én ting for øje; at
overleve og finde sammen med Joey igen.

Vurdering
Der er flere steder i filmen, hvor en større be-
gejstring for heste end undertegnede kan opvi-
se ville gavne. Men når det er sagt, så undgår
man ikke at blive berørt af historien om ven-
skabet mellem Albert og hans hest. Samtidig er
det et fint og anderledes perspektiv på krigen
og krigens skyggesider – at se den udspille sig
fra en hest synsvinkel. Man fristes til at skrive,
at det er vrinsk pust til genren!

Spørgsmålet er så, om det er en film, der hen-
vender sig til børn og unge. Det mener jeg, at
den gør. Når rammen er 1. verdenskrig, så und-
går man selvfølgelig ikke ubehagelige scener og
klip, men en stor del af dem er elegant klippet
bort eller sker udenfor billedet.

Der er dog også krigsscener, som er voldsomme,
men noget siger mig, at det billede, de fleste vil

huske tydeligst efterfølgende, er en hest, der er
pakket ind i pigtråd.

Man kan indvende, at børn og unge ikke skal
konfronteres med krigens rædsler, men faktum
er, at det sker dagligt, måske utilsigtet, igennem
den stadige mediestrøm, de er omgivet af. Der-
for er filmen måske en kærkommen mulighed
for at sætte fokus på en del af verdenshistorien,
man ikke må glemme og forhåbentligt kan lære
af. Om ikke andet, så vil alle hesteinteresserede
piger kunne forelske sig i både Albert og Joey.

Indledning
Har man en historieinteresseret i filmklubben,
der kan fortælle om 1. verdenskrig, så er her en
oplagt mulighed. Det samme gælder selvfølge-
lig, hvis der skulle være en hesteekspert. Begge
emner er de helt centrale omdrejningspunkter i
filmen. Udover et resume af filmens indledning
og præmis, så er det vigtigt, at man får sagt, at
der kan forekomme scener i filmen, som vil
kunne skræmme nogle.

Jan Frydensbjerg

WAR HORSE 

USA, Indien 2011
Instr.: Steven Spielberg
Manus.: Lee Hall
Medv.: Jeremy Ervine, David Thewlis m.fl. 
Censur: 11

Udl.: Disney
Prem.: 26/01-2012
Aldersvurdering: Fra 13 år
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Nomineret til hele 6 Oscars2012 for bl.a “BestMotion Picture of the Year”War Horse



Nyhedskatalog - 2012/2013 41

Ekstra oplevelser
til din klub

I skal først aftale dato med den/de personer I vil have ud i jeres klub, og derefter informere sekretariatet. 
De oplyste priser er specielt for medlemmer af DaBUF, der har indgået disse favorable aftaler til fordel for medlemsklubberne.

Jesper Waldvogel Rasmussen
Instruktør af kortfilmen SES

Jesper er uddannet producer på The American Film Institute i Los Angeles. Han har skrevet en række manu-
skripter til både kortfilm og TV-serier (bl.a. som hovedforfatter på ”2900 Happiness” og sidst på “Min søsters
børn alene hjemme”), men Jesper har også – da han trængte til en inspirationspause – arbejdet som skole-
lærer. Det var dette job, der gav ham ideen til kortfilmen SES, som blev hans instruktørdebut. Filmen har vun-
det en lang række priser over hele verden. Jesper og hans to unge skuespillere kommer gerne ud og fortæller
om arbejdet med filmen og tankerne bag den.

Pris for arrangementet: kr. 2500,- hvis Jesper kommer alene, 
kr. 3000,- hvis en af de unge skuespillere er med og kr. 3500,- 
hvis begge de unge skuespillere er med + transport
Henvendelse til: Jesper W. Rasmussen: 
Mobil 2637 0824/ jesper@colbyco.dk

Elena Arndt-Jensen
Stjernen fra Karla-filmene

Elena er en af hovedårsagerne til, at Renée Toft Simonsens fortællinger om pigen Karla, også er blevet store suc-
ceser på biograflærredet. Som altoverskyggende hovedrolleindehaver i både ’Karlas Kabale’, ’Karla og Katrine’
og sidst ‘Karla og Jonas’ har Elena en rigtig god baggrund for at fortælle om livet som skuespiller, både på og
udenfor filmstudierne. Senest kan Elena ses i en mindre rolle i TV2 serien ’Rita’.
DaBUFs klubber har nu muligheden for at få besøg af Elena i forbindelse med visningen af én af Karla-filme-
ne, eller som et arrangement for sig selv. Elena kommer med et Power Point show og fortæller meget levende
om Karlarollen fra jobannoncen i avisen til filmens afslutning og det at være børneskuespiller. Der vil også være
tid til spørgsmål og autograf-skrivning. 

Arrangementet varer ca. 1 time og koster 2.300 kroner + transport.
Henvendelse til Elenas far, Henrik Jensen: hjt.jensen@gmail.com

Thomas Borch Nielsen
Manden bag Disco Ormene

Thomas Borch Nielsen er instruktøren bag den succesrige danske animationsfilm ”Disco Ormene”. I under-
holdende stil fortæller Thomas om hele processen i at skabe en animationsfilm. Lige fra, hvordan ideen om
en film med regnorme opstod, til hvordan man får en orm uden arme til at spille på guitar. Der vil blive vist
masser af sjove klip fra filmen – også dem, der gik helt galt. Udover Disco Ormene har Thomas igennem tiden
skabt computer effekter til over 30 spillefilm. Så han vil osse vise, hvordan man får folk til at flyve, en rotte
til at prutte og springer rumskibe i luften.

Arrangementet varer ca. 1 time og koster 4.000 kroner + transport.
Henvendelse til: tbn@radarfilm.com
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Carl Quist Møller
Løgn og latin

Carl er en fantastisk fortæller. Det er svært at holde styr på, hvornår løgnen tager over i historien. Carl for-
mår både at underholde, informere og aktivere børn og barnlige sjæle, når han optræder.
Carl har flere typer arrangementer i flere forskellige prisklasser, som du kan få oplysninger om på
www.carlquistmoller.dk
Du kan bestille Carl Quist Møller i 2 x 35 minutter + pause til din klub gennem DaBUF. DaBUF har opnået
en særlig rabat på dette arrangement og du skal derfor kontakte sekretariatet først for at opnå rabatten.

Arrangementet koster 8.000 kroner + transport og fortæring.
Henvendelse til: sekr@dabuf.dk

Jeppe Nygaard Christensen
Ghost

“Jeppe Nygaard Christensen er VFX Supervisor hos effektfirmaet Ghost på Nørrebro i Kø ben havn. Ghost laver
visuelle effekter til reklamefilm og spillefilm, og har fornyeligt modtaget både en “Robert” og en “Bodil” for de
computerskabte effekter til filmen “De Fortabte Sjæles Ø” af Nikolaj Arcel. Tag med på en tur bag kameraet
når Jeppe Nygaard Christensen fortæller om tilblivelsen af de mange effekter og skitserer effekternes lange vej
fra manuskript til færdig film”

Arrangementet varer ca. 1 time og koster 4.000 kroner + transport.
Henvendelse til: jeppe@ghost.dk

Deni Jordan
Deni Jordan fra Scandinavian Stunt Group har arbejdet med stunts siden 1985. Han har været med til at ud-
vikle begrebet dansk stunt sammen med Spang Olsen brødrene og har i mange år arbejdet sammen med
Martin Spang Olsen.

Stuntshows
Vi fortæller om vores job og gamle/aktuelle produktioner vi har arbejdet på. Vi vil samtidig krydre dette med
action sekvenser og demonstrationer. Ud over os selv bruger vi også publikum som forsøgspersoner. Der vil
blive demonstreret slagsmålsteknikker, faldteknikker, at arbejde med stuntrekvisitter, special effekts alt sam-
men gjort på en fantastisk uhøjtidelig måde med et glimt i øjet og masser af humor. Det er underholdning som
både børn og voksne vil få stor glæde af og vi garanterer masser af grin, gys og spænding for alle aldre. 

Stuntshow pakke 1
25 - 30 min stuntshow/demonstration inkl lille special effekts pakke pris er kr. 6.500,-

Stuntshow pakke 2
40 - 45 min  stuntshow/demonstration inkl stor special effekts pakke pris er kr. 8.300,-

Foredrag:  Stunts og vold på film
Der fortælles om stuntarbejdet og om det at lave vold på film. Jeg fortæller om slagsmål, fald, bilstunt, wirestunt og specielle opgaver. Jeg tager
tilhørerne med behind the scenes og fortæller om det at løse en stuntopgave på film/tv. Hvad mange ikke ved er at ikke nok med at det færdi-
ge produkt skal se godt ud for publikummet/seerne , skal vi i vores job også tilfredstille instruktøren/producenten samt få skuespillerne til at se
så godt og overbevisende ud i deres action øjeblikke som muligt. Filmvolden afmystificeres ved demonstration af hvordan man bruger forskelli-
ge teknikker til at “snyde” i et filmslagsmål og desuden fortælles om brug af lydeffekter/stuntdouble/computergrafik o.lign. Jeg fortæller kort min
egen historie fra jeg ved et tilfælde kom ind i stuntbranchen til 16 år senere at vinde 2 første præmier ved de uofficielle Verdensmesterskaber i
Stunt. Varighed: 45 - 60 min pris kr. 5.000,-

+ ekstra stuntmand til demo  45 - 60 min pris kr. 7.800,-

Alle priser er excl moms, transport, evt kost og logi
Henvendelse til: dj@stuntgroup.dk



Nyhedskatalog - 2012/2013 43

Nikolaj Kopernikus
Har siden han blev uddannet til skuespiller i 1994, været en del af dansk films opsving fra midt 90’erne. Der-
for har han medvirket i mange forskellige film, lige fra små produktioner med alternative arbejdsformer over
traditionelle film til store produktioner med mange specieleffekts. Med den viden vil han fortælle os om, hvor-
dan det er at medvirke som skuespiller i de forskellige produktioner. Vi har også set Nikolaj i flere børnefilm
og vil derfor have speciel interesse i netop de erfaringer, han har gjort på dette område. Nikolaj vil også gerne
fortælle om sin seneste film ’Klassefesten’, som har været en stor succes blandt de unge.

Arrangementet varer ca. 1 time og koster 4.500 kroner + transport.
Henvendelse til: kopernikus@email.dk

Frank Skaarup
Fantastisk flyveopvisning i filmregi

Frank Skaarup er falkoner, hvilket bl.a. er kommet filmen ’Falkehjerte’ til gode. Det er med stor glæde at
DaBUF kan tilbyde klubberne en unik falkeopvisning, der vil være et fantastisk supplement til visningen af film
som ’Ørnens øje’ og førnævnte ’Falkehjerte’.
En falkeopvisning består som regel af et lille foredrag om falke, rovfugle, falkejagt og beskyttelse af rovfugle.
Der inddrages også fortællinger fra oplevelser i forbindelse med filmproduktion. Foredraget har den længde
og indhold som aftales, og samtidig tilpasses det målgruppen, således at der kan laves noget både for børn,
voksne eller familier. Falkeopvisningen afsluttes med at der flyves med en falk, som kommer temmelig tæt på
publikum. Til sidst er der mulighed for at stille spørgsmål.

Prisen for et sådant arrangement er 2000,- kr + transport
Henvendelse til: frank@frankskaarup.dk – se mere på www.frankskaarup.dk

Kaspar Munk
Instruktør af filmen HOLD OM MIG

Kaspar Munk har de seneste år instrueret flere kortfilm for børn og unge. Han har instrueret spillefilmen ”Hold om
mig”, der er en barsk ungdomsfilm, som er inspireret af en virkelig begivenhed. Kaspar har lavet film lige siden gym-
nasiet og har flere gange været i USA og gået på skole for at lære filmhåndværket at kende. Han kommer gerne ud,
viser klip fra sine film og fortæller om sit arbejde som instruktør. Hvad laver en filminstruktør egentligt? Hvordan idéen
til ”Hold om mig” startede og om arbejdet med de unge skuespillere – og hvordan man forholder sig til hårde emner
som gruppepres, ensomhed og kærlighed på film. Kaspar har også en ny ungdomsfilm på vej ’You and me forever’
der får premiere senere i år. Kaspar blev i marts 2010 udnævnt som programdirektør for Odense Internationale Film Festival

Pris for arrangementet 3.000 kroner + transport. 
Såfremt I ønsker det kan Julie Sandra Brochorst Andersen, som er hovedpersonen i Kaspers film deltage. 
Det koster så kr. 4.000,- samlet + transport.

Henvendelse til: kaspar@kasparmunk.com

Julie Sandra Brochorst Andersen
Spiller hovedrollen i filmen HOLD OM MIG

Julie er 18 år og går i 3.g på Johannes Gymnasiet på Frederiksberg. Hun spiller hovedrolle i filmene ”Hold om mig” og
”You and me forever”, der begge er instrueret af Kaspar Munk. Julie fortæller om, at inden hun gik til casting på sin
skole, havde hun aldrig troet, at hun kunne stå foran andre og spille skuespil – nu elsker hun det. Det har lært hende
en masse, både skuespilmæssigt, men også i forhold til sig selv. Hun er ikke længere så genert og hun har fået mange
nye venner efter hun kom ind i filmverdenen. Julie tror, at hun vil uddanne sig som skuespiller efter gymnasiet.

Pris 2.000.- + transport. 

Henvendelse til Julie på: jsba01@hotmail.com el. tlf.nr. 20864802
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Tina Klemmensen
Lær at lave din egen Postmand Per/ Høne på Flugt dukke og hør hvordan det er at arbejde som dukke-
animator. 

Deltagerne på workshoppen skal nemlig modellere deres helt egen Postmand Per/ Høne fra Flugten fra Hønse-
gården i modellervoks, mens jeg fortæller hvordan det er at arbejde som animator på bl.a. Postmand Per og Flug-
ten fra Hønsegården.
Bare rolig; jeg guider alle gennem hvordan man får en klump modellervoks til at ligne Postmand Per/de karakte-
ristiske høns og viser tricks undervejs. 
Alle får deres dukke med hjem og jeg slutter workshoppen med at vise et afsnit af Postmand Per/ Flugten fra Hønsegården og fortælle lidt om
hvordan, lige præcis dét afsnit/scene er lavet. 

Aldersgruppen for workshoppen ’Postmand Per’ er 3-6-årige og rigtig gerne i selskab med deres voksne. 
Aldersgruppen for workshoppen ’ Flugten fra Hønsegården’ er fra 8-årige og de bestemmer selv om de vil have deres voksne med. 
(I skal regne med en materialeudgift på 10 kr. pr. deltager. Jeg bestiller materialerne og får dem sendt til det sted, hvor workshoppen foregår).

Om Tina Klemmensen 
Tina er uddannet dukkeanimator hos Aardman i England og har blandt andet arbejdet på Flugten fra Hønsegården og Postmand Per. Hun ar-
bejder desuden som illustrator og modelbygger fra sit eget firma.Tina giver med sit foredrag et godt indblik i hvordan en dukkefilm bliver til og
hvordan en dukkeanimator arbejder.

Arrangementet varer 45 minutter og koster 2.000 kroner + transport.
Eller arrangementet varer i 2 X 45 minutter og koster 3.000 kroner + transport.
Henvendelse til: info@tina-klemmensen.dk 

Oliver Ussing 
Instruktør af filmen Min bedste fjende.

Min bedste fjende handler om mobning og derved også om hævn og magt. Den er derfor voldsom, men er det okay
at lave en film der viser så grov mobning? Og hjælper sådan en film, eller gør den bare ondt værre? Oliver tager
udgangspunkt i tilblivelsen af sin film og fortæller lidt om, hvorfor han synes, denne film var vigtig at lave.

Pris 3000,- + transport.
Henvendelse til: mail@oliverussing.dk

Wikke og Rasmussen
Michael Wikke og Steen Rasmussen har bl.a. lavet filmene ”Hannibal & Jerry”,
”Flyvene Farmor” og ”Der var engang en dreng – som fik en lillesøster med vin-
ger”. Sammen har de skrevet og instrueret radio, tv- og film siden 1983 og netop
nu arbejder de på årets tv-julekalender 2012.
Wikke og Rasmussen kommer gerne ud og fortæller om deres arbejde med at
lave film. 
Lige fra idé til færdig film, fra bog til film eller om arbejdet med netop den film
I har valgt at se. Og så bli’r der selvfølgelig også mulighed for at synge med på
en sang eller to fra filmen.
Wikke & Rasmussen modtog i øvrigt Pråsprisen 2007.

Arrangementet koster 6.000 kr. + transport
Henvendelse: mail@graestedfilm.dk 
Tlf.: 36781900
www.graestedfilm.dk / www.wikkerasmussen.dk
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Personligt kulturmøde i biografen
Oplæg til kulturmødefilm som Almanya, Talespinners, 99 % Ærlig og mange andre… 

Lad filmens hovedperson ”træde ud af lærredet” og blive en virkelig person! 
Salaam Film & dialog har et stort bagkatalog af flerkulturelle oplægsholdere fra lande fjernt fra Danmark; Afrika, Mellemøsten, Asien, USA og
Latinamerika. 
Vores oplægsholdere går i dialog med publikum om filmens temaer med egne personlige og farverige historier. De fortæller om hvordan og hvor-
for de kom til Danmark, og om hvordan livet udfolder sig i deres oprindelige lande og kulturer. 
Temaerne er mange, men fællesmenneskelige. Der er højt til loftet, plads til dumme spørgsmål, og masser af stof til eftertanke for både store og
små.
Salaam Film & Dialogs hovedaktiviteter er Salaam Filmfestival og Salaam Skole, som turnerer i hele landet.
Læs mere om os og vores oplægsholdere på www.salaam.dk.

Pris for oplæg: 2000,- kr. + transport. Ring og hør nærmere! 
Henvendelse til leder Solveig Thorborg på: solveig@salaam.dk el. tlf.nr. 32 118 188

Nedenstående er en liste over de film, der er til disposition for Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber i den kommende sæson. Titler der KUN findes på
DVD og/eller Blu Ray er IKKE medtaget – med få undtagelser. Der henvises til foreningens interne informationsmateriale: Katalogblade (Nyhedskataloger
fra tidligere år), forkortet KB-(årstal). Fra 2007 er alle anmeldelser at finde på hjemmesiden. Står en film uden KB, findes den kun på hjemmesiden. Alle
nyheder er fremhævet. Forkortelsen Afv. betyder, at vi afventer.

I skal være opmærksomme på, at listen er et ’øjebliksbillede’. Udlejerne kan ikke garantere, at 35mm filmene fortsat vil være tilgæn-
gelige. Det samme er desværre tilfældet for en lang række DCP’er, da udlejerne er nødsaget til med jævne mellemrum at returnere
disse. Vi vil derfor anbefale jer at have reserveønsker klar til alle film i den kommende sæson. Disneys titler er heller ikke i år til-
gængelige på hverken DCP og/eller i 3D – til gengæld kan de fleste af Disneys titler leveres på Blu Ray.

Vi har, i lighed med de foregående år, tilføjet kolonnen med genre. Følgende forkortelser er brugt:

Act. – Action
Adv.  - Adventure/Eventyr
Ani. – Animation 
Dok. – Dokumentar
Dra. – Drama
Fam. - Familie
Gys. – Gyser
Klas. – Klassiker
Kom. - Komedie 
Scf. – Science Fiction
Soc. – Socialrealisme
Ung. - Ungdom

Filmliste

Titel DK-tale Genre Censur Min. 35mm 2D 3D BR DVD Udlejer
2:37, Aust. 2006, KB-08 Dra. 15 91 X X Scanbox
17 Again, USA 2009, KB-10 Kom. A 102 X X FC/SF
2012, USA 2009 Scf. 11 158 X Disney

A Christmas Carol, USA 2009, KB-10 Dra. 11 96 X X Disney
Abduction, USA 2011 - NYH-12 Act. 11 106 X X Nordisk

Medierådets anbefalede alderstrin:
A = Tilladt for alle
7 = Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år
11 = Tilladt for børn over 11 år
15 = Tilladt for børn over 15 år
Børn, der er fyldt 7 år, må sammen med voksne se alle film
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Titel DK-tale Genre Censur Min. 35mm 2D 3D BR DVD Udlejer
Abepigerne, Sverige 2011 Dra 11 83 X Miracle
Aberne og det Hemmelige Våben, DK 1995, KB-96 Ani. 7 73 X Nordisk
Abernes Planet: Oprindelsen, USA 2011 - NYH-12 Act. 11 106 X X X FC/SF
Abernes Ø, Frank. 1999, KB-01 X Ani. 7 80 X X Angel
Across the Univers, USA 2007, KB-09 Dra. 11 134 X X FC/SF
Af Banen, DK 2005, KB-05 Fam. A 93 X X Scanbox
Alice i Eventyrland, USA 2010, KB-10 X Adv. 11 102 X X Disney
Alien –  den 8. passager, Eng./USA 1979 Gys. 15 117 X FC/SF 
Alien –  det endelige opgør, USA 1986 Gys. 15 137 X FC/SF 
Alien  3, USA 1992 Gys. 15 114 X FC/SF 
Alien – Genopstandelsen, USA 1997 Gys. 15 110 X FC/SF 
Alien vs. Predato, Eng. 2004 Gys. 11 101 X FC/SF 
Alladin, USA 1992 Ani. 7 90 X Disney
Alle for Én, DK 2011 Kom. 7 83 X X Nordisk
Alvin og de frække jordegern, USA 2007, KB-08 X Ani. A 92 X FC/SF
Alvin og de frække jordegern 2, USA 2009 X Ani. A 87 X FC/SF
Alvin og de frække jordegern 3, USA 2011 X Ani. A 87 X X FC/SF
An Education, GB 2009, KB-11 Dra. 7 95 X Nordisk
Anja efter Viktor, DK 2002, KB-04 Fam. A 90 X X R.G.
Anja og Viktor 3, DK 2007 Fam. A 93 X X R.G.
Anja og Viktor 4, DK 2008, KB-09 Kom. A 85 X X Nordisk
Animal Kingdom, Australien 2011 Dra. 15 113 X X Scanbox
Apocalypto,USA 2006, KB-07 Act. 15 139 X Scanbox
Aristocats, USA 1970 X Ani. 7 76 X Disney
Arn – Tempelridderen, DK 2007 Adv. 11 139 X FC/SF
Arriettys hemmelige verden, Japan 2010 - NYH-12 X Ani. 7 94 X X X Camera
Arthur og de to verdener, Frank. 2010 X Ani. 7 102 X X X Scanbox
Arthur og Maltazars hævn, Frank. X Ani. 7 86 X X X Scanbox
Arthur og Minimoyserne, Frank. 2006, KB-07 X Ani. A 102 X X X Scanbox
Arthurs Julegaveræs, USA 201 - NYH-12 X Ani A 105 X X Disney
Asterix og Vikingerne, DK 2006, KB-07 Ani. 7 78 X X FC/SF
Askepop - The Movie, DK 2003, Fam. 7 85 X X R.G.
Atlantis – Det forsvundne Rige, USA 2001, KB-02 X Ani. 7 95 X Disney
Avatar, USA 2009, KB-10 Act. 11 161 X X FC/SF

Bad Boys 2, USA 2003 Kom. 15 150 X Disney
Bad News Bears, USA 2005 Kom. A 113 X UIP
Bad Santa, USA 2004 Kom. 11 92 X X Scanbox
Bad Teacher, USA 2011 Kom A 88 X X Disney
Bagland, DK 2003, KB-04 Soc. 11 85 X Nordisk
Ballerup Boulevard, DK 1986 Ung. A 80 X Nordisk
Barndommens Gade, DK 1986, KB-88 Dra. A 90 X Nordisk
Bee Movie, USA 2007, KB-08 X Ani. A 91 X UIP
Ben X, Belgien 2007, KB-09 Dra. 15 83 X X Miracle
Bertram & Co, DK 2002, KB-03 Fam. A 80 X R.G.
Berusede Hestes Tid, Iran 2000, KB-03 Dra. 7 80 X ØFP
Beslutningen, Frankrig 2010 – KB-11 Dra. 15 115 X X Miracle
Beverly Hills Chihuahua, USA 2008 X Adv. 7 91 X X Disney
Biernes hemmelige liv, USA 2008, KB-10 Dra. 11 110 X FC/SF
Billy Elliot, England 2000, KB-01 Dra. 7 111 X UIP
Bjergkøbing Grand Prix, Norge 1975 - NYH-12 X Ani. A 88 X X Miracle
Bjørne Brødre, USA, KB-04    X Ani. 7 88 X Disney
Bloody Sunday, Eng./Irland 2002 Soc. 15 110 X Camera
Blå mænd, DK 2008 Kom. A 85 X X Scanbox
Bolt, USA 2008, KB-09 X Ani. A 96 X Disney
Bollevenner, USA 2011 Kom. A 104 X X Disney
Boog & Elliot, USA 2006, KB-07 X Ani. 7 99 X Disney
Bora Bora, DK 2011 Ung. 7 76 X X X FC/SF
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Titel DK-tale Genre Censur Min. 35mm 2D 3D BR DVD Udlejer
Boy A, GB 2007, KB-10 Dra. 15 101 X Miracle
Broderskab, DK 2010 Dra. 15 90 X Nordisk
Bølgen, Tyskland 2008 Dra. 15 101 X Miracle
Buried, USA 2010 Gys. 15 95 X X X Scanbox
Bølle Bob og Smukke Sally, DK 2005 Fam. 7 72 X X R.G.
Børnehjemmet, Spanien 2007, KB-08 Gys. 11 110 X X Camera

Captain America: The First Avenger, USA 2011 Act. 11 124 X X UIP
Cars, USA 2006, KB-07 X Ani. A 116 X Disney
Cars 2, USA 2011 - NYH-12 X Ani. 7 106 X X Disney
Carsten & Gittes Filmballade, DK 2008, KB-09 Ani. A 46 X CB
Casino Royal,USA 2006, KB-07 Act. 11 145 X Disney
Charlie’s Angels, USA 2000 Act. 11 98 X Disney
Charlie´s Angles – Uden hæmninger, USA 2003 Act. 11 106 X Disney
Charlottes Tryllespind, USA 2006 X Fam. A 113 X UIP
Chihiro og heksene, Japan 2001, KB-04 X Ani. 7 125 X X Camera
Cirkeline - Verd. Mind. Superhelt, DK 2004, KB-05 Ani. A 80 X X FC/SF
Cirkus Ildebrand, DK 1995, KB-96 Fam. A 90 X Nordisk
Conan, USA 2011 Act. 15 112 X X UIP
Cowboy, Indianer og Hest, Belgien 2009 X Ani. A 75 X X Angel
Cronicle, USA 2011 - Fra 1/1-13 Ung. 15 84 X FC/SF
Cykelmyggen og Dansemyggen, DK 2007, KB-08 Ani. A 75 X Nordisk

Da Vinci Mysteriet, USA 2006 Act. 15 149 X Disney
Dancer in the Dark, DK 2000 Dra. 15 139 X X Scanbox
Dangerous Minds, ASA 1996 Dra. 11 99 X Disney
Dark is Rising, The, USA 2007, KB-08 Adv. 11 94 X FC/SF
Dark Shadows, USA 2012 - Fra 1/1-13 Gys. Afv. Afv. X FC/SF
Date Movie, USA 2006 Kom. 7 83 X FC/SF
Dear Wendy, DK 2005, KB-05 Dra.. 15 101 X Nordisk
De Fortabte Sjæles Ø, DK 2007, KB-07 Fam. 11 100 X Nordisk
De Frygtløse – the Muuhvie, USA 2004, KB-05 X Ani. 7 76 X Disney
De tre Musketerer, USA 1993 Adv. A 105 X Disney
De tre Musketerer, DK/Letland 2005, KB-07 Adv. A 70 X Nordisk
De tre Musketerer, Tyskland 2011 - NYH-12 Adv. 11 110 X X X FC/SF
De Utrolige, USA 2004, KB-05 X Ani. 7 121 X Disney
Den bestøvlede kat, USA 2012 - NYH-12 X Ani. 7 90 X X X UIP
Den Fantastiske Hjemrejse, USA 1993, KB-94 X Fam. 7 84 X Disney
Den Grimme Ælling og mig, Tyskland 2006, KB-07 X Ani. A 80 X Nordisk
Den Kæmpestore Bjørn, DK 2011, KB-11 Ani. 7 76 X X CB
Den Magiske Legetøjsbutik, USA 2007, KB-09 X Kom. 7 93 X Nordisk
Det Gyldne Kompas, USA 2007, KB-08 Adv. 11 113 X FC/SF
Det er ikke mig - jeg sværger, Canada 2008, KB-10 Fam. 11 110 X X FC/SF
Det Femte Element, USA 1997, KB-98 Act. 11 126 X Disney
Det regner med frikadeller, USA 2009, KB-10 X Ani. 7 90 X Disney
Der var engang en dreng..., DK 2006, KB-07 Fam. A 90 X X FC/SF
Die Hard, USA 1988 Act. 11 131 X FC/SF
Dig og Mig, DK 2008, KB-09 Dra. 11 89 X Nordisk
Dinosaurerne, USA 2000, KB-01 Ani. A 81 X X Disney
Disco Ormene, DK 2008, KB-09 Ani. A 79 X X FC/SF
District 9, USA 2009 Scf. 15 112 X FC/SF
Drag me to Hell, USA 2009 Gys. 15 99 X X X Scanbox
Dragejægerne, Frankrig/Tyskland 2008, KB-11 X Ani. 7 80 X X Angel
Drengen med cyklen, Belgien 2011 Dra. Afv. 87 X X ØFP
Dristigt Kys, Et, Belgien 2004, KB-05 Soc. 7 104 X FC/SF 
Drive, USA 2011 Act. 15 100 X X X FC/SF
Døde Poeters Klub, USA 1989, KB-92 Dra. 11 128 X Disney 
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Titel DK-tale Genre Censur Min. 35mm 2D 3D BR DVD Udlejer
Easy A, USA 2010, KB-11 Kom. A 92 X Disney
Edukators, The, Tyskland 2004 Dra. 11 127 X Angel
Ekstremt højt og..., USA 2011 - Fra 1/1-13 Dra. 11 129 X FC/SF
Elephant, USA 2003, KB-05 Dra. 15 81 X Camera
Elina - Som om jeg ikke fandtes, SE 2002, KB-04 Dra. A 77 X X ØFP
En familie, DK 2010 Dra. 11 104 X Nordisk
En som Hodder, DK 2002, KB-03 Fam. A 84 X Nordisk
Engle og Dæmoner, USA 2009 Dra. 15 138 X Disney
Eragon, USA 2006, KB-07 Act. 11 115 X FC/SF

Fakiren fra Bilbao, DK 2004, KB-05 Fam. 7 85 X Nordisk
Fantasia, USA 1940 Ani. 7 120 X Disney
Fantasia 2000, USA 1999 Ani. 7 75 X Disney
Fantastic Four, USA 2005 Act. 11 106 X FC/SF 
Fantastic Four – Rise of The..., USA 2007, KB-08 Adv. 11 92 X FC/SF 
Fantastic Mr. Fox, USA/GB 2009, KB-11 Ani. 7 87 X FC/S 
Farligt Venskab, DK 1995, KB-96 Gys. 11 90 X FC/SF
Far til Fire - gi’r aldrig op, DK 2005, KB-06 Fam. A 97 X X Scanbox 
Far til fire i stor stil, DK 2006, KB-07 Fam. A 90 X X Scanbox
Far til fire – På hjemmebane, DK 2008, KB-09 Kom. A 90 X X Scanbox
Far til fire - på japansk, KD 2009, KB-10 Kom. A 90 X X X Scanbox
Far til fire – Tilbage til naturen, DK 2011 - NYH-12 Kom. A 90 X X X Scanbox
Fartstriber, USA 2005, KB-06 X Fam. A 94 X Nordisk 
Fast & Furious 5, USA 2011 Act. 11 132 X X UIP
Fast Runner, The, Canada 2001 Dra. 11 167 X X ØFP
Fighter, The, USA 2010 Dra. 11 114 X Nordisk
Find Nemo, USA 2003 KB-04 X Ani. 7 100 X Disney
Fish Tank, GB 2009, KB-11 Dra. 11 123 X X X Camera
Fjernt Bag Månen, Holland 2003, KB-05 Dra. 15 105 X ØFP
Flyvende Farmor, DK 2000, KB-01 Fam. A 77 X Nordisk
Footloose, USA 2011 - NYH-12 Dra. 11 113 X X UIP
Forbandelsen – The Grudge, USA/Japan 2004 Gys. 15 91 X Nordisk 
Forsømte Forår, Det, DK 1993, KB-94 Dra. A 94 X X R.G.
Fortryllet, USA 2007, KB-08 Fam. 7 110 X Disney 
Forældrefælden, USA 1998 Fam. A 126 X Disney
Fri os fra det onde, DK 2009 Dra. 15 97 X FC/SF
Fright Night, USA 2011 Gys. 15 106 X Disney
Frihedskæmperen Max Manus, Norge 2008 Act. 15 118 X Nordisk 
Frit Fald, DK 2011 - NYH-12 Dra. 11 93 X X Nordisk
Frode og alle de andre rødder, DK 2008, KB-08 Fam. A 75 X Nordisk
Frække Frida, DK 1994 Fam. 7 74 X Nordisk
Frøernes Spådom, Frankrig 2003, KB-05 X Ani. 7 90 X X ØFP
Fuglejagten, DK 2012 - Fra 1/1-13 Fam. Afv. Afv. X FC/SF
Fuglekrigen i Kanøfleskoven, DK 1990 Ani. A 68 X Nordisk
Full Monty, The, England 1997 Kom. A 92 X FC/SF 

G-Force, USA 2009 X Ani. 7 90 X Disney
Garfield, USA 2004, KB-05 X Ani. A 81 X FC/SF
Garfield 2, USA 2006, KB-07 X Ani. A 80 X FC/SF
George - Den Gæve Liansvinger, USA 1997 Kom. 7 91 X Disney 
Girl with the Dragon Tattoo, The, USA 2011 Dra. 15 158 X X Disney
Glasskår, Norge 2001, KB-03 Fam. 7 76 X ØFP
Gnomeo & Juliet, USA 2011 X Ani. A 84 X Disney
Gone Baby Gone, USA 2007, KB-08 Dra. 15 114 X Disney 
Green Hornet, The, USA 2011 Act. 11 115 X Disney
Green Lantern, USA 2011 Scf. 11 114 X X FC/SF
Grislings store eventyr, USA 2003, KB-04 X Ani. A 75 X X Disney
Grusomme Mig, USA 2010, KB-11 X Ani. A 95 X X UIP
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Titel DK-tale Genre Censur Min. 35mm 2D 3D BR DVD Udlejer
Græsrødderne, USA 1998, KB-2000 X Ani. 7 95 X Disney
Guldhornene, DK 2007, KB-08 Kom. A 90 X X FC/SF
Gullivers Rejse, USA 2010 Kom. A 87 X X FC/SF
Gummi T, DK 2012 - Fra 1/1-13 Fam. A Afv. X X FC/SF
Gummi Tarzan, DK 1981 Fam. A 89 X Nordisk

Hallam Foe, GB 2007 Dra. 11 95 X Nordisk
Hancock, USA 2008, KB-09 Act. 11 92 X Disney
Hanna, USA 2011 Act. 15 111 X X Disney
Hannah Montana: The Movie, USA 2009 X Kom. A 102 X X Disney
Hangover 2, The, USA Kom. 11 101 X FC/SF
Hannibal og Jerry, DK 1997, KB-97 Fam. A 75 X X Miracle
Hanuman - Abernes tempel, FranK. 1998, KB-2000 X Ani. 7 90 X Angel
Happy Feet 2, Australien 2011 - NYH-12 X Ani. 7 99 X X X FC/SF 
Harry Potter og Dødsregalierne Del 1, USA 2010 Adv. 11 146 X FC/SF
Harry Potter og Døds... Del 2, USA 2011 - NYH-12 Adv. 11 132 X X X FC/SF
Headhunterne, Norge 2011 Dra. 15 98 X X Nordisk
Helt Vildt, USA 2006, KB-07 X Ani. 7 82 X Disney
Herbie – for fuld udblæsning, USA 2005, KB-06 X Fam. A 101 X Disney
Herkules, USA 1997 X Ani. 7 92 X Disney
Hitchhikers Guide to the Galaxy, The, USA 2005 Kom. 7 109 X Disney
Hjælp! Jeg er en Fisk, DK 2000, KB-01 Ani. 7 80 X Nordisk
Hold om mig, DK 2010, KB-11 Ung. 15 79 X X Nimbus
Hop, Belgien 2002 Soc. 11 104 X X ØFP
Hop, USA 2011 X Ani. A 95 X X UIP
Horton og støvlefolket Hvem, USA 2008, KB-08 X Ani. A 88 X FC/SF
HUGO, USA 2011 - NYH-12 - Fra 1/1-13 Adv. 7 126 X X X UIP
Hunger Games, The, USA 2012 - NYH-12 - Fra 1/1-13 Act. 11 143 X Nordisk
Hundehotellet, Sverige 2000, KB-01 Ani. A 68 X Miracle
Hva’ så Gilbert Grape?, USA 1993, KB-95 Dra, 11 118 X Disney
Hvem snørrede Roger Rabbit?, USA 1988 Ani. 7 104 X Disney
Hvor er Winkys Hest? Holland 2007, KB-09 X Dra. A 90 X ØFP
Hævnen, DK 2010, KB-11 Dra. 15 119 X X Nordisk

I am number four, USA 2011 - NYH-12 Scf. 11 112 X X Disney
Ice Age, USA 2002, KB-03 X Ani. 7 88 X FC/SF 
Ice Age 2, USA 2006, KB-07 X Ani. 7 91 X FC/SF
Ice Age 3, USA 2009 X Ani. 7 94 X FC/SF
Ice Age 4, USA 2012 X Ani. 7 Afv. FC/SF
Inkheart, Tyskland/USA/GB 2008, KB-10 Adv. 11 110 X X FC/SF
Ikingut, Island 2000, KB-02 Fam. A 87 X X ØFP 
Immortals, USA 2011 Act. 15 110 X Nordisk
Ingen Forbindelse, Island 2007, KB-11 Adv. 7 83 X ØFP
Inkasso, DK 2004, KB-05 Kom. 11 86 X Scanbox
I, Robot, USA 2004, KB-05 Act. 11 115 X FC/SF
Iron Man, USA 2008, KB-09 Act. 11 123 X UIP
Iron Man 2, USA 2010 Act. 11 129 X UIP

James Bond - Die another day, England 2002 Act. 11 123 X FC/SF
Jensen og Jensen, DK 2011 Act. 15 85 X X X FC/SF
Jimmy og den store Fersken, USA 1996, KB-98 X Ani. 7 80 X Disney 
John Carter, USA 2012 - NYH-12 - Fra 1/1-13 Act. 11 132 X X Disney
Juleeventyr, Et, Eng./Tysk. 2001 X Ani. 7 81 X X Scanbox
Julehurlumhej, Letland 1993, KB-97 X Dra. A 72 X ØFP
Junglebogen 2, USA 2003 X Ani. A 106 X Disney
Jungledyret Hugo, DK 1993, KB-94 Ani. A 75 X Nordisk
Jungledyret Hugo 3, Fræk, Fri..., DK 2007, KB-08 Ani. A 72 X Nordisk
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Jungledyret Hugo 2 - ...filmhelt, DK 1996, KB-97 Ani. A 72 X Nordisk
Juno, USA 2007 Kom. A 92 X X FC/SF

Karate Kid, USA 2010, KB-11 Act. 11 140 X X Disney
Karla Kanin Bio, DK 1996, KB-97 Fam. A 67 X FC/SF
Karla Kanin Bio 2, DK 1997, KB-98 Fam. A 77 X FC/SF
Karla Kanin Bio 3, DK 1999, KB-99 Fam. A 75 X X Angel
Karla og Jonas, DK 2010, KB-11 Fam. A 83 X Nordisk 
Karla og Katrine, DK 2008, KB-09 Dra. 7 87 X Nordisk
Karlas Kabale, DK 2007, KB-08 Fam. 7 90 X Nordisk
Karlsson på taget, Sverige 2002, KB-03 X Ani. A 81 X X FC/SF
Kejserens Nye Flip, USA 2000, KB-02 X Ani. A 77 X Disney
Kick-Ass, USA 2010 – KB-11 Act. 15 118 X Nordisk
Kidnappet, DK 2010, KB-11 Act. 11 92 X X X FC/SF
Kiki - Den lille heks, Japan 1989, KB-08 X Ani. A 103 X X Camera
Kirikou og de vilde dyr, Frank. 2005, KB-07 X Ani. A 75 X X Scanbox 
Kirikou og Troldkvinden, Belgien 1998, KB-01 X Ani. A 74 X X Angel
Klokkeren fra Notre Dame, USA 1996 Ani. A 90 X Disney
Klovn the Movie, DK 2010 Kom. 11 94 X X Nordisk
Knallhart, Tyskland 2006 Dra. 15 98 X X Camera
Kollegiet, DK 2007 Gys. 15 88 X Nordisk
Kongens Store Tale, USA 2010 Dra. A 119 X X X FC/SF
Koslænget, USA/Tysk. 2006 X Ani. 7 90 X UIP
Kujoner, Spanien 2008 Dra. 11 89 X Sunrise
Kun Skyer Bevæger Stjernerne, Norge 1998 Dra. 7 98 X ØFP
Kung Fu Hustle, Kina 2004 Act. 15 95 X Disney
Kung Fu Panda, USA 2008, KB-09 X Act. 7 92 X UIP
Kung Fu Panda 2, USA 2011, NYH-12 X Ani. 7 90 X X X UIP
Krummerne, DK 1991, KB-92 Fam. A 90 X X R.G.
Krummerne 2 - Stakkels Krumme, DK 1992, KB-93 Fam. A 96 X X R.G.
Krummerne 3 - Fars gode ide, DK 1994 Fam. A 85 X X R.G.
Krummerne 4 – så det jul igen, DK 2006, KB-07 Fam. A 86 X X R.G.
Kærestesorger, DK 2009, KB-09 Dra. 7 121 X Nordisk
Kærlighed ved Første Hik, DK 1999, KB-2000 Fam. A 85 X X R.G.

Lad den rette komme ind, Sverige 2008, KB-09 Dra. 15 114 X Miracle
Lady og Vagabonden, USA 1955 Ani. A 75 X Disney 
Legend of Zorro, The, USA 2005 Adv. 11 131 X Disney
Legenden om Jordhavet, Japan 2006, KB-08 X Ani. A 113 X X Camera
Leon, USA 1994, KB-96 Dra. 15 107 X Disney
Let Me In, USA/GB 2010 Gys. 15 116 X Miracle
Levende Slot, Det, Japan 2004, KB-06 X Ani. 7 119 X X Camera
Lille Kylling, USA 2005, KB-06 X Fam. A 81 X Disney 
Lille spejl på væggen der, USA 2012 - Fra 1/1-13 X Fam. 7 110 X X Nordisk
Lille Virgil og Orla Frøsnapper, DK 1980, KB-82 Fam. A 83 X Nordisk
Lilo & Stitch, USA 2002, KB-03 X Ani. A 85 X Disney
Little Miss Sunshine, USA 2006 Kom. A 101 X X FC/SF
Lucky Luke: Mod Vest, Frankrig 2008, KB-09 X Ani. A 90 X X Angel
Lymelife, USA 2008, KB-11 Dra. 11 93 X X Miracle
Længe Leve Dronningen, Holl. 1995, KB-99 X Fam. A 115 X ØFP
Løvernes Konge, USA 1994 - Nyanmeldt på hjemmeside X Ani. 7 87 X X Disney
Lånerne, USA 1998, KB-99 Fam. A 87 X Disney 

Madagascar, USA 2005, KB-06 X Fam. A 86 X UIP
Madagascar 2, USA 2008, KB-09 X Ani. A 98 X UIP
Magi i luften, DK 2011 Dra. 11 95 X X Nordisk
Magiske Bold, Den, Holland 1998, KB-2000 Fam. 7 90 X ØFP
Magiske Ella, USA 2004, KB-05 Kom. 7 101 X Nordisk
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Mamma Mia – The Movie, USA/GB 2008 Kom. A 109 X UIP
Marmaduke, USA 2010 X Kom. A 87 X FC/SF
Mary and Max, Australien 2009 Ani. 7 94 X X Miracle
Mary Poppins, USA 1964 Adv. A 140 X Disney 
Maskernes Konge, Hongkong 1996, KB-2000 Dra. 15 102 X ØFP
Max Pinlig, DK 2008, KB-09 Kom. A 98 X X FC/SF
Max Pinlig 2, DK 2011 Kom. A 100 X X X FC/SF
Med lille Klas i Kufferten, Sverige/DK 1983 X Fam. A 98 X Nordisk
Megamind, USA 2010, KB-11 X Ani. 7 96 X X UIP
Men in Black 2, USA 2001 Kom. 11 88 X Disney
Mia & Migoo, Frankrig 2008, NYH-12 X Ani. 7 91 X X Angel
Michael Jackson’s This is it, USA 2009 Dok. 7 111 X Disney
Midsommer, DK 2002, KB-03 Gys. 15 90 X X FC/SF
Mig og Mama Mia, DK 1989 Fam. A 88 X Nordisk
Milo på Mars, USA 2011 X Ani. 7 88 X Disney
Min Bedste Fjende, DK 2010, KB-11 Dra. 11 93 X X X Scanbox
Min Nabo Totoro, Japan 1988, KB-08 X Ani. A 86 X X Camera
Min Skøre Familie Robinson, USA 2007, KB-08 X Fam. 7 102 X Disney 
Min søsters børn–alene hjemme, DK2011, NYH-12 X Fam. A 79 X X FC/SF
Mine aftener i Paradis, Italien 1988, KB-10 Dra. 7 123 X X Miracle
Misa Min, Sverige 2003, KB-04                                                  Fam. 7 80 X ØFP
Mor Muh og Krage, Sverige 2008, KB-09 X Ani. A 78 X X FC/SF 
Monsterjægerne, DK-2009, KB-10 Act. 7 88 X Nordisk
Monster’s Ball, USA 2001, KB-03 Dra. 11 111 X Scanbox
Monster House, USA 2006, KB-07 X Ani. 11 91 X Disney
Monsters Inc., USA 2001, KB-05 Ani. 7 96 X Disney
Mr. and Mrs. Smith, USA 2005 Kom. 11 120 X FC/SF 
Mr. Nobody, Canada 2010 Scf. 11 138 X X Camera
Mulan, USA 1998, KB-99 X Ani. 7 88 X Disney
Mumitrolden – Farlig Midsommer, KB-09 X Ani. A 74 X Scanbox
Mumitrolden og Kometen, Japan 1992, KB-08 X Ani. A 70 X X ØFP
Muppets Juleeventyr, USA 1992 X Ani. 7 85 X X Disney 
Muppets Skatteø, USA 1996 X Ani. 7 99 X Disney
Møgunger, DK 2003, KB-04 Fam. A 85 X X FC/SF
Mørke, DK 2005 Gys. 15 124 X Nordisk
Mørkeleg, DK 1996 Gys. 15 90 X R.G.

Nanny McPhee med nye tryllerier, Frank., KB-11 X Fam. A 99 X UIP
Narnia – Heksen, Løven…, USA/NZ 2005, KB-06 Fam. 11 140 X X Disney
Narnia: Prins Caspian, USA/GB 2008, KB-09 Adv. 11 142 X X Disney
Narnia: Morgenvandrerens Rejse, GB 2010, KB-11 Adv. 11 115 X X FC/SF
Nat på museet, USA 2006 Kom. 7 108 X FC/SF
Nat på museet 2, USA 2009 X Kom. 7 105 X FC/SF
National Treasure,USA 2004 Act. 11 100 X X Disney
National Treasure: Book of..., USA 2007, KB-08 Act. 11 123 X X Disney
Nausicaä – fra vindenes dal, Japan 1984 Ani. 11 116 X Camera
Neds, GB 2010 - NYH-12 Dra. 15 124 X Miracle
Niceville, USA 2011 - NYH-12 Dra. 7 146 X X Disney
Nick & Norah’s infinite playlist, USA 2008, KB-09 Dra. 7 90 X Disney
Nightmare before Christmas, USA 1993 KB-96 Ani. 7 76 X Disney
Niko og de flyvende rensdyr, DK 2008, KB-09 Ani. 7 75 X Nordisk
Nowhere Boy, GB 2009, KB-11 Dra. 11 97 X Nordisk

Olsen-banden deruda’, DK 1977 Fam. A 105 X Nordisk
Olsen-banden Junior, DK 2001, KB-02 Fam. A 85 X Nordisk
Olsen-banden over alle bjerge, DK 1981 Fam. A 101 X Nordisk
Olsen-banden overgiver sig aldrig, DK 1979 Fam. A 105 X Nordisk
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Olsenbanden på de bonede gulve, DK 2010 Ani. A 100 X X X Nordisk
Olsen-banden på sporet, DK 1975 Fam. A 105 X Nordisk
Olsen-banden ser rødt, DK 1976 Fam. A 105 X Nordisk
Olsen-bandens flugt over plankeværket, DK 1981 Fam. A 103 X Nordisk
Olsen-bandens sidste stik, DK 1999 Fam. A 105 X Nordisk
OP, USA 2009, KB-10 X Ani. 7 105 X X Disney
Orla Frøsnapper, DK 2011 - NYH-12 Ani. A 84 X X X X X FC/SF
Oskar og Josefine, DK 2005, KB-05 Fam. 7 80 X X FC/SF
Others, The, USA/Frank./Spanien 2001 Gys. 15 111 X X Scanbox
Otto er et næsehorn, DK 1983, KB-85 Fam. A 87 X Nordisk

Pans Labyrint, USA/Mexico 2006, KB-07 Dra. 15 112 X X Camera
Paranormal Activity, USA 2007 Gys. 15 86 X FC/SF
Pas på Pelsdyrene, USA 2010 X Kom. 7 92 X Nordisk
Peddersen og Findus, Sverige 1999, KB-01 X Ani. A 74 X X FC/SF
Peddersen og Findus 2, Sverige 2001, KB-01 X Ani. A 79 X X FC/SF
Peddersen og Findus 3, Sverige 2005, KB-06 X Ani. A 70 X X FC/SF
Peddersen og Findus 4, Sverige 2009, KB-10 X Ani A 70 X X FC/SF
Pelle Haleløs, Sverige 1982, KB-83 X Ani. A 82 X Miracle
Pelle Haleløs i Amerikat, Sverige 1985, KB-87 X Ani. A 77 X Miracle
Percy, Buffalo Bill og Jeg, Sverige 2005, KB-07 Fam. 7 86 X Nordisk
Percy Jackson og Lyntyven, USA 2010, KB-10 Adv. 11 121 X FC/SF
Perlemorsfarven, Tyskland Soc. 4-6 kl. 103 X Buster
Peter Pan, USA 2003 Ani. 7 113 X X FC/SF
Peter Pedal, USA 2006, KB-07 X Ani. A 88 X UIP
Peter Pedal på nye eventyr, USA 2009, KB-10 X Ani. A 80 X UIP
Peter Plys – Nye eventyr..., USA 2011 - NYH-12 X Ani. A 63 X X Disney
Peter Plys og Hafferlaffen, USA 2004, KB-05 X Ani. A 70 X Disney
Pigen og Ræven, Frankrig 2007, KB-09 X Adv. 7 92 X X Camera
Pindsvinet, Frankrig/Italien 2009 Dra. 7 100 X X Miracle
Pingvinmarchen, Frankrig 2005, KB-06 X Dok. A 85 X X Camera
Pink Panther, The, USA 2006 Kom. 7 93 X FC/SF
Pippi på de Syv Have, Sverige 1999, KB-2000 X Fam. A 77 X X FC/SF
Pirates Of The Caribbean 1, USA 2003 Adv. 11 144 X X Disney
Pirates Of The Caribbean 2, USA 2006, KB-07 Adv. 11 151 X X Disney
Pirates Of The Caribbean 3, USA 2007, KB-08 Adv. 11 168 X X Disney
Pirates Of The Caribbean 4, USA 2011 NYH-12 Adv. 11 128 X X Disney
Planet 51, USA/GB 2009, KB-10 X Adv. 7 91 X X Scanbox
Pocahontas, USA 1995 X Ani. 7 87 X Disney
Ponyo på klippen ved havet, Japan 2008, KB-10 X Adv. 7 100 X X Camera
Poppers Pingviner, USA 2011 - NYH-12 X Kom. 7 94 X X FC/SF
Porco Rosso, Japan 1992 X Ani. 7 94 X X Camera 
Precious, USA 2009 Dra. 15 109 X Miracle
Pretty Woman, USA 1990 Kom. A 119 X X Disney 
Prince of Persia, USA 2010, KB-11 Adv. 11 116 X X Disney
Prinsesse Mononoke, Japan 1997 Ani. 11 133 X X Camera
Prinsessen og Frøen, USA 2009, KB-10 X Ani. 7 95 X X Disney
Pyrus på Pletten, DK 2000, KB-01 Fam. A 85 X Nordisk

Rango, USA 2011, KB-11 X Ani. 7 107 X X UIP
Ratatouille, USA 2007, KB-08 X Ani. A 110 X Disney
Rejsen til Saturn, DK 2008, KB-09 Ani. 11 90 X Nordisk
Remix, DK 2008, KB-08 Dra. A 95 X X FC/SF
Rich Kids, DK 2007 Dra. 15 82 X R.G.
Ringenes Herre, USA 2001, KB-02 Adv. 11 179 X X FC/SF
Ringenes Herre 2, USA 2002, KB-03 Adv. 11 179 X X FC/SF
Ringenes Herre 3, USA 2003, KB-04 Adv.  11 210 X X FC/SF
Rio, USA 2011 X Ani. 7 95 X X FC/SF



Nyhedskatalog - 2012/2013 53

Titel DK-tale Genre Censur Min. 35mm 2D 3D BR DVD Udlejer
Ronal Barbaren, DK 2011 - NYH-12 Ani 11 90 X X X Nordisk
Roommate, The, USA 2011 Gys. 15 91 X Disney
Rød som Himlen, Italien 2006, KB-11 Dra. 7 96 X X ØFP

Samme dag næste år, USA 2011 - NYH-12 Dra. 7 108 X X X FC/SF
Sammys Store Eventyr, Belgien 2009, KB-11 X Ani. 7 88 X X X X FC/SF
Samson og Sally, DK 1984, KB-86 Ani. A 62 X Nordisk
Sandhed eller Konsekvens, Sverige 1997, KB-99 Fam. 7 80 X ØFP
Sandtrolden, USA 2004, KB-06 X Fam. 7 89 X X Scanbox
Sanctum, USA 2010 Adv. 15 109 X X FC/SF
Savanne Banden, Tyskland 2011 X Ani. 7 93 X X X FC/SF
Se min kjole, DK 2009, KB-10 Dra. 15 88 X Nordisk
Scoreturen, USA 2011 Kom. 11 97 X X Nordisk
Send Mere Slik, DK 2001, KB-02 Fam. A 76 X X FC/SF
Sherlock Holmes 2, USA 2011 - NYH-12 Act. 11 130 X X FC/SF
Shrek, USA 2001, KB-02 X Ani. A 90 X UIP
Shrek 2, USA 2004, KB-05 X Ani. A 92 X UIP
Shrek den lykkelige, USA 2010, KB-11 X Ani. A 93 X X UIP
Shrek den Tredje, USA 2007, KB-08 X Ani. A 92 X X UIP
Sig du elsker mig, Sverige 2006 Soc. 15 91 X Miracle
Simpsons Movie, The, USA 2007, KB-08 X Ani. 7 87 X FC/SF
Skyskraber, DK 2010 - NYH-12 Dra. 11 89 X X Nordisk
Slangebøssen, Sverige/DK 1993, KB-96 Dra. 11 103 X Nordisk 
Slumdog Millionaire, USA/GB 2008, KB-10 Dra. 15 121 X X FC/SF
Smølferne, USA 2011 X Ani. 7 100 X X Disney
Snøvsen, DK 1993, KB-94 Fam. 7 83 X Nordisk
Snøvsen ta’r Springet, DK 1994 Fam. A 82 X Nordisk
Space Chimps, USA 2008, KB-09 X Ani. 7 81 X X Scanbox
Spiderman – The spy game, USA 2002, KB-03 Act. 11 121 X Disney
Spiderman 2, USA 2004, KB-05 Act. 11 127 X Disney
Spiderman 3, USA 2007 Act. 11 139 X Disney
Spiderwick Fortællingerne, USA 2008, KB-08 Adv. 11 96 X UIP
Spud Milton..., Sydafrika 2010 - NYH-12 Kom. 11 108 X Miracle
Star Wars Episode 1, USA 2011 - NYH-12 Scf. 11 136 X FC/SF
Stormbreaker, Alex Rider, USA 2006, KB-07 Act. 11 93 X X Scanbox
Strings, DK 2004, KB-06 Adv. 7 91 X X FC/SF
Stuart Little, USA 1999, KB-01 X Ani. A 92 X Disney
Stuart Little 2, USA 2002, KB-03 X Ani. A 78 X Disney 
Submarine, USA 2010 - NYH-12 Kom. 7 97 X X Camera
Sunes Familie, DK 1997, KB-98 Fam. A 85 X R.G.
Super 8, USA 2011 - NYH-12 Scf. 11 112 X X UIP
Superbror, DK 2009 – KB-10 Adv. 7 93 X Nordisk
Supervoksen, DK 2006, KB-07 Ung. 11 90 X Nordisk
Sådan træner du din drage, USA 2010, KB-11 X Ani. 7 97 X X UIP

Ta’ mig, Norge 2011 - NYH-12 Kom. 7 76 X Miracle
Tarzan, USA 1999, KB-2000 X Ani. 7 89 X Disney
Tempelriddernes Skat, DK 2006, KB-06 Adv 7 85 X Nordisk
Tempelriddernes Skat 2, DK 2007, KB-07, Adv. 7 82 X Nordisk
Tempelriddernes Skat 3, DK 2008, KB-08 Adv. 7 80 X Nordisk
Terabithia – Et hemmeligt land, USA 2007, KB-08 Adv. 7 95 X X Scanbox
Terkel I knibe, DK 2004 Ani. 11 78 X Nordisk
Terminator 3: Rise of the Machines, USA 2003 Act. 11 109 X Disney
Thor, USA 2011 Act. 11 118 X UIP
Tigre og Tatoveringer, DK 2010, KB-11 Ani. A 44 X X CB
Tigerdyrets Familiefest, USA 2000, KB-01 X Ani. 7 77 X Disney
Tintin: Enhjørringens..., Belgien 2011 - NYH-12 X Ani 7 110 X X Disney
TMNT – Teenage Mutant Ninja Turtles, USA 2007 X Ani. 7 90 X Nordisk
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To På Flugt, USA 2011, KB-11 X Ani. 7 100 X X X Disney
To Verdener, DK 2008, KB-09 Dra. A 114 X Nordisk
Toy Story, USA 1995 X Ani. 7 81 X X Disney
Toy Story 2, USA 1999, KB-01 X Ani. 7 93 X X Disney
Toy Story 3, USA 2010, KB-11 X Ani. 7 103 X X Disney
Towelhead, USA 2007, KB-09 Dra. 15 124 X X FC/SF
Tranformers 3, USA 2011 Act. 11 154 X X UIP
Tror du på Julemanden? USA 1994 Fam. A 104 X X Disney
Tror du stadig på julemanden? USA 2002 Fam. A 105 X X Disney
Tsatsiki, Sverige/Skandinavien 2000, KB-01 X Fam. A 91 X Nordisk
Tsatsiki, Venner For Altid, Sverige 2002 X Fam. A 91 X Nordisk
Twilight, USA 2008, KB-09 Dra. 11 122 X Nordisk
Twilight Saga - New Moon, The, USA 2009, KB-10 Dra. 11 128 X Nordisk
Twilight Saga – Eclipse, USA 2010, KB-11 Gys. 11 125 X Nordisk
Twilight Saga: Breaking Dawn – Del 1 Dra. 11 117 X X Nordisk 
Tøsepiger, DK 1996, KB-97 Fam. A 80 X X Nordisk

Uskyldige Stemmer, USA/Mexico 2004, KB-07 Dra. 15 120 X Nordisk

Valiant, GB 2005, KB-06 X Ani. A 76 X X Scanbox 
Vanvittig Forelsket, DK 2009, KB-10 Dra. 15 100 X Nordisk
Vikaren, DK 2007, KB-08 Dra. 11 90 X X FC/SF
Viktor og Viktoria, DK 1993, KB-94 Fam. A 72 X Nordisk
Vildbassen, DK 1994, Pråsen 75 Fam. A 85 X R.G.
Vølvens Forbandelse, DK 2009, KB-10 Dra. 7 90 X X FC/SF

Wall–E, USA 2008, KB-09 X Ani. 7 98 X Disney
Water for elephants, USA 2011 Dra. 11 122 X FC/SF
War Horse, USA 2011 - NYH-12 Dra. 11 145 X X Disney
Water Horse, The, USA/GB 2007, KB-09 Adv. 11 111 X FC/SF
Whalerider, The, New Zealand 2002, KB-05 Dra. 7 105 X ØFP
White Chicks, USA 2004 Kom. 7 108 X FC/SF
Winkys Hest, Belgien 2005, KB-08 X Dra. A 95 X X ØFP
Winx Club – Det fortabte kongerige, Italien 2007 X Ani. 7 85 X X Scanbox
Wooden Camera, The, Sydafr./Frank./UK 2003                                                Dra. 11 90 X X
ØFP

X-Men, USA 2000 Act. 11 124 X FC/SF
X-Men 2, USA 2003              Act. 11 125 X FC/SF
X-Men: First Class, USA 2011 Act. 11 132 X X FC/SF
X-Men: The last Stand, USA 2006 Act. 11 105 X FC/SF
X-Men Origins: Wolverine, USA 2009 Act. 11 107 X FC/SF
xXx, USA 2002 Act. 11 120 X FC/SF 

Yogi Bear, USA/New Zealand 2010 X Ani. A 80 X FC/SF
Youth in revolt, USA 2010 Kom. 7 90 X X X Scanbox

Zafir, DK 2003, KB-04 Fam. 7 78 X Nordisk
Zaïna – rytteren fra Atlas..., Frankrig 2005, KB-10 Adv. 11 100 X X ØFP
Zappa, DK 1983 Dra. 11 101 X Nordisk
Zathura, USA 2005, KB-06 Adv. 7 113 X Nordisk
Zookeeper, USA 2011 Kom. A 102 X X Disney
Zoomerne, DK 2009 – KB-10 Fam. A 91 X X Nordisk
Zorro, Den maskerede hævner, USA 1998 Act. 11 138 X Disney

Æblet og Ormen, DK-2009 Ani. 7 79 X CB

Ørkenens Juvel, DK 2001 Fam. A 77 X X FC/SF
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Oversigt over hjemmesider til brug af billeder og pressemateriale
Distributør Hjemmeside Login Password
Filmbranchens Fælles Presseside www.filmpresse.dk
Angel Film www.angelfilms.dk
Disney Denmark www.disneybio.dk film presse
Camera Film www.camerafilm.dk film presse
Filmcompagniet/SF-Film/Fox Film www.sf-film.dk/presse film presse
Miracle Film www.miraclefilm.dk
Nordisk Film www.nfdfilm.dk nordisk presse
Scanbox www.scanbox.com dabuf presse
UIP www.uip.dk film presse
Øst for Paradis www.paradisbio.dk Pressemat. findes i højre side 

under Distribution

Følgende web-adresser er søgetjenester og steder hvor I kan finde flere 
oplysninger om forskellige film
Side med billeder www.image.net dabuf 98def6
Filmanmeldelser www.scope.dk
Filmanmeldelser www.cinemazone.dk
Amerikansk Filmdatabase www.imdb.com
God søgemaskine www.google.com
Mange fine billeder www.filmnet.dk

Arriettys hemmelige verden, Camera
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Ørnejægerens Søn, DK/Tysk./Se 2009, KB-11 Fam. A 87 X ØFP
Ørnens Øje, DK 1996, KB-97 Adv. 7 90 X Nordisk
Øst for Paradis, USA 1955 Klas. 15 115 X ØFP
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