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En filmklubsæson indledes ofte i sensommeren
og afsluttes, når foråret for alvor melder sin an-
komst. Det er altså først, når antallet af soltimer
for alvor brager igennem, at vi for en stund fin-
der dvale, lukker af for biografmørket og sam-
ler kræfter og forråd til endnu en filmklubsæson
på den anden side af sommeren. 

Alt imens at I ude i klubberne har knoklet med
at give børn og unge store filmoplevelser på
biograflærredet, har vi i Filmudvalget, forsøgt at
samle de bedste skud fra de nyeste børne- og
ungdomsfilm. Dette forrådskammer præsente-
rer vi for jer her i kataloget. 

I udvalget er vi bevidste om de mange kriterier,
der ligger forud for jeres filmvalg til en kom-
mende filmklubsæson. Oftest er det mest
nærliggende at diskutere omfanget af film i for-
hold til aldersgruppe og genrer, men det sker
også, at det bliver filmens temaer og stemthed,
der får vores opmærksomhed, når vi forsøger at
skabe en så bred udvælgelsespamflette som
muligt.

Heriblandt ligger et latent ønske om at have
film til alle de fire årstider. En filmklubsæson

skal både byde på blæst, regn, sne og solskin-
stimer. Symbolsk og billedligt talt. Den skal
svinge i humør, få os fra den dybeste afgrund til
den højeste lykkefølelse. Den skal gøre ondt og
den skal gøre godt. Og så skal den først og
fremmest være afvekslende, underholdende og
uberegnelig - akkurat som det danske vejr!

Så vores håb er, at når I ser jer om i kataloget
og forhåbentlig finder inspiration til de rette
filmvalg til jeres klub, at I samtidig vil have den
mangfoldighed og variation for øje, som de for-
skellige årstider byder os udenfor biografmør-
ket. 

Her er nok at tage af. Tag til den regnfulde en-
gelske hovedstad og mød bjørnen Paddington.
Mød Familien Jul der færdes på sneklædte villa-
veje og solskinsfyldte campingpladser. Eller
mød mørket og middelalderen sammen med
Skammerens datter. 

Udover præsentationen af de nye film, så har vi
på de næste sider, med afsæt i jeres bookninger
af den netop afsluttede filmklubsæson, forsøgt
os med et nyt tiltag. Vi har nomineret 10 film,
som vi mener er rigtig gode bud på børne- eller

ungdomsfilm, der egner sig til filmklubbrug.
Tanken er, at vi på sigt kan skabe rammerne for
at hylde og markere den gode
børne/ungdomsfilm til klubbrug. Det arbejde
fortsætter vi med og vil gerne inddrage jer i. Så
brug i første omgang de nominerede film som
yderligere inspiration til jeres filmvalg, så ven-
der vi tankerne med jer til landsseminar og
filmgennemsyn.

En ekstra opfordring skal lyde til at læse foror-
det til filmlisten sidst i kataloget. Her finder I en
række bemærkninger, der vil være brugbare for
jer i forbindelse med jeres filmbooking. 

Uanset hvilke valg I foretager jer, så håber vi, at
kataloget bliver en brugbar katalysator for plan-
lægningen af den kommende filmklubsæson.
Forhåbentligt vil det lette arbejdet således, at I
kan finde de rette film til alle aldersgrupper, ak-
tiviteter og årstider. 

Filmudvalget består af: 
Jan Frydensbjerg (formand), 
Kim Bruun, Hans Peter Mehlsen, 
Kirsten Østergaard Nielsen og 
Nynne Bern Jensen 

FORORD 2015
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Drengen og verden fra Øst for paradis.



De 50 mest bookede film
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Filmtitel Antal bookinger Antal tilskuere

Frost .................................................................................................................................................... 45 23792
Antboy .................................................................................................................................................. 42 16807
Detektiverne.......................................................................................................................................... 33 9561
Lego ..................................................................................................................................................... 28 14647
Tad Stones - den fortabte eventyrer ........................................................................................................ 26 11246
Far til 4 onkel sofus vender tilbage.......................................................................................................... 24 14525
Klokkeblomst og piratfeen ...................................................................................................................... 22 9989
Ernest og Celestine ................................................................................................................................ 21 5333
Fjerkongens rige .................................................................................................................................... 21 11332
Emil og Ida fra Lønneberg...................................................................................................................... 20 4712
Hr. Peabody & Sherman ......................................................................................................................... 20 12606
The way way back ................................................................................................................................. 20 2246
Percy Jackson & uhyrernes hav................................................................................................................ 19 3185
Divergent .............................................................................................................................................. 18 2787
Den Grønne Cykel.................................................................................................................................. 17 1412
Hokus Pokus Alfons Åberg ...................................................................................................................... 17 2081
Turbo .................................................................................................................................................... 17 8970
The hunger games - Catching fire ........................................................................................................... 15 1097
Jul i Bakkekøbing................................................................................................................................... 14 11587
Sådan træner du din drage 2.................................................................................................................. 12 6204
Den lille julemand 2 ............................................................................................................................. 11 2653
Clara og Bjørnens Hemmelighed............................................................................................................. 10 2086
Rio 2 .................................................................................................................................................... 9 6428
Det regner med frikadeller 2................................................................................................................... 8 3619
Maleficent ............................................................................................................................................. 8 1226
Cykelmyggen og minibillen..................................................................................................................... 7 1036
Krokodillebanden vender tilbage ............................................................................................................. 7 1486
The Nightmare Before Christmas............................................................................................................. 7 1000
Walking with dinosaurs .......................................................................................................................... 7 3896
Hannibal & Jerry .................................................................................................................................... 6 2084
MGP Missionen...................................................................................................................................... 6 1426
MUD..................................................................................................................................................... 6 513
De eventyrlige vogtere ........................................................................................................................... 5 1268
En kat i Paris ......................................................................................................................................... 5 1578
Grusomme mig 2................................................................................................................................... 5 1411
Smølferne 2 .......................................................................................................................................... 5 1049
De urørlige ............................................................................................................................................ 4 472
Den kæmpestore bjørn ........................................................................................................................... 4 548
Enders game ......................................................................................................................................... 4 1252
Find Nemo ............................................................................................................................................ 4 1918
Krokodillebanden ................................................................................................................................... 4 2270
Lev Stærkt............................................................................................................................................. 4 686
Pinnochio .............................................................................................................................................. 4 4676
The Selfish Giant.................................................................................................................................... 4 363
Alice i eventyrland ................................................................................................................................. 3 214
Bogtyven............................................................................................................................................... 3 837
Bora Bora ............................................................................................................................................. 3 538
Brendan og hemmelighedernes bog ........................................................................................................ 3 827
Captain America - The Winter Soldier....................................................................................................... 3 174
Fighter .................................................................................................................................................. 3 459
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På baggrund af de 50 mest populære bookninger i den foregående filmklub-sæson, har vi i filmudvalget fundet frem til 10 film, som vi mener fortje-
ner ekstra bevågenhed - også i de kommende sæsoner. Der er både tale om film i forskellige genrer, til forskellige aldersgrupper og fra forskellige år-
tier. Fælles for dem alle er, at vi ser dem alle som særdeles velegnede til filmklub-brug. 
Nomineringerne skal både ses som inspiration til den kommende filmklub-sæson, som et oplæg til dialog om hvad der kendetegner en god børne- og
ungdomsfilm i filmklub-regi, men også for at vi i DaBUF fortsat er med til at markere og hylde de gode børne- og ungdomsfilm. Vi håber, at I er med
på idéen!

DE 10 NOMINEREDE ER: 

FJERKONGENS RIGE
Skøn dansk børnefilm om
kaninen Johan, der bor på et
skib med sin far, med rejser
afsted for at finde hans mor.
Visuelt og originalt eventyr fra
Esben Toft Jacobsen.

FROST
Disney, når det er allerbedst.
En gribende historie om
søskendekærlighed og det at
være anderledes. Som altid
fortalt med musik, animationer
og sidekicks i verdensklasse.

DIVERGENT
Fantasifuld, velspillet og
veldrejet scifi-fantasy historie i
fremtidens Chicago med en
handlekraftig hovedperson, der
opdager, at hun ikke passer ind.

HANNIBAL & JERRY
En Wikke & Rasmussen-klassiker,
der stadig holder.
Fyldt med vittig dialog, skønne
sange og et persongalleri som
kun det makkerpar kan servere.

THE WAY WAY BACK
Sjov og finurlig coming-of-age
film, som på smuk og rørende
vis lader ungdommen få det
sidste ord uden formanende
forældre-pegefingre.

ANTBOY
Filmatiseringen af Kenneth Bøgh
Andersens succesfulde bøger om
superhelten Antboy har for en
gangs skyld givet de amerikanske
superhelte kamp til stregen. Og
dette med et dejligt dansk twist.

DEN GRØNNE CYKEL
Et fascinerende
fremmed, kvindefjendsk
en sød og bevægende
frihed og om at drømme.

SÅDAN TRÆNER DU 
DIN DRAGE 2
Flot og især visuelt imponerende
animationsfilm. Stor underholdning
leveret med stilsikker nogle rørende 
tåreperserkomiske sidekicks.

ERNEST OG CELESTINE
Fuld af poesi og af høj kunstnerisk
kvalitet, stor underholdning i
børnehøjde, men også med
holdninger og temaer, som mange
børn vil både genkende og forstå.

TURBO
Havesneglen Theo forvandles til
Turbo, verdens hurtigste snegl,
da han ved et uheld bliver suget
ind i motoren på en racerbil.
Masser af sjov og ballade for de
mindste i filmklubberne.



Albert
Handling
En å løber gennem et idyllisk landskab ind til
Kalleby med en statue af en ballon-skipper;
byens stolthed. Her bor drengen Albert hos sine
overtolerante ‘hippie’ -forældre. Albert er en
kvik, skør og nysgerrig dreng, der kommer mere
eller mindre klodset af sted. Indbyggerne i Kal-
leby er ikke begejstret for hans drengestreger -
og byens bølle, Lange Palle, prøver ihærdigt at
få has på “den bette lort”. 

Alberts største ønske er at løfte arven efter den
berømte ballonskipper, så han sejler af sted i en
tønde med sin sovende ven, Egon. De kommer
i kløerne af Rapollo og hans bande, som vil
stjæle verdens største diamant fra et telt. Slyng-
lerne er for store selv, så de holder drengene
fanget i deres cirkusvogn. Albert og Egon slip-

per indimellem væk til Hjallavad marked, hvor
der både handles og snydes. Albert får afsløret
en tryllekunstner med den oversavede dame,
men jages af to opblæste politifolk. 

Da drengene får hjælp af en småbandende
spåkone og hendes kønne barnebarn, Jumilla,
lykkes det at få fanget skurkene. Den berømte
ballonskipper stiger pludselig ned fra himlen og
kan bevidne det hele, hvorefter han flyver dren-
gene hjem til Kalleby og deres forældre.

Vurdering
God animationsfilm med glade farver, herlig
musik og forståelig tale med perfekt valgte
stemmer. Landskabet og de tegnede figurer er
noget ‘rundere’ end hos Ole Lund Kirkegaard og
kan virke lidt nostalgisk og gammeldags. 

Filmen følger heller ikke helt fortællingen i
bogen, men historien hænger fint sammen med
action, sjove situationer og ret bramfri dialog.
Der er flere scener med højt tempo, bl.a. en
hek tisk “biljagt”, hvor man nærmest kan blive
køresyg. 

Efter bøgerne i 70’erne, de ‘rigtige’ filmatiserin-
ger i 80’erne og 90’erne, er filmen den fjerde
animationsudgave i dette årtusinde. Orla Frø -
snapper (2011), Gummi T (2011) og Otto er et
næsehorn (2013) blev transformeret på fornem
vis af Wil Film/Crone Film, mens denne ikke helt
lever op til forgængernes fornyelse og den tek-
nologiske udvikling.

Filmen er et sjovt og herligt eventyr i sin for-
tolkning af bogen. Der er ingen grumme scener,
selvom Rapollo flere gange truer med at bide
ørerne af Albert og Egon, som også er længe
hjemmefra. Det mest uhyggelige er næsten
 sigøjner-bedstemor’ens bandeord på dansk. 

Filmen sætter, ligesom bogen, børnenes logik op
mod de ofte ret dumme voksne, og vil fint
kunne underholde børn fra 3 til 9 år - og barn-
lige sjæle som mig selv. 

Indledning
I en indledning vil det være en fin idé at fortæl-
le om nogle af de forskelle, der er imellem det
kendte bogforlæg og filmen. Det vil hjælpe bør-
nene til at holde styr på handlingen og sørge for,
at de ikke leder med lys og lygte efter noget, der
måske slet ikke findes i filmen. 

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Aarhus Børnefilm

ALBERT

DK 2015
Instr. & manus: Karsten Killerich
DK stemmer: Thomas Bo Larsen, Allan Olsen,
Bodil Jørgensen, Kurt Ravn m.fl.

Censur: A
Spilletid: 80 min.
Udl: Disney
Prem: 26/2-2015
Aldersvurdering: Fra 3 år

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber6

Data:



Handling
Kapucineraben Saï skal flyttes og kommer om
bord på et fragtfly. Uheldigvis for den lille abe,
der aldrig har oplevet at være udenfor et trygt
bur og uden en fyldt madskål, styrter flyet ned
over Amazon-området. Saï har svært ved at
komme ud af vraget, indtil der kommer nogle
nysgerrige vaskebjørne og får åbnet buret for
ham. Vi følger abens vej fra den beskyttede til-
værelse i fangenskab til alt det, som skal læres
for at overleve i den farlige regnskov. Hvordan
ved man, hvem der er venlig - og hvem, der er
farlig blandt de mange dyr i junglen? Hvad mon
man kan spise? Og hvordan skal man overho-
vedet overleve? Saï bliver dermed vores fam-
lende guide til livet i verdens største regnskov,
hvor han møder mærkelige fugle, skræmmende
rovdyr og vilde aber, som han ikke har nogen
erfaring i at kommunikere med. Den lille abe,
der i starten er meget skræmt over den frem-
mede verdens lyde, lugte og vidt forskellige be-
boere, ser ud til at blive mere robust lidt efter
lidt. Til sidst lykkes det ham også at komme i
kontakt med lidt mere tolerante artsfæller.

Vurdering
Filmen er fantastisk flot fotograferet og giver et
imponerende indblik i en stor tropisk regnskov.
Den synes at hælde sig op af mindeværdige na-
turprogrammer som f.eks. Planet Earth, The
Blue Planet, Vores planet og Pingvinmarchen,
men er alligevel helt i sin egen genre. Jeg kan
ikke undgå at få stor respekt for de mange ti-
mers arbejde, enorm tålmodighed og udholdte
junglestrabadser, som det må have kostet at få
denne film på 85 minutter i kassen. 

Men filmen er svær at sætte “i bås”. Den er ikke
en ren naturfilm, men et konstrueret eventyr
med en klassisk handling om en ensom helt og
grumme skurke, foruden spirende forståelse og
kærlighed. Den er heller ikke kun fiktion, men
også en slags dokumentar, der kan lære os om
dyr, insekter og planter. Jeg holder meget af na-
turfilm og har set mange af dem siden
1960’erne, men denne film er min første ople-
velse af en film helt uden menneskelig tale,
uden dialog og uden at nogen taler ind over.
Lydsiden udspiller sig helt og holdent på virke-

lighedstro naturlyde. Det er på en måde befri-
ende og anderledes, men alligevel kom jeg til at
savne pædagogiske input fra en velkendt stem-
me som David Attenborough.

Indledning
Filmen kan ses fra 5-6 års alderen, men histo-
rien udspiller sig på “junglens præmisser” uden
en egentlig handling - og kan derfor være lidt
svær at følge med i. Der er scener, hvor man
føler med den lille abe, når den er sulten, bange
eller ensom, men den virker ikke skræmmende
eller uhyggelig i almindelig forstand. Slutningen
giver håb om et fællesskab. Det er en film, som
kræver lidt introduktion til de mindste, men som
måske vil kede større børn og mange voksne.
Alligevel vil jeg give den positive ord med på
vejen, hvis man bare forstår at følge Saï gen-
nem alle genvordighederne, mens han høster
sine erfaringer på den hårde måde - og på egen
krop. Filmen tilbyder desuden et fantastisk
nærbillede af livet i regnskoven.

Kirsten Østergaard Nielsen,
Aarhus Børnefilm

AMAZONIA

Brasilien / Frankrig 2013 
Uden tale
Instr. & manus: Thierry Ragobert

Censur: 7
Spilletid: 83 min.
Udl: Angel
Prem: 14/8-2014
Aldersvurdering: Fra 5-6 år
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Venice Film Festival 2013 - vinder af Ambiente WWF Award

Amazonia



Handling
Antboy er ved at have fundet sig til rette som
Middellunds beskytter, og selvom Loppen er bag
lås og slå er byen fuld af bøller og tyverier, der
gør Antboy til en travlt beskæftiget superhelt.
Vores helt har dog problemer med at balancere
sit liv med to identiteter, hvor der på den ene
side er Antboy, som hele byen regner med, og
på den anden side er Pelle, som bare gerne vil
have tid til at være sammen med Ida og få
hende som kæreste. Dette bliver især svært, da
der begynder at ske en række mystiske ting om-
kring ham. 
Med hjælp fra hans bedste ven Wilhelm finder
de ud af, at en stor og hidtil uopdaget fare er på
spil, nemlig Den Røde Furie.

Den Røde Furies arrige had til Antboy skyldes,
at han efter at have reddet hendes sande jeg,
Maria, fra en flok mobbere på skøjtebanen lo-
vede at følges med hende til skoleballet. Dette
løfte kunne Pelle imidlertid ikke holde og  Marias
drøm om hendes store idol bristede og udløste
en vrede, der kun bliver farligere, da hun allie-
rer sig med Loppen og byens nye skurke Terror
Tvillingerne. Antboy bliver sat på sit livs prøve,
men med gode venner og hjertet på rette sted
formår han at vende Den Røde Furies vrede til
et nyt spirende venskab.

Vurdering
Antboy kom sidste år som et forfriskende pust
inden for dansk børnefilm, og nu er 2’eren her
som en heldigvis meget værdig opfølger. Ant-
boyfilmene følger på mange måder de klassiske
konventioner omkring superheltefilm, og som i
så mange andre store superhelteserier, så er
to’eren mere mørk og dyster. Mobning og

 teenageårenes identitetsforvirring står som to
meget klare temaer i filmen. Antboy: Den Røde
Furies Hævn formår at bringe historien og dens
hovedkarakterer op på et nyt niveau, hvor karak-
tererne udvikles, tages alvorligt og har helt
 almindelige teenageproblemer. Dette gør filmen
let for de unge at relatere til på trods af super-
helteuniverset, og på årets ungdomsfilmgen-
nemsyn vakte filmen stor begejstring blandt de
deltagende unge.

Antboy: Den Røde Furies Hævn er god under-
holdning, men kender man spillereglerne fra de
mange amerikanske superheltefilm, så er der
ikke mange overraskelser at hente i dette dan-
ske bidrag til genren. Som ung eller voksen be-
skuer til filmen, vil man sandsynligt bemærke,
at skuespillet af de unge biroller til tider er
tåkrummende, men det er detaljer som børn
ikke vil skænke en tanke. Der er ingen tvivl,

Antboy 2 bliver et hit ude i klubberne, og er alt
i alt også en god og underholdende børnefilm.

Indledning
Da Antboy er den første og eneste rigtige dan-
ske superheltefilm, er det sjovt at sammenligne
den med de store superheltefilm fra Hollywood,
som bliver produceret i stride strømme disse år.
Antboy har kostet ca. 20 mio. kr. at lave, hvilket
lyder som rigtig mange penge, men dette beløb
svarer kun til, hvad efterfesten på en Holly -
wood film koster. Dette har Steven Spielberg ud-
talt let provokerende til Nicholas Bro, da han var
i USA og optage War Horse. Til sammenligning
koster en film som The Avengers 1,5 milliarder,
altså 75 gange så meget som Antboy. Det kan
også være sjovt at spørge de unge i biografen,
hvad de synes det vil sige at være en rigtig helt.

Anette Vibeke Jensen, 
Odense Filmklub for børn og unge

Antboy: Den røde furies hævn

DK 2014
Instr.: Ask Hasselbalch
Manus: Anders Ølholm, Torbjørn Rafn m.fl.
Medv.: Oscar Dietz, Astrid Juncher-Benzon,
Samuel Ting Graf, Amalie Kruse Jensen m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 84 min.
Udl: Filmcompagniet
Prem: 25/12-2014
Aldersvurdering: Fra 7 år
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Robert Festival 2015- vinder af Årets børne- og ung-domsfilm samt nomineret til en lang række øvrige priser.Berlin International Film Festival 2015 
- nomineret til Krystalbjørnen for bedste film i Generation Kplus

Antboy:
Den røde furies hævn



Big Hero 6
Handling
Hiro Hamada er kun 14 år, men et vidunderbarn
med en utrolig intelligens inden for robottekno-
logi. Hans viden og evner bruger han på at
kæmpe robotkampe i undergrunden mod byens
hårde kuld, hvilket giver ham lidt problemer.
Hiros storebror Tadashi er dog altid på sidelinjen
til at hjælpe ham ud af kniben, men forsøger
konstant at få ham til at bruge sine evner på
noget, der faktisk betyder noget og gør en for-
skel. Dette lykkes, da Hiro bliver introduceret til
Tadashis studiekammerater og projekt Baymax,
en stor oppustelig sygepleje-robot, der er pro-
grammeret til at hjælpe mennesker i smerte og
nød.

Hiro udvikler et særlig unikt bånd til Baymax,
efter en tragisk brand i byen, hvor både Tadashi
og den respekterede professor Callaghan mister
livet. 
Branden er dog kun en af flere mystiske farer,
der lurer i byen, og fast besluttet på at opklare
mysteriet forvandler Hiro sine venner til en

gruppe high-tech helte kaldet Big Hero 6. Det
viser sig, at Callaghan iscenesatte sin egen død,
for at tilegne sig Hiros opfindelse af micro-bots
som han kan bruge til at hævne sig på byens
rigmand, der står bag en række militære tests,
der kostede Callaghans datter livet. I kampens
hede ofrer Baymax sig for at rede Hiros liv, men
efter freden igen har lagt sig over byen, formår
Hiro at genopbygge Baymax i Tadashis oprinde-
lige ånd.

Vurdering
Denne nye store Disney-succes er en humori-
stisk og actionspækket eventyrfilm med gode
tematikker og et budskab om at gøre det rigti-
ge og udnytte sine evner og talenter til at gøre
en forskel for andre. Begge brødre er utrolig be-
gavede, men hvor Tadashi er enorm kærlig og
arbejder med en idealistisk tanke om at skabe
en forskel og en værdi for menneskene omkring
ham, er Hiro kun centreret omkring hans egne
behov, egne mål og egne følelser. Det er et sjovt
paradoks, at det er en robot, der til slut formår

at lære Hiro de menneskelige værdier omsorg
og næstekærlighed. 

Big Hero 6 er på mange måder en fusion. Byen
hvor det hele foregår hedder San Fransokyo og
antyder en fusion mellem USA og Japan, som
kommer til udtryk i en flot computeranimeret
billedside. Tegnestilen og karakteropbygningen
synes mere som Pixar, der rigtignok er fusione-
ret med Disney. Og sidst men ikke mindst, så er
historien en fusion med Marvel Studios, som
Disney for flere år siden opkøbte og herefter
dykkede ned i for at finde inspiration. Her fandt
de en lille og ukendt tegneserie ved navn Big
Hero 6. Dette er derfor ikke en ren og klassisk
Disney film, men derimod resultatet af et skønt
miks af Disneys hjertevarme figurer og Marvels
teknologiske superhelteunivers.

Hele føleregisteret kommer i spil i løbet af fil-
men, der især vinder på dens samspil mellem
Hiro og Baymax, og de sjove og hjertelige situa -
tioner, der skabes, når den store, nuttede og
klodsede robot forsøger at agere som et men-
neske. Big Hero 6 er en vidunderlig og anderle-
des Disney-film med underholdning i fuld fart,
der uden tvivl vil charmere fulde biografsale.

Indledning
Det vil være oplagt at trække linjer til Marvels
superhelteunivers, som børnene helt sikkert vil
kunne genkende i Baymax’ og vennernes for-
vandling til helte. Der er flere komplicerede for-
hold i filmen, der ligeledes leder op til at disku-
tere forholdet mellem god og ond. Det er svært
at definere, hvem der faktisk er skurken i denne
film, da grumme handlinger er forårsaget af
andre uheldige situationer. Stærke følelser som
sorgen over at miste en man holder af, som f.eks.
en bror eller datter, kan føre til utrolige ting i jag-
ten på hævn, hvor sorgens slør forhindrer en i at
opdage al den skade man påfører andre.

Anette Vibeke Jensen, 
Odense Filmklub for børn og unge

BIG HERO 6

USA 2014
Instr.: Don Hall
Manus: Jordan Roberts m.fl.
DK stemmer: Peter Mygind, 
Alex Høgh Andersen, Magnus Bruun, 
Pelle Emil Hebsgaard m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 108 min.
Udl: Disney
Prem: 29/1-2015
Aldersvurdering: Fra 5 år
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Handling
I en helt almindelig forstad i Danmark bor   teen -
ageren Danny sammen med sine forældre og
sin lillebror. Den globale opvarmning har bety-
det, at den danske sommer er ualmindelig
varm, hvilket har medført, at en ny race har ud-
viklet sig. En dag invaderer en gruppe mystiske
monstre byen og tvinger Danny og hans lillebror
William til at barrikadere sig i deres kælder.  

De to meget forskellige brødre kan høre, hvor-
dan et monster har overtaget deres hjem og nu
bevæger sig rundt i stuen oven over dem. Deres
far er blevet taget af monstrene, men deres mor
er i bycentret og er måske stadig i live. Den for-
sigtige og generte Danny, der er hemmeligt for-
elsket i Rie fra klassen og som lader klassens
bølle kopiere sine lektier, har ikke lyst til at be-
væge sig ud fra kælderen. Men William, der hel-
lere tager imod øretæver end at finde sig i noget
han synes er uretfærdigt, insisterer på, at de
skal ud og lede efter deres mor, som måske sta-
digvæk er derude et sted.

Uden mad, vand og strøm er det begrænset,
hvor længe de to brødre kan blive i kælderen,

men da deres voksne nabo Adam finder vej ned
til dem, føler Danny, at de nu kan slappe af.
Adam vil beskytte drengene og vil ikke lade
dem gå, men William får dog til sidst overtalt de
to andre til, at de bliver nødt til at tage ud og
lede efter deres mor og Danny og William dra-
ger til sidst ud i det apokalyptisklignende land-
skab.

De to brødre må først forbi skolen, hvor Rie og
en gruppe af Dannys klassekammerater gem-
mer sig fra monstrene. Danny erkender, at han
bliver nødt til at tage styring i kampen mod
monstrene, hvis han vil redde sin bror og Rie og
finde sin mor. Efter en hård kamp når de ende-
lig frem til bycentret, hvor de finder deres mor
og sammen kan de blive samlet op af det red-
ningskorps, der er blevet sendt ud for at finde
byens overlevende.

Vurdering
Filmen er både uhyggelig og spændende, men
det primære fokus i hele historien er forholdet
mellem de to brødre.  Dommedagstilstanden de
to drenge befinder sig i, tvinger dem til at skul-
le stå sammen og samarbejde. Danny bliver

konfronteret med, hvordan han har svigtet sin
lillebror, når bøllerne fra Dannys klasse har dril-
let ham, og han må lære at finde mod og styr-
ke til at blive og kæmpe i stedet for at flygte.
William må lære at tilgive Danny og at samar-
bejde for at overvinde.

Dannys dommedag er endnu en film i rækken
af nye skandinaviske børne- og ungdomsfilm,
der i de sidste par år er dukket op under beteg-
nelsen Nordic Twilight. Betegnelsen omhandler
film der blander realisme med det overnaturlige
og uhyggelige. Filmen er en børnegyser, men
tager genren seriøs og byder på en række  chok  -
fremkaldende og uhyggelige scener løbende
gennem hele filmen. Den positive forløsning i
slutning af filmen, og det at hovedpersonerne
ikke kommer til skade, gør at Medierådet har
vurderet, at filmen er tilladt for børn over 11 år,
og Dannys Dommedag er derfor et godt bud på
en førstegangs gyserfilm.

Indledning
Monstrene i filmen er et resultat af en klimafor-
andring som Danmark har gennemgået, og det
vil derfor være en fordel at forklare kort, hvor-
dan klimaforandringer kan påvirke vejret og
dyrs levevilkår. Eftersom det er en uhyggelig
film, vil det selvfølgelig også være en fordel at
forberede børnene på, at der vil være en række
uhyggelige scener i løbet af filmen. Udover det
uhyggelige element i filmen er forholdet mellem
de to brødre også meget oplagt at tale om.
Hvordan føles det når ens søskende ikke vil ses
med en? Hvad betyder søskendekærlighed og
hvordan tilgiver man hinanden efter uvenska-
ber?

Nynne Bern Jensen, Hodja Ørestad

DANNYS DOMMEDAG

DK 2014
Instr.: Martin Barnewitz
Manus: Søren Grinderslev Hansen
Medv.: William Jøhnk Nielsen, Thomas Garvey,
Emilie Werner Semmelroth, Marco Ilsø m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 88 min.
Udl: Filmcompagniet
Prem: 9/10-2014
Aldersvurdering: Fra 11 år
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Dannys dommedag



De fem
Handling
Anne, Dick og Julian skal på ferie hos deres
onkel og tante samt deres kusine Georgina.  Til
at begynde med er George, som hun foretræk-
ker at blive kaldt, skeptisk. Men da de tre
søskende redder hendes hund, Tim, op fra et hul
i en hule, bløder George op. Sammen går de på
opdagelse i den hule, Tim blev fanget i og inden
længe finder de frem til, at der foregår mystiske
ting i og omkring hulen. Det viser sig, at Georges
far, som er videnskabsmand, er interessant for
nogle skumle typer med planer om at stjæle
hans opfindelse. Nu begynder en hæsblæsende
jagt, hvor børnene mistænker først den ene og
så den anden for at være ude efter opfindelsen. 
Slutteligt viser det sig dog, at forbryderne er de
mest usandsynlige, og dem, som var lige under
næsen på børnene hele tiden. Det er de to fjo-
gede politibetjente, som er købt af Georges til-
syneladende flinke nabo til at skaffe opfindel-
sen. 

Vurdering
Denne filmatisering af det første af De fems
eventyr er tysk. Tilbage i slutningen af 1960’
er ne blev der lavet to filmudgaver af de popu-
lære seriebøger – på dansk. Universet er stadig
stort set det samme; endeløse somre, hvor un-
gerne og deres hund kan drøne rundt og opkla-
re mysterier, de voksne ikke formår eller nægter
at tro på eksistensen af. Realitetssansen er par-
keret i god afstand fra filmens univers, hvor
børn kan overliste en veltrænet agent, starte
brandalarmen på et hotel, skaffe underskrifter
fra størstedelen af landsbyens voksne, sejle en
speedbåd i smadder og meget andet uden
nogle former for konsekvenser.

Og hold da op, hvor jeg nød det. Den voksne
gnavne udgave af mig, sad og påpegede alle
urimelighederne, men den 11-12 årige knægt,
som slugte bøgerne om De Fems forundelige
oplevelser, jublede over gensynet. Historien er
skruet godt sammen og afvikles fermt. Man

køber præmissen og forestiller sig skiftevis sam-
men med de fem, hvem de er oppe i mod. Og
selvom man fornemmer i hvilken retning det
går, er man ganske godt underholdt.

Historien er på nogle måde bragt up to date; der
er computerteknologi og et af børnene er lidt af
en nørd. Georges far, professoren, arbejder på
en ren teknologi, som skal redde menneskehe-
den. På den anden side er der en uudtalt for -
ståelse af, at piger ikke er helt så gode til de
ting, som betyder noget. Så noget af verdens-
billedet er bibeholdt.

Det skal altså ikke være for den storslåede
filmkunst eller for de grænseoverskridende op-
levelser, man eventuelt skal vælge De Fem til sit
program. Det skal være for at give medlemmerne
noget medrivende, men ufarlig underholdning.

Hen mod slutningen forsøger forbryderne at
sprænge professoren og børnene i luften, og det
er kun med nød og næppe, at de får det afvær-
get. Det kan måske være en lidt voldsom ople-
velse for de helt små, hvorfor jeg vil anbefale
den fra omkring 8 år.

Indledning:
Har man selv haft oplevelser med De fem, kan
man fortælle om disse. Man kan måske også
være heldig at have en af bøgerne til rådighed,
som man kan vise frem og opfordre medlem-
merne til at gå på opdagelse i, hvis det bliver
fanget af historien om de fem gode venner.

Kim Bruun, 
Odense Filmklub for børn og unge

DE FEM

Tyskland 2012
Instr.: Mike Marzuk
Manus: Peer Klehmet & Sebastian Wehlings
Medv.: Valeria Eisenbart, Quirin Oettl, Justus
Schlingensiepen, Neele Marie Nickel m.fl.

Censur: Forv. A
Spilletid: 93 min.
Udl: Angel
Prem: Afv.
Aldersvurdering: Fra 8 år
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BUSTER 2014 - Vinder af Børnejuryens pris for Bedste Film til BørnNomineret til Berlin International Film Festival 2014 og bl.a. European Film Awards 2014 

Drengen med det 
tikkende hjerte

Handling
På en nat, som er så kold, at fuglene falder fra
himlen, bliver en dreng født med et hjerte af is.
Jordemoderen skifter hans hjerte ud med meka-
nikken i et ur. Det betyder, at han aldrig må røre
ved urets visere, blive vred og endnu mindre
forelske sig.

På sin første tur til byen møder Jack en pige, han
forelsker sig i. Men hun forsvinder for ham, og
han ender på en flugt, som bliver en rejse mod
hende. En rejse, som introducerer ham til såvel
Jack the Ripper som George Melies, før han om-
sider finder hende i et tivoli. Men Jacks træng -
s ler er ikke forbi, selvom han finder hende. Hun
er forelsket i en dreng, hun mødte for lang tid
siden. Og da han omsider overbeviser hende
om, at han er den selvsamme dreng, dukker
hans fjende fra barndommen op og ødelægger
det hele.

Vurdering
På filmgennemsynet i Ballerup i februar 2015
var der ret delte meninger om filmen. En del af
de voksne mente, at filmen var underlig, ikke
noget for børn og med en uhyggelig afslutning.
En del af børnene på deres side kunne godt lide
den, om end de ikke præcist fik fremført, hvad
de godt kunne lide ved den.

Personligt er jeg på den side, som godt kan lide
den. Indrømmet, den er underlig. Historien er
mystisk, Jack the Ripper er helt umotiveret og
 irrelevant for historien, slutningen er hjerte-
skærende og moralen i filmen er anløben.

Alligevel mener jeg, at Drengen med det tik-
kende hjerte absolut er for børn. Den byder på
en visuel energi og frodighed, der giver mindel-
ser om Baz Luhrmanns Moulin Rouge (og det er
ment som en ros). Klipning, zoom, kameravink-

ler – alt går det op i en højere computeranime-
ret enhed og man sidder tilbage efter en følel-
sesmæssig og visuel rutsjetur.

Slutningen (som her bliver afsløret) er for børn
muligvis åben, men for voksne vist ret lukket:
Jack er blevet advaret om, at en forelskelse og
endnu mere et kys kan blive skæbnesvanger for
hans mekaniske hjerte. Efter at have jagtet
rundt efter pigen fra sine drømme og efter at
have smidt optrækmekanismen til sit hjerte
væk, får Jack omsider det kys. Og filmen slutter
med, at hvad jeg formoder er hans sjæl, klatrer
op mod himlen. 

Det er måske en barsk omgang for et barn, at
den fuldbyrdede kærlighed leder til døden. Men
er det ikke også netop målet med kærlighedens
fuldbyrdelse – at man dør (en lille smule)?
Aldersvurderingen er 7 år. Hvilket er ganske
passende, da tilskuerne også bliver nødt til at
have en vis forståelse for kompleksiteten i hi-
storien.

Indledning
Lad medlemmerne vide, at det er en noget spe-
ciel historie, og at de skal lade sig føre med af
den uden at stille for mange spørgsmål. En kort
introduktion til George Melies vil måske også
være på sin plads.

Kim Bruun, 
Odense Filmklub for børn og unge

DRENGEN MED DET
TIKKENDE HJERTE

Belgien/Frankrig 2013
Instr. & manus: Mathias Malzieu 
DK stemmer
KUN PÅ BLURAY & DVD

Censur: 7
Spilletid: 94 min.
Udl: Scanbox
Prem: Ingen dansk biografpremiere
Aldersvurdering: Fra 7 år

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber12

Data:



Handling
Intro: En lille dreng løber rundt på en eng. Han
er iklædt en stribet t-shirt, har de fineste lange
øjne, rosenrøde kinder og tre små hår på hove-
det. Han møder sjove dyr, er ved en flod, er i
junglen og løber i sin fantasi på skyer. 

Drengen bor med sine forældre i et lille hus i
udkanten af junglen. De har ikke mange penge,
men familien har det godt Drengen holder
meget af sine forældre og ser specielt meget op
til sin far. Han gemmer sin fars tryllefløjtelyde i
en tom blikdåse og graver den ned.

Derfor bliver han også trist til mode, da faderen
er nødt til at tage ind til storbyen for at søge ar-
bejde, så han kan forsørge Drengen og mode-
ren. Toget, som faderen skal med, ankommer og
ligner et langt røgspyende tusindben.

En aften drager han af sted for at finde sin far -
hvirvlet væk af vinden. Han ankommer til en
mand, som har en hund, som Drengen for en kort
tid bliver venner med. Manden arbejder i en bom -
uldsplantage og Drengen følger med ham på ar-
bejde. Han oplever her det hårde arbejde, og
hvordan de syge og dårlige arbejdere bliver fyret.

Drengen finder aldrig sin far, men i en slutning,
hvor filmen springer ind i fremtiden ses Dren-
gen vende tilbage til sit fødested. Her graver
han blikdåsen med faderens melodi op og gen-
oplever sin egen ungdom, da han forlod hjem-
met. Rundt omkring er der farver, musik og lys.

Vurdering
Lad det være sagt ganske eftertrykkeligt:
”Drengen og verden” er en helt, helt speciel
tegnefilm, som på mange måder ikke ligner
noget andet, man måtte have set. Vi er langt fra
Disney, og vi er sågar også langt fra den euro-
pæiske tegnefilmtradition. Det er derfor også
meget vigtigt, at man har set filmen, inden man
eventuelt sætter den på sit program.

”Drengen og verden” er først og fremmest en
animationsfilm, der insisterer på en eksperi-
menterende stil, der ikke tillader hverken dialog
eller nogen sammenhængende historie. Deri-
mod får de politiske undertoner frit spil.

Filmen lever først og fremmest i kraft af en
sprudlende  billedside – hele tiden tilsat ledsa-
gende og vedkommende musik. Farverne og
musikken er og bliver et billede på drengens fø-
lelser og den måde, han ser verden på. Det giver
et helt utroligt udtryk, som emmer af fantasi, og
som formår at sætte gang i både underholdning
og i følelser. Billederne er varierende, og der
bruges alskens forhånd værende udtryk –
blyant, tusch, oliekridt, farvekridt men især col-
lager og akvareller er dominerende. Collagerne
er bedst fungerende, når drengen møder mate-
rialismen i storbyen. Her er virkelighedens re-
klamer klippet sammen til collager. Akvareller-
ne fungerer bedst i de mange smukke og poe-
tiske natur- og festsekvenser, og når Drengen
længselsfuldt tænker på sin far. 

Filmens form er utrolig løs, fordi vi følger drengens
associationer og fantasi. På mange måder minder
den for eksempel om den danske tegnefilm ”Ben-
nys badekar”, som på samme måde ser de voks-
nes bizarre verden med barnets åbne øjne og ører.
Filmens temaer og symbolik kan falde nogen

lidt betontung og firkantet, og det skal også er-
kendes, at der males med den store pensel, når
emner som materialisme og udnyttelse af natu-
rens resurser, den globale opvarmning, under-
trykkelse af folket m.v. beskrives.

Det er rigtig svært at aldersbestemme, hvor
denne film vil gøre størst fyldest. Den er egnet
til personer i alle aldre. Børn vil se den på en
måde, voksne på en helt anden. På Buster Film-
festivalen 2014, hvor den var programsat,
sagde man fra 8 år. Jeg tror, man skal være lidt
ældre. For rigtig at forstå budskaberne. 

Men for at vende tilbage til det, jeg nævnte i
starten af min vurdering, så er det vigtigt at
man får set filmen inden den eventuelt pro-
gramsættes.. Så har man de bedste forudsæt-
ninger for at hjælpe børnene godt igennem
denne på alle måder fascinerende tegnefilm.

Indledning
Ud over at jeg flere gange har nævnt vigtighe-
den af at have set filmen før den programsæt-
tes, så er en introduktion til denne film vigtig,
således at børnene ikke forvirres af filmens helt
specielle stil, men i stedet lade deres sanser
vækkes af en historie fortalt med masser af far-
ver, musik og poesi.

Hans Peter Mehlsen, Aarhus Skolebio

DRENGEN OG VERDEN

Brasilien 2013 – Uden tale
Instr. & manus: Alê Abreu
Censur: 7
Spilletid: 80 min.
Udl: ØFP
Prem: 6/11-2014
Aldersvurdering: Fra 10 år
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Drengen og verden



Eventyret om Askepot
Handling 
Pigen Ella vokser op på en smuk gård midt i et
skønt skovområde, hvor hun er omkranset af
både dyr og forældre, der elsker hende betin-
gelsesløst. Da hendes mor dør ganske pludseligt
af sygdom, efterlades hun på gården sammen
med hendes far, der som travlt handelsmand
ofte rejser væk fra Ella.

År senere melder Ellas far, at han har mødt en
kvinde, der sammen med hendes to døtre vil
flytte ind på gården. Der går ikke længe før at
deres ankomst sætter sine spor i Ellas liv og
trivsel. Stedmoderen og hendes to døtre lægger
ikke skjul på, at de anser Ella for at være i vejen
og en ikke-værdig del af deres familie. Så da
Ellas far dør på en rejse, kort tid efter deres an-
komst til gården, går der ikke længe før, at Ella
tilbringer dagene med at være tjenestepige for
sin stedmoder og stedsøstre. 
Nætterne tilbringes på loftet, som hun er forvist
til - eller foran askegløderne i køkkenet, hvis det
er nødvendigt for hende at holde varmen. Der
går derfor ikke længe, før hendes nye familie
nedsættende begynder at kalde hende for Aske-
pot. 

En dag kommer der dog lidt glæde ind i Ellas
liv. På et ridt i skoven møder hun kongerigets
prins, og det bliver kærlighed ved første blik for
dem begge. Så da prinsen kort tid efter skal
finde sin kommende hustru og landets dron-
ning, sætter han alle sejl til for at det skal være
Ella, der bliver hans udkårne. På det område
har stedmoderen dog en helt anden plan. Hun
arbejder ihærdigt for at en af hendes to døtre vil
kunne charmere sig hos prinsen.

Ved hjælp af lidt fe-magi lykkes det dog for Ella
at nå frem til ballet iført de berømte glassko.
Her bjergtages prinsen igen af hendes skønhed
og det er nu kun stedmoderen og hendes onde
hensigter, der står i vejen for at Ella kan få prin-
sen og de halve kongerige. 

Vurdering
Det er helt sikkert en udfordring at skabe en
medrivende filmisk fortælling for publikum, når
de i forvejen kender hele historien fra start til
slut. Plus det løse. Det lykkes dog alligevel i
‘Eventyret om Askepot’. Dels glider historien af-
sted i et fint tempo, dels er persontegningen af
de onde overfor de gode, så tilpas tydelig, at
man slet ikke kan vente med at den onde sted-
moder og hendes forfærdelige døtre bliver sat
på plads.  

Man kan diskutere om filmen mister en del af
sin charme ved at insistere på, at humoren hol-
des nede på et minimum. Ligesom sin beslæg-
tede forgænger ‘Maleficent’ (der havde eventy-
ret om Tornerose som udgangspunkt) er ram-
mesætningen mere dyster og dialogen voksen
og symbolladet. Musene taler kun med mimik-
ken, og man savner en smule at Tim og Bum
sætter gang i løjerne med saks og svingom.
Dette gør også at aldersgruppen rykkes nogle år
op.

Indledning
Historien om Askepot kendes af alle børn, ikke
mindst fra det årlige klip i ‘Disneys juleshow’.
Derfor er det måske netop på sin plads, at man
i indledningen gør opmærksom på det, der ad-
skiller denne film fra den velkendte Disney-ani-
mation. Særligt pigerne vil være begejstrede for
den øgede fokus på kærligheden til prinsen. At
tage fat på en fortælling om de karakteristika,
som eventyr-genren har, er også en mulighed.
Det samme gælder et oplæg om Grimm-
brødrene, der i Danmark står godt gemt bag HC
Andersens skygge. 

Jan Frydensbjerg, Filmudvalget

EVENTYRET OM ASKEPOT

USA 2015
Instr.: Kenneth Branagh
Manus: Chris Weitz
Medv.: Lily James, Richard Madden, Helena
Bonham Carter, Cate Blanchett m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 112 min.
Udl: Disney
Prem: 12/3-2015
Aldersvurdering: Fra 7 år
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F for Får
Handling
Det kloge og drilagtige får Frode bor sammen
med sin flok, hos bondemanden og hans
 ineffektive hyrdehund Bitzer. Frode står altid i
spidsen for en masse sjove påfund og drillerier,
og han har det sjovt. Men en dag begynder han
at tænke på, om der mon er mere i livet, end at
være et får i en flok. Han føler, at de daglige ru-
tiner på bondegården er kedelige, og længes
efter noget nyt og spændende.

Efter at have set en bus, som reklamerer for fe-
rier, beslutter Frode sig for at tage en fridag
sammen med sin flok. Han udtænker en plan,
men begivenhederne kommer hurtigt ud af
kontrol, da flokken skal udføre første trin – at få
bondemanden til at falde i søvn. Det ender
med, at den uheldige bondemand pludselig for-
svinder ind i storbyen, hvilket ikke var en del af
Frodes plan. Uheldigvis kommer bondemanden
ud for en ulykke og ender på hospitalet med hu-
kommelsestab - inden han begiver sig ud i byen
og bliver den hotteste frisør ever!

Med hjælp fra sin flok er Frode nu nødt til at for-
lade bondegården for første gang i deres liv. De
må rejse til byen og redde bondemanden. Men
det er en svær opgave at være et får i en stor-
by, når man ikke må blive genkendt som får,
samtidig med, at man skal undgå byens dyre-
fanger. Det bliver ikke lettere, da de endelig fin-
der bondemanden, der stadig lider af hukom-
melsestab og derfor i første omgang jager dem
væk.

På deres ekspedition opstår der masser af vilde
og sjove uheld, som virker umulige at overkom-
me. Flokken skal både passe på ikke at blive
opdaget af dyrefangeren og finde ud af, hvor-
dan de får deres bondemand hjem igen. Midt i
alt kaoset møder Frode en lille, forældreløs
hund, som får ham til at indse, at man aldrig
skal tage sit hjem og sin familie for givet.

Vurdering
Jeg blev positivt overrasket over filmen, som jeg
synes var både god og rigtig sjov. Jeg var lidt

skeptisk overfor halvanden time med får, uden
nogen dialog, men efter at have set filmen,
synes jeg det fungerede rigtig godt. Der er
mange sjove scener, og jeg grinede gennem
meget af filmen. Selvom den er sjov, er hand-
lingen stadig overraskende god. Der er ikke de
store overraskelser i filmens handling, men jeg
synes ikke det gør noget, da filmen er hyggelig
og sjov. Jeg er vild med Frode og hans flok, der
finder på de sjoveste ting, og altid er der for hin-
anden. Selve modellervoks-animationerne i fil-
men er rigtig gode og det giver filmen noget an-
derledes, i forhold til mange andre animations-
film.

Filmen kan ses af alle børn og barnlige sjæle,
man er garanteret et godt grin, og en ny måde,
at opleve Frode og hans flok på. Det er en god
historie om, at man ikke skal tage sin familie og
sit hjem for givet, og den sjoveste film jeg har
set længe! Den kan varmt anbefales. Filmen kan
ses af alle skolebørn og deres forældre, der alle
vil more sig kosteligt. 

Indledning
Det er måske oplagt, at gøre børnene opmærk-
somme på, at filmen er uden dialog og man kan
måske spørge til, om de i forvejen kender Frode
og hans venner - hvilket de fleste børn nok vil
svare ja til. Man kan tale om venner og sam-
menhold og hvordan 2+2 pludselig kan blive til
5, når man arbejder i flok. Man kan tale om
hverdag, der kan synes kedelig og hvordan alle
kan trænge til en fridag ind imellem.

Fie Flatau, anmelder 15 år

F FOR FÅR

GB 2015
Instr. & manus: Mark Burton & 
Richard Starzak
Uden tale

Censur: A
Spilletid: 85 min.
Udl: Filmcompagniet
Prem: 26/3-15
Aldersvurdering: Fra 5 år
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Familien Bélier

Handling
16-årige Paula er uundværlig for sin familie.
Ikke alene elsker de hende meget højt, de har
også hårdt brug for hende til meget af arbejdet
på familiens gård. Mor Gigi, far Rodolphe og
bror Quentin er nemlig alle døve, mens Paula
som den eneste kan høre og tale, hvilket er ret
så nyttigt, når der skal aftales priser med leve-
randører og snakkes kassekredit med banken. 
I gymnasiet vælger Paula korsang som valgfag.
Her opdager læreren Mr. Thomasson, at Paula
har en ganske god sangstemme. Med et spiren-
de håb om at kunne tage til optagelsesprøve
hos Radio Frances kor i Paris, begynder hun der-
for i hemmelighed at tage eneundervisning hos
Mr. Thomasson. På hjemmefronten bliver der
dog endnu hårdere brug for Paula, da familiens
landlige idyl trues af borgmesterens lige vel
fremsynede idéer, og far Rodolphe beslutter sig
for at stille op til borgmesterposten. Men efter et
stykke tids forsøg på at jonglere med de mange
forpligtelser og samtidig holde masken, bliver
Paula dog nødt til at fortælle om sin nysåede
parisiske sangdrøm. Familien tager det tungt,
og Paula beslutter sig til sidst for at give op. Til
forårskoncerten får Paula dog mulighed for at
vise sit sangtalent en sidste gang. Her optræder
hun nemlig i duet med gymnasieflirten Gabriel.

Familien kan naturligt nok intet høre, men de
får alligevel øjnene op for Paulas skønne steme,
da de ser, at resten af publikum er rørt til tårer
over duoens smukke visesang. I sidste øjeblik
kører familien derfor Paula til Paris, så hun kan
deltage i optagelsesprøven.

Vurdering
Døve mennesker er helt klart en minoritet, der
har manglet at blive repræsenteret i filmens
verden - man har sikkert frygtet, at den verbale
dialog ville komme til at mangle, og at publi-
kum ikke ville gide se filmen. Idéen med at
skabe en film, hvor en stor del af hovedrollerne
er døve, er derfor ikke bare original, men også
meget modig. Det hele virker meget ekstraordi-
nært, men burde ikke være det. Netop dette
spiller filmen da også på. 

Familien lever et helt almindeligt liv, men er na-
turligvis påvirket af deres hørehandicap allige-
vel. På samme måde er filmen også en helt
klassisk familiefilm, mens den alligevel kraftigt
trækker familiens hørehandicap ind i fortællin-
gen - både som komisk element og som en te-
matik, der forstærker filmens primære problem-
stilling. I sit indhold og udtryk er den en blan-
ding af Billy Elliot (dog uden det politiske ele-

ment) og Far til fire (dog med mor inkluderet).
Paula må erkende, at hun skiller sig ud, og fa-
milien må indse, at de ikke kan give hendes
 talent den fornødne støtte, men samtidig bliver
det aldrig rigtigt farligt, og man er ikke i tvivl
om, at Paula og familien nok skal klare skære-
ne. Paula formår at vise sin kærlighed til fami-
lien på trods af at være nødt til at tage væk fra
dem, og familien får vist deres støtte til trods for
det afsavn, de kommer til at lide. 

Den måske lige vel pusse-nusse-pæne film vin-
der da for alvor også først på de øjeblikke, hvor
virkelighedens realiteter kradser igennem. Det
er i sådanne stunder, hvor det som filmen har at
byde på for alvor toner frem. Grundlæggende
beskæftiger filmen sig med ungdomsfilmtema-
tikker, og den anbefales derfor fra 11 år.

Indledning
Netop på grund af filmens omdrejningspunkt
ville det være oplagt at få besøg af en døv sam-
men med en tolk, der kan fortælle om hvordan
det er at leve med et hørehandicap. En anden
mulighed kunne være at få besøg af en tegn -
sprogstolk, der kunne lære børnene om tegn -
sprog.

Marc Honoré, Hodja Ørestad

FAMILIEN BÉLIER

Frankrig 2014
Instr.: Eric Lartigau
Manus: Victoria Bedos & Thomas Bidegain 
Medv.: Karin Viard, François Damiens, 
Eric Elmosnino m.fl.

Censur: Afv.
Spilletid: 106 min.
Udl: Scanbox
Prem: 7/5-2015
Aldersvurdering: Fra 11 år
FILMEN KAN BOOKES FRA 1/1-16
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Familien Jul
Handling
Hugo elsker alt der har med julen at gøre. Alli-
gevel er december måned ikke den sjoveste at
komme igennem hjemme hos familien Jul, for
Hugos far hader julen og alt hvad den inde-
bærer. 

En dag i december bliver nissen Pixy væk fra
kanen og nissefamilien, og han efterlades hos
familien Jul, hvor han i første omgang skjuler
sig. Da Hugo opdager Pixy, beslutter han sig for
at give ham husly indtil næste jul, hvilket inde-
bærer at Hugo, med hjælp fra sine søskende må
holde Pixy skjult fra deres julehadende far, der
hverken bryder sig om eller tror på nisser. 
Hugo og Pixy udvikler hurtigt et tæt venskab,
hvor det især er nissedrillerier, der er med til at
skabe rammen om begivenhederne. Hugos for -
ældre opdager indimellem, at der sker underli-
ge ting, men der er jo ingen af dem, der i deres
vildeste fantasi kan forestille sig, at der er en
nisse på spil i deres hus. 

Et år som udviklingsstudent (eller udviklingsnis-
se) på en dansk villavej, må selvfølgelig også in-
debære en dansk sommerferie med familien Jul.

Derfor bliver Pixy smuglet med, da familien
tager på campingferie i det danske sommer-
land. Her begynder det dog at blive en smule
farligt at være nisse. Sommervejret er ved at
tage livet af Pixy, og det ender med at både fa-
milien og forskellige myndigheder får færten af
nissen, dog i første omgang med en tro på, at
der er tale om en illegal indvandrerdreng. 

Det hele ender dog med en ny december
måned, hvor familien Jul denne gang kan møde
julemåneden med en vaskeægte nisse ved bor-
det og med en far, der igen har fundet glæden
ved julens værdier og traditioner. Afskeden med
Pixy er især tung for Hugo at bære, men udsig-
ten til at julen fremover vil være hele familiens,
gør det lidt lettere at komme igennem. Så jule-
lyset er i bogstaveligste forstand tændt frem over
hos familien Jul - takket være Pixy. 

Vurdering
Filmen har tre meget markante kvaliteter, som
gør at den både er vedkommende, underhol-
dende og langtidsholdbar. Allerførst så formår
den som julefilm, at drible udenom de aller -
største klichéer og alligevel servere et budskab

om julen som hjerternes fest, og som det tids-
punkt på året, hvor netop familien er og bør
være i centrum. Her rammer den fint i julehjer-
tet, uden at det bliver for oversentimentalt. 

Dernæst leverer filmen mange fine kommenta-
rer til dagens Danmark, hvor frygten for det der
er fremmed og anderledes, ofte får danskerne
op på barrikaderne. Som et sjovt eksempel på
dette ser man bl.a. nabopigen, der konstant
holder øje med, hvad der sker på den anden
side af hækken. Netop humoren er endnu en
kvalitet ved filmen, fordi den formår at balan-
cere imellem det indforståede sarkastiske og
ironiske blik på samfundet henvendt til voksne,
og så på den anden side, den barnlige humor i
slapstick-genren, hvor prutter, lagkager og sne-
boldskast vil være et sikkert hit hos de yngste i
biografen.
Samlet set er filmen et rigtig godt bud på en ny
dansk juleklassiker, som børn og voksne vil
holde af at se i julemåneden i de næste mange
år. Den kan ses af alle, men vil nok være mest
passende fra 7 år. 

Indledning
Der er jo jul nok i december måned, hvor man
må formode at de fleste filmklubber vil placere
denne film i programmet, så hvad kan der mere
siges om højtiden, som børnene endnu ikke har
hørt? Som indleder kunne man jo vælge at
kredse om den tematik, som filmen bl.a. vælger
at tage op: Frygten for det ukendte og fremme-
de, og den medfølgende morale om at vise hjer-
te og medfølelse, for de personer der har brug
for hjælp eller hjertevarme. Der ligger en tyde-
lig kobling gemt til den historie, som julen i vir-
keligheden drejer sig om. Jesus-barnet. Det der
endte med at koste Jesus livet, var jo isærdeles-
hed frygten for det ukendte og det anderledes.
I filmen er det også tæt på at blive konsekven-
sen for Pixy. 

Jan Frydensbjerg, Filmudvalget

FAMILIEN JUL

DK 2014
Instr. & manus: Carsten Rudolf
Medv.: Pelle Falk Krusbæk, Herman Knop, 
Alfred Bjerre Larsen, Liv Leman Brandorf m.fl.

Censur: A
Spilletid: 90 min.
Udl: Angel
Prem: 20/11-2014
Aldersvurdering: Fra 7 år
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Handling
Den 16 årige pige Marieme bor i en trist
ghettoforstad til Paris med sine to yngre søstre
og en voldelig storebror (Djibril). Hendes mor
arbejder hårdt som rengøringsassistent.
Marieme spiller amerikansk fodbold, tager hånd
om sine yngre søskende og laver mad derhjem-
me.
Ved en samtale med en studievejleder får hun
at vide, at hendes karakterer ikke er gode nok
til at læse videre, selv om hun har gjort sit bed-
ste.

På vej fra mødet med vejlederen møder hun
skolens skrappe pigebande anført af lederen
Lady. De indlemmer hende i banden, drager til
Paris, stjæler tøj og kommer i konflikt med
andre pigebander. Marieme skifter langsomt til
en mere barsk stil og stjæler penge fra en gam-
mel ven.

Sammen med sine nye venner indlogerer de sig
på et hotelværelse, hvor de slipper alle hæm-
ninger løs og fester til musik af Rihanna. Lang-
somt indtager Marieme pladsen som den stabi-
le og stærke i gruppen, hvor hun førhen var
mere sky og tilbagetrukket.

Efter at være blevet fornedret i et slagsmål med
en anden pige fra en anden bande, trækker
Lady sig ud af gruppen. I stedet er det Marieme
som tager revanche i et nyt slagsmål og giver
tilbage af samme mønt nemlig ved at flå tøjet
af og klippe bh’en over på sin slagne modstan-
der.
Efterfølgende begynder Marieme at komme
sammen med Ismaël, som er en af hendes store -
brors gode venner – til broderens store fortry-
delse. Hun tilbydes job som pusher og flytter
hjemmefra. Hun ifører sig blond paryk,
tætsiddende smart tøj og højhælede sko og
 leve rer narko til diverse fester i Paris’ centrum.

Da hovedpusheren ved en fest forgriber sig på
hende, forlader hun ham og vender tilbage til
Ismaël, som nu vil tage vare på hende og gifte
sig med hende. Men Marieme vil ikke giftes og
have børn.

Næste morgen står hun udenfor moderens lej-
lighed og ringer på, men tøver og flygter. I slut -
scenen ser vi hende grædende og ensom i be-
tonkvarteret. Kameraet trækker sig bort, men
vender pludselig tilbage med Marieme i bille-
det. Denne gang står hun med oprejst hoved og
et bestemt blik i øjnene.

Vurdering
Den kvindelige franske filminstruktør Céline
Sciamma har åbenbart gjort det til sit kende-
mærke at lave coming-of-age pigefilm. Lige fra
hendes debutfilm ”Water Lillies” og ”Tomboy”
og nu i ”Girlhood”, demonstrerer hun på for-
nemmeste vis evnen til at skildre pigers op-
vækst og søgen efter identitet i nogle af deres
mest sårbare livsperioder. Perioder som er ken-
detegnet ved stor transformation, da pigernes
identitet er i bevægelse og gennemgår flere
forandringer. 

I Sciammas prisbelønnede ”Girlhood” står
Marieme ved overgangen til voksenverden, da

hun møder det nye slæng. Vi ser hendes ydre
forvandling gennem fire identitetsskabende
faser i hendes liv (hver gang markeret med et
radikalt frisureskift). Fra en kuet 9. klasses elev
til et sikkert bandemedlem i læderjakke m.m.,
til stik-i-rend-dreng for en narkobaron og
endelig til en slags pusher i oversize joggingtøj.
Filmen er – især i Frankrig – blevet markedsført,
som den første film i landet som udelukkende
benytter sig af piger med anden etniske bag-
grund i rollerne. Den debuterende amatørskue-
spiller Karidja Touré, som  ses i den altover-
skyggende hovedrolle som Marieme, er
simpelthen fremragende, om hun så skal spille
hård, blød eller smuk så er det en fornøjelse at
følge hende.

Filmen kan kun anbefales på det varmeste.  Selv
om pigerne styrer vildt i denne film, og der stort
set ikke er en eneste gennemsympatisk mand i
filmen, så kan den sagtens ses af begge køn.
Den er oplagt i en undervisningssammenhæng
og mindre oplagt i vores klubsammenhæng
Man skal nok være 14 år og opefter for at få det
optimale udbytte af filmen. Den vil være for-
træffelig til ungdomsfilmtræf eller maratonafte-
ner. Filmen er både indfølende og stilbevidst, og
åbner op for både refleksion og fortolkninger -
ikke mindst omkring det at vokse op og tage
kontrollen over sit eget liv.

Indledning
Her kunne følgende emner berøres: Den
ulmende uro i mange storbyers ghettoområder
har afstedkommet megen opmærksomhed i de
senere år. Både drenge- og pigebander har gjort
voldsomt oprør mod autoriteterne. Hvad er år-
sagerne hertil? Mediernes dækning af dette.
Rolle- og identitetsafsøgning og det at finde sig
selv. Fællesskab og venskab. Piger på film.

Hans Peter Mehlsen,
Aarhus Skolebio

GIRLHOOD

Frankrig 2014
Instr. & manus: Céline Sciamma
Medv.: Pelle Falk Krusbæk, Herman Knop, 
Alfred Bjerre Larsen, Liv Leman Brandorf m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 112 min.
Udl: Reel Rictures
Prem: 4/12-2014
Aldersvurdering: Fra 14 år
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Glaskisten på isbjerget
Handling
Den onde heks trives på folks tårer, og hun ud-
tænker en ondsindet plan til at få endnu flere
tårer: Hun vil dræbe prinsessen, som folket hol-
der så meget af.

I mellemtiden møder prinsessen en ung bonde-
knøs, Antis, og gør et stort indtryk på ham. 
Heksens plan forpurres af en god troldmand, så
fremfor at være død, sover prinsessen i en glas -
kiste på toppen af et isbjerg, som bliver stedse
højere. 

Antis bor alene med sin far og sine to ældre
brødre. Han er god og ærlig, mens hans brødre
er nogle halunker. Brødrene ønsker kun at få fa-
derens penge, og de nægter at hjælpe en stak-
kels gammel mand i nød (som er den gode
troldmand). Hvorimod Antis i det skjulte hjælper
ham.

I tidens fylde opfordres alle gode og modige
mænd til at forsøge at redde prinsessen fra hen-
des fangeskab i glaskisten. Den sorte prins er
særdeles opsat på at redde hende ned, da det
vil give ham ægteskab med hende og magt over
kongeriget. Antis’ brødre er tilsvarende opsatte
af nogenlunde samme grunde, mens Antis vil
redde prinsessen, fordi han er forelsket i hende.
Den gode troldmand gør gengæld for Antis’
godhed og giver ham tre gange hest og udstyr
for at give ham mulighed for at redde prinses-
sen. Som bekendt er tredje gang lykkens gang,
og Antis redder prinsessen denne gang. Dog
lykkes det først efter nogle forviklinger prinses-
sen at finde frem til sin sande redningsmand.

Vurdering
Glaskisten på isbjerget er baseret på et eller
flere folkeeventyr og har flere træk til fælles
med disse. Den yngste er den klogeste og mest
velegnede. Tretalsreglen går igen flere gange.

Figurerne er ret flade, ligesom de er det i folke-
eventyr – de er gode eller onde, smukke eller
sleske; de er heller ikke i filmen særligt nuance-
rede. Til gengæld er der tilføjet en lille forhisto-
rie om heksen og hendes bevæggrunde, ligesom
der er en sort prins med skumle motiver. Og så
er der en form for økologisk overbygning på hi-
storien; i sin jagt på den attråede prinsesse fæl-
der prinsen træer og lægger store dele af natu-
ren øde. Det skal nok forstås symbolsk.

Personligt var jeg ikke specielt underholdt af fil-
men. Historien er velkendt, og hverken de
tilføjede elementer eller billederne bidrager
med meget nyt. Jeg ville gerne kunne lide Glas -
kisten på isbjerget, men dens overtydeliggørel-
se af pointerne fangede mig ikke rigtig. Men
muligvis vil børn, som jo ikke kender historien,
være godt underholdt af den skematiske fortæl-
ling. Dog skal jeg advare om, at der er nogle
uhyggelige scener, som gør, at filmen er vurde-
ret uegnet for børn under 7 år. Stemningen kan

være lidt skræmmende, hvilket får mig til at
følge medierådets opfordring.

Indledning
Fortæl medlemmerne, at de skal se en rigtig
eventyrfilm. Sig også gerne noget om folke -
eventyr, som typisk har den yngste af søskende-
flokken som helten. Folkeeventyrene er gået fra
mund til øre og er blevet husket gennem gene-
rationer. Først senere er de blevet skrevet ned
og bevaret for eftertiden.

Kim Bruun, 
Odense Filmklub for børn og unge

GLASKISTEN PÅ ISBJERGET

DK 2014
Instr.: Reinis Kalnaellis
Manus: Cecilie Somers
DK stemmer

Censur: 7
Spilletid: 79 min.
Udl: Copenhagen Bombay
Prem: 24/9-2014
Aldersvurdering: Fra 7 år
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Handling
I 1988 bliver den unge dreng, Peter Quill, sam-
let op af rum-pirater efter hans mor bukker
under for kræft. Det eneste han har fået med er
sin walkman med et kassettebånd og en gave
fra sin mor. 

26 år efter er Peter Quill nu, mest ifølge sig selv,
kendt som Star-Lord og rejser galaksen rundt
for at finde uvurderlige skatte. Hans seneste
fund er en kugle, som både den gruppe rum-
pirater, der samlede ham op, men også skurken
Ronan, gerne vil have fat på. Peter tager til pla-
neten Xandar. Rum-piraternes leder, Yondu, har
sat en dusør på Peter, samtidig har Ronan sendt
lejemorderen Gamora ud for at skaffe kuglen.
Peter støder på både Gamora og to dusørjæge-
re: Den muterede vaskebjørn, Rocket, og Groot,
det levende træ. Midt under deres kamp bliver
alle fire arresteret og sendt til det galaktiske
fængsel, Kyln.

I Kyln bliver Gamora angrebet af nogle fanger,
heriblandt Drax the Destroyer, som mistede sin
familie, da Ronan angreb dem. Peter kommer til
undsætning og får Drax med på sin side. Sam-
men med Rocket og Groot udtænker gruppen
nu en plan for at flygte fra fængslet og sælge
kuglen til ”Samleren”, så hverken Yondu eller
Ronan kan få fingre i den. 

Da gruppen ankommer hos Samleren, åbnes
kuglen, som indeholder en af de seks ”evig-
hedssten”. Mægtige sten, som giver ejeren
 uanede kræfter. Mens de er hos Samleren, kon-
takter Drax Ronan i fuldskab og vrede og
kræver at de kæmper. Evighedsstenen falder i

hænderne på Ronan, som vil bruge dens kræf-
ter til at udslette Xandar. 

Vores helte går sammen for at redde Xandar fra
at blive ødelagt af Ronan og efter en lang kamp,
hvor Groot ofrer sig for at redde sine nye ven-
ner, får Peter fat på stenen og med hjælp fra
 resten af gruppen bruger de dens kræfter til at
uskadeliggøre Ronan og redde planeten. 
I sidste ende bliver gruppen frikendt for alle
deres lovbrud. Rocket finder en gren fra Groot,
som han planter i en krukke, hvor der vokser en
ny baby Groot op. Peter åbner endelig gaven fra
sin mor, som viser sig at være et nyt kassette-
bånd og sammen med sine nye venner drager
han ud på nye eventyr og ulykker.

Vurdering
Marvels galaktiske eventyrfilm bringer et hold
anti-helte og tabere frem i lyset med humor for
både voksne og unge. Historiens barske under-
toner bliver aldrig for alvorlige, takket være

morsomme interaktioner mellem gruppens
medlemmer og absurde scener, som når Peter
Quill stiller sig op og danser for at distrahere
Ronan. Soundtracket er fyldt med hits fra
70’erne, som kun hjælper til at løfte stemnin-
gen. Desværre kan filmen til tider godt være
forvirrende, men det løser sig dog hurtigt, efter
gruppen samles og historien skrider frem.
Ronan kan godt virke skræmmende, men han
virker aldrig ustoppelig. Aldersgrænsen er 11 år
og det vurderer jeg også filmen til at være. 

Indledning
Instruktøren James Gunn startede ud med at
lave sine egne film med sine brødre i skoven og
fik siden arbejde i det berygtede B-filmstudie
Troma, hvor han blev lært op af grundlæggeren
Lloyd Kaufman (som fik en lille cameo i filmen).
I indledningen kunne man tage fat i emner som,
at optage sine egne film. Hvordan man kan gå
fra at optage blodige gyserfilm i sin baghave til
at lave kæmpe Hollywood film for Marvel. Man
kunne opfordre medlemmerne til selv at forsøge
sig med lommefilm og gå ud med venner og op-
tage en kortfilm. 
En anden mulighed ville være at introducere fil-
men i sammenhæng med de andre Marvel pro-
duktioner, da disse alle arbejder mod en samlet
historie, hvor evighedsstenene spiller en rolle.
Det er værd at bringe film, som Avengers op,
hvor en af de andre sten er i skurken Lokes
scepter. Guardians of the Galaxy er en del af et
samlet univers, som indtil videre spænder over
film fra 2008 og frem til 2019, så der er noget
at se frem til.

Nicolaj Klitbo, 
Glostrup Børne- og Ungdomsfilmklub

GUARDIANS OF THE GALAXY

USA 2014
Instr. & manus: James Gunn
Medv.: Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper,
Zoe Saldana m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 121 min.
Udl: Disney
Prem: 31/7-2014
Aldersvurdering: Fra 11 år
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Insurgent
Handling
Den verden som vi kender, er holdt op med at
eksistere, og i det delvist udslettede Chicago har
de overlevende opdelt sig i fem forskellige fak-
tioner, baseret på deres individuelle holdninger
og ideologier: De Uselviske, De Intelligente, De
Frygtløse, De Sanddru, og De Fredelige. Hvis
man ikke passer ind, eller har overtrådt regler-
ne i faktionerne, er man Faktionsløs, og uden for
samfundsordenen.

Men Tris Prior, der egentlig hører til De Frygt-
løse, har fundet ud af, at hun tilhører en lille
gruppe, der er kendt som Divergents (afvigere).
Hvis man er Divergent, fungerer man på tværs
af de forskellige faktioner, hvilket er meget sjæl-
dent, og Divergents opfattes som værende
meget farlige.

Da Tris og hendes kæreste, Four, der også er Di-
vergent har afsløret, at lederen af De Intelligen-
tes faktion, Jeanine ved hjælp af hjernevaskede
Frygtløse-krigere har startet en voldelig magt -
overtagelse af de andre faktioner, må Tris og
Four nu flygte. 

I første Divergent-film så vi, hvordan kampen
stod mellem Jeanine og hendes krigere på den
ene side og De Uselviske på den anden side – en
kamp der betød, at Tris mistede ikke blot sin re-
krut, Will, men også begge sine forældre. Et tab
hun bærer præg af gennem hele filmen. Insur-
gent tager teten op blot 3 dage efter det store
slag og da Jeanine selvfølgelig ikke vil stå ved, at
det er De Intelligente, der står bag massakren,
skyder hun skylden på Divergents. Herved bliver
Jeanines jagt på Divergents troværdig og fuldt
forståelig for de øvrige faktioner, men hun har en
skjult dagsorden. Jeanine vil nemlig åbne en
boks, fundet i Tris’ barndomshjem, der angiveligt
vil fortælle sandheden om, hvad der er sket med
deres samfund. Til den opgave skal hun bruge en
udvalgt Divergent, da det kun er folk, som er
100% Divergent, som kan åbne boksen. 

Mens Jeanine leder efter denne Divergent,
prøver Tris og Four at samle allierede fra de
andre faktioner, og endda også fra de faktions-
løse. Four ender meget modvilligt med, at søge
hjælp hos sin mor – modvilligt fordi han mis-
tænker hende for blot at ville overtage magten
og ikke at søge en reel fred.

Jeanines tropper finder ud af, at Tris er den ud-
valgte, og eneste Divergent, som kan åbne bok-
sen. Træt af at være på flugt og til fare for alle
dem, hun omgiver sig med, beslutter Tris, at
overgive sig. Det viser sig, at boksen kun kan
åbnes, såfremt en divergent kan bestå og
komme levende igennem 5 barske prøver – én
for hver faktion i en simulator. Alle der har
prøvet før Tris, har måttet betale med livet.
Tris og Four må nu gøre alt, hvad de kan, for at
finde ud, hvad Tris’ familie og venner gav deres
liv for at beskytte…

Vurdering
Jeg er rigtig vild med filmen, og jeg synes per-
sonligt, at den er bedre end den første film, Di-
vergent. Selvom filmen er to timer, føles den
ikke lang, når man ser den, fordi der hele tiden
sker noget nyt og spændende. Der er en del
flere actionscener end i den første film, men jeg

synes ikke det bliver for meget. Den bliver på
intet tidspunkt kedelig, fordi der er flere histori-
er, der løber parallelt med hinanden – historien
om Jeanines magtovertagelse, og faktionernes
overlevelse, historien om Tris og Fours kærlig-
hed, og historien om Tris’ accept af sig selv. Dog
synes jeg godt, at der kunne være lidt mere
fokus på kærlighedshistorien, fordi det ville
have givet filmen lidt mere balance i forhold til
de mange actionscener.

Det fungerer godt, at vi også følger med i Tris’
udvikling og hendes følelser og oplever, hvordan
hun lærer at acceptere sig selv, selvom hun er
anderledes og bliver opfattet som farlig og for-
kert. Hvis man, som jeg, kunne lide den første
film, er jeg sikker på, at man også vil kunne lide
Insurgent.
Jeg vil helt sikkert anbefale filmen til de lidt
ældre børn og unge, men filmen kan også sag-
tens ses af voksne. 

Indledning
Filmen har fællestræk med The Hunger Games-
serien, med opdelingen af forskellige faktio-
ner/distrikter, og oprøret mod disse. Samfunde-
nes formål er at skabe og fastholde fred, og de,
som er anderledes, og derfor til fare for freden,
skal udslettes for enhver pris. Det er en gen-
nemgående konflikt i både Divergent-serien og
The Hunger Games-serien. Hvad synes børnene
om det, at være jaget vildt, blot fordi man er an-
derledes? Man kan diskutere, om det er måden
at fastholde fred.

Insurgent sætter også fokus på det at være an-
derledes, og gøre oprør mod samfundets krav.
Om at passe ind og være som alle andre. Tris
lærer, imod alle odds at acceptere sig selv, og
det, at hun er anderledes i forhold til flertallet,
og filmen viser, at selvom lederen eller flertallet
mener noget, får man altid mest ud af, at stå
ved den man er. 

Fie Flatau, anmelder 15 år

INSURGENT

USA 2015
Instr.: Robert Schwentke
Manus: Veronica Roth m.fl.
Medv.: Shailene Woodley, Theo James, 
Miles Teller, Jai Courtney m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 119 min.
Udl: Nordisk
Prem: 18/3-2015
Aldersvurdering: Fra 11 år
FILMEN KAN BOOKES FRA 1/1-16
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Handling
Bageren og hans kone ønsker sig inderligt at få
et barn, men en ond heks har kastet en forban-
delse over familien for mange år siden, hvor ba-
gerens far stjal nogle af heksens magiske
grøntsager. For at hæve forbandelsen må bager -
parret i løbet af tre dage samle ingredienserne
til en magisk mikstur til heksen; en kappe så rød
som blod, en ko så hvid som mælk, hår så gult
som majs og en tøffel af det pureste guld.
Kappen får de fra den lille rødhætte for at redde
hende og hendes bedstemor fra den stygge ulv.
Koen køber de af den unge Jack for fem magi-
ske bønner, de har fundet i farens gamle frakke.
Håret så gult som majs narrer bagerkonen fra
den unge Rapunzel, og guldtøflen får de fra
Askepot på den tredje nat hun flygter fra prin-
sen. Efter meget besvær bliver heksen igen ung
og smuk, forbandelsen bliver hævet og bager-
parret føder en lille søn. 

Det synes til at freden og idyllen har lagt over
det lille samfund, men Jacks magiske bønner

har i mellemtiden vokset sig op i himlen, hvor
kæmperne bor. Jack, der lever under fattige kår
med sin mor har ikke kunne nære sig fra at
stjæle et par af kæmpernes ting, men den dag
han stjæler den mandlige kæmpes harpe bliver
kæmpen så arrig, at han falder ned fra himlen
og dør. Dette medfører, at kæmpens kone kom-
mer ned til jorden for at hævne sin mands død,
og nu må eventyrets karakterer stå sammen for
at bekæmpe den fælles fare. Både bagerkonen
og Jacks mor dør i den mørke skov, men i sor-
gen lærer de resterende at holde sammen, og
Jack, Askepot og den lille Rødhætte flytter nu
ind hos bageren sammen med hans nyfødte
søn. Og alt ender hermed næsten lykkeligt.

Vurdering
Ind i skoven til bedstemors hus, ind i skoven for
at tage til kongens fest, ind i skoven for at sælge
min ko, ind i skoven for at bryde forbandel-
sen… Sådan lyder tonerne til denne fabel af
brødrene Grimms mange og velkendte eventyr,
der bliver bundet sammen af den mørke, dystre

og magiske skov. De mange eventyr er bundet
flot og snedigt sammen, og der er en vis uhyg-
ge og spænding i filmen samtidig med, at der
holdes en komisk distance til hele eventyrets
alvor. Det lyder måske rodet, men det fungerer,
og både historien og de komiske indslag bliver
leveret med overbevisende raffinement. 

Et andet snedigt valg filmens instruktør har
taget er, at vi som publikum kun ser den histo-
rie som udspiller sig i skoven, eller i den
tillæggende landsby. Så når Askepot er til bal på
slottet og Jack er hos kæmperne i himlen, så er
vi ikke med, men hører kun om det, når de for-
tæller om det til en tilfældig forbipasserende i
skoven. Dette er rent produktionsmæssigt sne-
digt i forhold til at holde produktionsprisen
nede, men det er måske også det valg, som er
med til at bevare den røde tråd i historien. Det
er et sjovt og anderledes træk, som jeg slet ikke
havde turde forestille mig ville fungere så godt,
som det gør her. 

Jeg kan desværre ikke komme uden om, at det
er en musical. Enten er man til det, eller også er
man ikke. Og det er mærkeligt, at de går rundt
og synger hele tiden, men på den anden side så
har Disney jo lært os at sang og et godt eventyr
tit hører sammen. Skuespillet er godt, sangene
er gode og flere scener er enormt underholden-
de. Det er en ualmindelig gennemført film som
jeg giver min varmeste anbefaling, og som især
mange unge piger vil komme til at holde af. 

Indledning
Into the Woods er et moderne twist af de vel-
kendte og elskede eventyr af Brødrene Grimm,
og det er derfor oplagt at udfordre det unge
publikum i, hvor mange eventyr de kan gen-
kende i filmen.

Anette Vibeke Jensen,
Odense Filmklub for børn og unge

INTO THE WOODS

USA 2014
Instr.: Rob Marshall
Manus: James Lapine
Medv.: Meryl Streep, James Corden, Emily
Blunt, Anna Kendrick m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 124 min.
Udl: Disney
Prem: 26/3-2015
Aldersvurdering: Fra 11 år
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Krummerne - Alt på spil
Handling
11-årige Krumme har et problem. Hans skole
skal konkurrere mod en anden skole i et cykel -
stafetløb, som Krumme gerne vil være med i,
men han har ingen cykel. Samtidig vil store-
søster Stine gerne med klassen til Paris, men det
er ikke ligefrem penge, som familien Kronborg
svømmer i. Derfor må Far Kronborg træde til, og
med hjælp fra en kinesisk grillejer, der engang
lavede en hjemmelavet cykel af alle mulige
dele, får han samlet den, så Krumme kan stille
op til udtagelsesløbet. Her vinder han over
Hans, hans evige rival, som altid mobber ham.
Hans sværger dog hævn og ødelægger på et
 senere tidspunkt Krummes cykel.

Samtidig har to skumle forretningsfolk snøret Fru
Olsen til at skrive under på et stykke papir, som
betyder, at den ejendom de alle bor i, kan ud-
stykkes til ejerlejligheder. Fru Olsen er dog ikke
bevidst om dette, men blot benovet over, at de
vil udnævne hende til ejendomsadministrator.

Far Kronborg siger sit job op på skolen, efter at
hans værkstedsundervisning er blevet nedlagt
(grundet hans sædvanligt uberegnelige snilde
med dertil hørende katastrofer), og han er ble-
vet tysklærer i stedet for, hvilket han bestemt
ikke er god til. Han siger derfor sit lærerjob op,
og vil nu helt hellige sig sin nye opfindelse, som
er en strømbesparende energimaskine. Hvis han
kan få den til at virke kan den sælges og ind-
bringe penge, så beboerne kan købe ejendom-
men, og undgå at flytte derfra. Med Grunks
hjælp lykkes det, at få maskinen til at virke. Lige
før den skal sælges, stjæler de to skumle forret-
ningsfolk maskinen, og gemmer den i et koloni-
havehus. Krumme og hans gode ven Tom har
imidlertid luret røverne af, og ved snedig list
lykkes det dem at få maskinen tilbage. De to
svindlere følger efter og efter en vild jagt, ender
de to svindlere på en båd,  hvor de låses inde af
Krumme og Tom. Drengene hidkalder politiet,
og Krumme når med politiets hjælp frem til
 cykelløbet i sidste øjeblik. Her får han Yrsa til at

hjælpe sig med at afsløre Hans, som den der
ødelagde hans cykel. Hans overlader Krumme
sin cykel og Krumme vinder som sidste mand
løbet for sin skole og får samtidig et længe ven-
tet kys af Yrsa.

Far får ikke solgt sin opfindelse, da Grunk ikke
kan huske, hvordan han fik den til at virke. Store-
søster Stine vinder en konkurrence om at sy den
smarteste kjole og kommer alligevel til Paris. De
to skumle svindlere får samfundstjeneste som
pedeller i den ejendom, hvor Krummefamilien
bor, og endelig ser vi til sidst Krumme og Yrsa
gå hånd i hånd, nu som kærester.

Vurdering
I 1991 blev Thøger Birkelands børnebøger om
Krummerne første gang indspillet som film. Den
blev – trods megen kritiker skældud – en stor
succes i biograferne og to øvrige film fulgte efter
med lige så stor succes. Herefter stoppede seri-
en. Men foranlediget af den nye trend med at
genindspille klassiske børne- og familiefilm
(måske i mangel af bedre ideer) som f.eks. Far
til Fire og Min søsters børn, så er turen altså nu
også kommet til Krummerne, og det er der
kommet en hæderlig børnefilm ud af.

Filmen foregår i det velkendte Krummeunivers
– selvfølgelig opdateret til vor tid. Det er nye

folk hele vejen rundt i rollerne, og Victor Stol-
tenberg Nielsen (fra ”Borgen” og ”Arvingerne”)
er en fortrinlig ny Krumme, og de nuttede og
småforelskede scener med pigen Yrsa fungerer
fint og uden anledning til krumme tæer. Man
har desuden valgt at genbruge det fortælletek-
niske greb voice-over, som man også brugte i de
gamle Krummefilm. Vi hører, hvad Krumme
tænker og føler. Det fungerer fint, og har den
force,  at kunne beskrive figurernes relationer
og menneskelige træk hurtigere end at skulle
etablere dem gennem handling.

Tæerkrummende er imidlertid filmens to skur-
ke, her spillet af Lars Bom og Jens Jørgen Spot-
tag, som er et par relativt harmløse klodrianer i
den klassiske folkekomedietradition. Det kan
undre, at man ikke kan kreere et par skurke
med lidt mere kant, men så bliver det måske en
tand for uhyggeligt for de mindste, som her må
nøjes med nogle tarvelige falden-på-halen jagt-
scener, som man lavede meget mere elegante
og morsommere i ”Alene hjemme”-filmene,
som der bestemt er skelet lidt til.

Men det er måske småindvendinger mod en
børnefilm, som et langt stykke af vejen er en
sjov og hyggelig film med en historie, som de
fleste kan identificere sig med og et under-
læggende budskab om fællesskab og sammen-
hold. Så skal man vælge blandt de mange gen-
indspilninger af de gamle klassiske børnefilm,
så er den nye Krummefilm et godt bud.

Indledning
Filmen kræver ingen større indledning. Man kan
nævne de gamle Krummefilm med bl.a. Laus
Høybye som Krumme og den i dag så berømte
sanger Lukas Graham, som dengang spillede
Grunk. Instruktøren af denne film, Barbara Ro -
thenborg, spillede Krummes store kærlighed
Yrsa i de to første Krummefilm.

Hans Peter Mehlsen,
Aarhus Skolebio

KRUMMERNE – ALT PÅ SPIL

DK 2014
Instr.: Barbara Topsøe-Rothenborg
Manus: John Stefan Olsen
Medv.: Victor Stoltenberg Nielsen, 
Henning Valin, Lisbeth Wulff, 
Martine Ølbye Hjejle m.fl.

Censur: A
Spilletid: 84 min.
Udl: UIP
Prem: 2/10-2014
Aldersvurdering: Fra 7 år
KUN PÅ BLURAY & DVD
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Handling
Børnenes onkel Erik Lund har vundet et legat
på 100.000 kroner for en afhandling om, at det
er vigtigt at børn også mærker livets farlige
sider. I forbindelse med et loppemarked, hvor
børnene prøver at tjene nogle penge, dukker et
gammelt billede op af en tipoldefar, som var
guldgraver i Canada. Opildnet af dette søger
børnene på nettet, om der stadig skulle være
slægtninge derovre. De kommer i kontakt via
Skype med en grandtante, Anna, som fortæller,
at de er hendes danske familie, og inviterer dem
derover. Børnene plager, om ikke onkel Erik vil
bruge sit legat til en tur til Canada og han bøjer
sig for deres ønske. Fru Flint vælger ligeledes at
tage til Canada i den tro, at onklen skal alene af
sted for at forske, og at de derved kan få mu-
lighed for at være sammen.

Ankommet til Canada fortæller Anna om tipol-
defaderens fund af en guldmine, og om de ulyk-
ker det afstedkom. Guldet efterlod han i minen
og gemte kun et kort over minen, som Anna nu
har, men ikke vil bruge, da det kun bringer ulyk-
ker med sig. Michael og Jan finder dog kortet og
får lokket familien af sted på jagt efter guldmi-
nen under påskud af, at de skal ud på en al-
mindelig turisttur. Fru Flint, som er blevet fra-
røvet sit dankort af et par skumle og skurk -
agtige guldgravere, dukker op for at få husly
hos Anna og tager med på turen.

Efter megen dramatik finder de endelig guldmi-
nen. Men de skumle guldgravere har fulgt efter
og nu går den vilde jagt i nogle tipvogne i de
underjordiske minegange. Sluttelig kører fami-
lien ud over en klippeafsats og lander ved en
lille sø – helt fortabte. De to røvere er dog fulgt
efter og franarrer dem guldet. De mister det dog
igen, da de falder ud over et vandfald og guldet
går tabt. Med børnenes mod og snarrådighed

får man lavet et bål, som Anna og hendes nabo
og ven John ser fra en vandflyver, da de er ble-
vet urolige og taget ud for at lede efter dem.
De tager afsked med Anna og John, som lover
at komme til Danmark og besøge dem alle
sammen.

Vurdering
For fjerde gang genoplives serien om ”Min
søsters børn” med endnu et hold helt nye skue-
spillere, og man kunne ønske, at man også på
manuskriptsiden havde turdet satse på en god
og gedigen fortælling, når man nu atter var i
gang med at renovere serien. Men det er des-
værre ikke helt tilfældet. Efter en tur til både
Ægypten (2004), Nordjylland (2010) og Afrika
(2013), så har manuskriptholdet bag dette opus
11 i serien henlagt begivenhederne til Canada,
hvor børnene opdager, at de har en glemt
grandtante, som ejer et kort over en glemt guld-
mine. Det har givet grobund for en noget tynd-
benet historie om jagten på guldet, og hvad det
medfører af alskens ulykker. Der er en mikro-
skopisk antydning af et tema om, at rigdom ikke
altid fører noget godt med sig, men tværtimod

skaber splid og uvenskab. Det der betyder noget
er de sande værdier som eksempelvis familie-
sammenhold.

Der er selvfølgelig indlagte storslåede billeder af
den canadiske natur, det giver næsten sig selv,
og der er momentvise forsøg på at skildre de
danske guldgravere i Canada for mange år
siden, og efter forlydende er dele af filmen op-
taget i en autentisk  guldgraverby og en guld-
mine, som har stået uberørt i over 75 år. Der er
også momentvise eksplosive og morsomme øje-
blikke i filmen specielt jagten i guldgraver tip -
vognene, skal nok vække jubel blandt de mind-
ste, selv om den tydeligvis er dårlig animeret og
lugter langt væk af  Tivoliland.
Men det rykker ikke ved, at selve rammehisto-
rien er yderst klichefyldt og noget kedsomme-
ligt.

Når filmåret 2015 er omme, så skal ”Min
søsters børn og guldgraverne” nok ligge højt på
listen over de mest sete film herhjemme. Det er
desværre ikke et udtryk for kvalitet, men mere
for den trofasthed, som disse seriefilm har
blandt publikum. Den kan selvfølgelig bruges i
vores filmklub sammenhæng, hvis man er til det
uforpligtende og velkendte – fra 7 år og opef-
ter.

Indledning
Den kære familie kræver ingen speciel indled-
ning. Karaktererne er velkendte. Dog skal man
måske fortælle lidt om, at der for mange år
siden faktisk var danskere, som tog til Amerika
og Canada for at grave efter guld. Man kan også
nævne, at hele skuespillerholdet er skiftet ud i
forhold til tidligere.

Hans Peter Mehlsen,
Aarhus Skolebio

MIN SØSTERS BØRN OG
GULDGRAVERNE

DK 2015
Instr.: Niels Nørløv Hansen
Manus: Claudia Boderke m.fl.
Medv.: Rasmus Botoft, Lærke Winther 
Andersen, Rose Maria Nemeth Kipling, m.fl.

Censur: A
Spilletid: 84 min.
Udl: All Right Film
Prem: 5/2-2015
Aldersvurdering: Fra 7 år
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Min søsters børn
og guldgraverne



Handling
Ved en udgravning i Egypten 1938 udløser fun-
det af en gammel tavle en voldsom sandsstorm.
Det lykkes ekspeditionen at få tavlen med til
 civilisationen, mens lokalbefolkningen er
skrækslagne over den frigjorte forbandelse. Det
er forhistorien til, hvordan denne tavle ender på
Smithsonian Museum i New York. Her er Larry
igen nattevagt i selskab med alle sine udstillede
venner, ligesom i de to foregående film i serien.
Men deres magiske opvågning hver nat lader nu
til at være påvirket af at den gyldne tavle åben-
bart er ved at tæres op. Alle Larrys venner er
derfor i fare. Larry opdager at den eneste, som
kender hemmeligheden bagved, er faraoen
 Merenkahre, der er udstillet på British Museum
i London. Larry drager af sted med sønnen
Nicky, uden at vide at alle vennerne er taget
med som blinde passagerer. Efter en del stra-
badser og hjælp fra nye bekendte lykkes det at
få tavlens magi aktiveret igen, inden Larry
 mister sine museumsvenner for evigt.

Vurdering
Det magiske univers med de levendegjorte
museumsgenstande på museet er stadig om-
drejningspunktet i denne tredje film med
samme instruktør og samme skuespillertrup,
suppleret af nye skuespillere (bl.a. den austral-
ske komiker Rebel Wilson som naiv og pudsig
sikkerhedsvagt). Larry har problemer med en
dobbeltgænger (hulemand med ustyrligt tem-
perament) og sønnen Nicky, som er på vej til at
blive voksen. Forhistorien og de nye input giver
liv til ‘serien’, så historien stadig fænger. Jeg har
set de foregående film (2007+2009) flere
gange. Den første er den bedste, dog efterfulgt
af denne. Meget af handlingen er henlagt til
London med historiske referencer, inkl. en ær-
kebritisk ridder, Sir Lancelot, som forsøger at
balancere mellem dragekamp, museumsfigurer
og den moderne verden. Robin Williams har sin
sidste rolle som præsident Roosevelt til hest,
men man får en trist fornemmelse af en livstræt
skuespiller, der ellers har givet os mange fanta-

stiske filmoplevelser. Filmen lader også forstå at
det kan være slut med magien - og dermed
med det slogan, som museet i New York mar-
kedsfører sig på, nemlig “where history comes to
life”.

Indledning
Selvom denne eventyrfilm er tilladt over 7 år, vil
jeg mene at den egner sig bedst til lidt ældre
børn, som kan engelsk og/eller læse tekster.
Handlingen er heller ikke helt ligetil, hvis man
er for lille. Jeg vil derfor ikke anbefale den til
mindre børn pga. actionscener, hvor man skal
kunne “tåle spændingen”, så jeg støtter mini-
mumsalderen. I en indledning kunne man
vælge at kredse om nogle af de historiske per-
soner, der optræder i filmen. Det ville også være
med til at give filmen et ekstra lag at forholde
sig til.

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Aarhus Børnefilm

USA/ GB 2014
Instr.: Shawn Levy
Manus: David Guion & Michael Handelman
Medv.: Ben Stiller, Rebel Wilson, 
Robin Williams, Ben Kingsley m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 98 min.
Udl: Filmcompagniet
Prem: 5/2-2015
Aldersvurdering: Fra 7 år
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NAT PÅ MUSEET -
Gravkammerets hemmelighed



Handling
Vi er i Vestjylland. Den 16-årige Marie er blevet
færdig med skolen og har fået job på den loka-
le fiskefabrik. Hendes far har travlt med at passe
hendes kørestolsbundne og apatiske mor. Mo-
derens fortid er ulden og uklar.

På fiskefabrikken får hun et godt øje til den
unge Daniel. Kort tid efter smides hun i en  fiske -
tank med ildelugtende fisk som en del af et vel-
komstritual.

Marie opdager langsomt, at et modermærke på
brystet bliver større, og opdager samtidig at
moderen gemmer på en forhistorie, som hun
ikke har fået noget at vide om. Hun ser gennem
et nøglehul, at hendes far barberer hår af mo-
derens ryg, og via en stjålen sygejournal fra
lægen aner hun, at noget er helt galt.

En dag, da lægen er på besøg, fortæller han, at
Marie vil udvikle en sygdom med hårvækst og
en aggressiv adfærd til følge, hvis ikke hun me-
dicineres. Marie nægter at tage medicinen.
Samme aften er hun på diskotek, hvor hun dan-
ser vildt. Senere tager hun med Daniel ud til et
forladt sted, hvor de har sex sammen.

En aften vågner Marie ved, at lægen og faderen
prøver at tvangsmedicinere hende. Moderen
dukker op som vampyr og dræber lægen. Fade-
ren begraver efterfølgende lægen i haven.
Næste dag opsøger lokale beboere familien. De
har mistanke om, at moderen har slået lægen
ihjel. Da de ikke finder tegn på noget, falder
mistanken på Marie.

Næste dag, da Marie kommer hjem fra arbejde,
opdager hun, at moderen har begået selvmord
ved at drukne sig i badekarret.
Maries fysiske forandringer slår nu ud i fuldt flor
og mistænksomheden mod hende vokser fra
den lokale befolkning. En aften forfølges hun af
nogle knallertkørende lokale. Marie angriber

den ene og slår ham ihjel. Hun gemmer sig,
men Daniel finder hende og lover at hjælpe
hende.

Hun tager hjem for at pakke og tager afsked med
sin far. De lokale har imidlertid opsnuset, hvor
hun skal mødes med Daniel. De overfalder hende
og bringer hende ombord på en fiskekutter, som
sejler til havs. Hun befries dog af Daniel, som
skjult har sneget sig med ombord. Marie dræber
de ombordværende en efter en. Næste morgen
vågner hun med Daniel ved sin side.

Vurdering
Den svenske film ”Lad den rette komme ind”
(2008) banede vejen for den skandinaviske
filmtrend, som er blevet omtalt som Nordic
Twillight. Til denne trend føjer nu sig en dansk
pendant, og der kan ikke herske tvivl om, at den
svenske film har været forbillede for instruk-
tøren Jonas Alexanders Arnbys fine og spæn -
dende ungdomsfilm. De rolige og smukke pro-
vinsbilleder i en kombination med den næsten
magisk realistiske tilstedeværelse af det overna-
turlige, som langsomt sniger sig ind, minder
meget om den svenske film.

”Når dyrene drømmer” er en coming of age-film.
Lavet med stort visuelt talent, fortællemæssigt
overskud og et godt blik for forskelligheden i sin
hovedpersons svære indre og ydre liv.

Den er meget genrebevidst og bag varulveplot-
tet, gemmer der sig også en fin historie om at
være outsider, at blive frosset ud, men selvføl-
gelig også om opdagelsen af det seksuelle. Her
i en kvindelig udgave, hvor mændene prøver at
kontrollere Marie. At benævne filmen som ren-
dyrket i sin genre vil være en overdrivelse, men
måske mere karakterisere den som et vellykket
karakterdrama i familie med andre velproduce-
rede danske ungdomsdramaer, som handler om
at finde sig selv, om seksualitet og om at be-
væge sig væk fra det sikre og velkendte. 

I en varulvefilm kunne
man let forvente, at
den ville vælte sig i
blod og en masse spe-
cial effekter. Det er ”Når
dyrene drømmer” heldigvis fri
for, og derved bliver den ikke så voldsom og
blodig, som man kunne frygte. Der antydes blot. 

Derimod holder den sig ikke tilbage i skildrin-
gen af teenagealderens spirende seksualitet og
er pågående kropslig i skildringen af Maries
vrede og begær, noget som f.eks. er aldeles fra-
værende i de fnidderromantiske Twillight-film.
Den kun 19-årige ukendte Sonia Suhl er et stort
lyspunkt i filmen. Hun er stort set med i hver
eneste scene i filmen, og spiller med en trovær-
dig tavs intensitet, og hendes bleg-blonde ud-
seende passer perfekt til rollen som Marie.
Under hendes sarte ydre fornemmer man et
stærkt og gådefuldt indre.

”Når dyrene drømmer” er et klart hit til ung-
domsfilmtræf eller maratonaftener. Man skal
være 14 år og opefter, synes jeg, for at få det
fulde udbytte af denne tankevækkende film, der
ikke ligner så meget andet i dansk ungdoms-
film.

Indledning
Det vil være en god ide at fortælle de unge, at
det ikke er en gyserfilm med hvad dertil hører
af velkendte blodige genretræk, de skal se.  
Maries metamorfose eller identitetsudvikling
kan der også spindes en mere eller mindre psy-
kologisk forklaring på nemlig den senpubertære
udvikling af en seksualitet, som på den ene side
er afskrækkende og på den anden side særde-
les tillokkende. Filmen berører også outsider -
temaet, som kan nævnes. For de sarte sjæles
skal det måske bemærkes, at den i visse passa-
ger kan virke uhyggelig på nogle.

Hans Peter Mehlsen, 
Aarhus Skolebio

NÅR DYRENE DRØMMER

DK 2014
Instr.: Jonas Arnby
Manus: Rasmus Birch
Medv.: Sonia Suhl, Lars Mikkelsen, 
Sonja Richter, Jakob Oftebro m.fl.

Censur: 15
Spilletid: 84 min.
Udl: Nordisk
Prem: 12/6-2014
Aldersvurdering: Fra 14 år
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Når dyrene drømmer



Paddington
Handling
Med kufferten fuld af marmelademadder an-
kommer Paddington til London for at finde et
hjem. Byen er desværre ikke så varm og kærlig,
som han havde forestillet sig, men heldigvis
kommer familien Brown forbi togstationen, og
beslutter sig for at hjælpe Paddington. Familien
Brown er utrolig venlig, men hos dem kan han
dog ikke blive boende, da Hr. Brown mener, at
det er til for stor fare for børnene, at bo sam-
men med en bjørn. Med masser af overtalelse
og charme indvilliger Hr. Brown i at hjælpe til
med at finde den opdagelsesrejsende, der
boede sammen med Paddingtons tante og
onkel i Peru for mange år siden, og som lovede
bjørnene en varm velkomst, hvis de en dag kom
til London.

I mellemtiden har byens museumsdirektør hørt
rygter om Paddingtons eksistens, og ønsker
ham fanget og udstoppet, så hun kan pryde
hendes samling af sjældne udstoppede dyr. Da
Paddington en dag pludselig er væk indser fa-
milien Brown, at Paddington er alt, hvad deres
lille familie har brug for.

Vurdering
Den familie og det London som Paddington
møder, er lidt mere fjendsk og en smule mere
dramatisk, end det univers vi kender fra Michal
Bonds børnebøger og de animerede tegnefilm,
der bl.a. er blevet vist i børnetimen. Universets
uskyldighed forsvinder hermed lidt, men dette
er et fornuftigt træk, da det gør filmen til en
mere realistisk afspejling af den verden vi fak-

tisk lever i. Paddington ham selv er ligeså uskyl-
dig, charmerende og uheldig som han altid har
været, og hans færden i Londons gader er
 uimodståelig underholdende. Hans jagt på et
hjem, hvor han vil blive elsket og accepteret
som den bjørn han er, er til tider hjerteskæren-
de, men hjælper samtidig til at levere et fint
budskab omkring, at verden er stor nok til os
alle, også fremmede, og også selvom man er en
bjørn.

Rent filmteknisk er Paddington helt fortryllende.
De computeranimerede bjørne er perfekt be-
gået, da de både er charmerende, livagtige og
passer naturligt ind i resten af universet, som er
live-action. Der indgår enkelte andre fantastiske
elementer i filmen, der klæder filmen på en rig-
tig fin måde og sammen med de utrolig flotte
panoramabilleder og kreative kameravinkler,
bliver filmen i sandhed en fryd for øjet.

Hr. Brown og filmens skurk, spillet af Nicole  Kid -
man, er begge meget karikeret, men alt i alt, så
er Paddington utrolig charmerende og sætter
baren højt for børnefilm i 2015. De varmeste
anbefalinger herfra - den bliver en sikker vinder
i alle danske børnefilmklubber.

Indledning
Man kan med fordel indlede med at spørge bør-
nene om de kender bjørnen Paddington, og el-
lers fortælle om Michael Bonds populære børne-
fortællinger. Paddington er faktisk en meget
 populær bjørn i England, hvor han er statueret
på den metrostation i London, som han er
 opkaldt efter. Filmen lægger også op til at tale
om, hvordan det er at være lille i en meget stor
verden, og om at acceptere hinanden trods for-
skellighed. Verden er som sagt stor nok til os
alle, også fremmede, og også selvom man er en
bjørn.

Anette Vibeke Jensen, 
Odense Filmklub for børn og unge

PADDINGTON

GB 2014
Instr. & manus: Paul King
DK stemmer: Mikkel Lomborg, 
Marie Schjeldal, Peter Zhelder, 
Oscar Dietzm.fl.

Censur: 7
Spilletid: 96 min.
Udl: Filmcompagniet
Prem: 15/1-2015
Aldersvurdering: Fra 5-6 år
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PEDDERSEN & FINDUS
- den lille drillepind

Handling
På et lille rødt husmandssted bor en lidt distræt
gammel mand, Peddersen, som har travlt med
sine mange opfindelser. Han er så god som hat-
ten er høj, men alligevel er han ret ensom. En
dag kommer den meget snakkende og kage -
syge nabokone forbi. Hun giver Peddersen den
kattekilling, som er fundet i en kasse, der har
 indeholdt konservesgrønærter fra “Findus”. Som
tiden går, bliver Peddersen mere og mere glad
for katten - og det er gensidigt. De to hygger sig
med små gøremål i hus og på værksted, bager
pandekager og deles om input til nye skøre
 opfindelser. Men da Peddersen en dag får en
hane, bliver Findus så jaloux, at han finder på
gale streger. Undervejs opstår nogle uheld og
vanskelige situationer, men det hele ender selv-
følgelig godt, for som der bliver sunget “Del
med en ven - og du får dobbelt igen”.

Vurdering
Vi bliver budt indenfor i en verden, som mixer
rigtige skuespillere, som skal “spille op” til com-
puteranimation og en fiktiv Findus. Det er et nyt
koncept i forhold til de tidligere filmatiseringer
af svenske Sven Nordquist’s skønne børnebøger
om den rare mand og hans filuragtige kat. Hvor
de fire første (tegne)film præsenterer de små
fortællinger som enkelthistorier, forsøger denne
film at samle indholdet fra flere bøger og dække
det specielle venskab fra starten. De første fire
film om samme univers blev produceret i Skan-
dinavien og var meget tro mod deres forlæg,
mens denne er produceret i Tyskland af en iransk
instruktør. Man kunne fristes til at tro at den kul-
turelle baggrund og tradition udmønter sig for-
skelligt? I al fald får filmen mange hårde ord
med på vejen af anmelderne, og jeg tilslutter

mig en del af kritikken. Selvom det langt hen ad
vejen er en hyggelig historie for de yngste, så er
moralen ikke alderssvarende, når den præsen-
teres af mærkværdige situationer. F.eks. når Fin-
dus reagerer voldsomt på at hans favoritvær-
dighed er i fare ved hanens ankomst som nyt
kæledyr - eller når Findus sendes af sted for at
løbe rundt foran en livsfarlig tyr for at vifte med
et skilt med en tåbelig tekst - eller når Findus
manipulerer sig frem til flere fødselsdage om
året. Det hele virker lidt “overgearet” og kun-
stigt, fra de forvirrede udsving hos Peddersen til
lydsporet med tempo og middelmådige sang-
tekster og til det meget “farveladeglade” land-
skab og animerede figurer. Sagt med et citat fra
Filmz, så “virker Findus paradoksalt nok som
den mest virkelige karakter på opfindergården”.

Indledning
Den tyske udgave virker både tungnem og hek-
tisk på een gang og lever dermed ikke helt op
til de skønne fortællinger - eller de tidligere
 filma tiseringer af dette univers. Heller ikke de
indlagte sange har kaliber til at blive “øre-
hængere” efter min mening. Børn fra 5 til 8-9
år vil nok finde de 1 1/2 time i denne fantasi-
verden underholdende med det lidt overdrevne
skuespil, den kvikke og udspekulerede kat - og
de flotte “pangfarver”. Der opstår nogle vanske-
lige situationer, som dog ikke varer længe og
ikke virker særlig skræmmende. Derfor kunne
en kort omtale af de oprindelige bøger og hand-
lingen, men også lidt om filmens virkemidler,
være en dækkende introduktion.

Kirsten Østergaard Nielsen,
Aarhus Børnefilm

PEDDERSEN & FINDUS: 
DEN LILLE DRILLEPIND

Tyskland 2014
Instr.: Ali Samadi Ahadi
Manus: Thomas Springer
DK stemmer: Ulrich Noethen, Per Pallesen,
Hector Gad Foss, Max Herbrechter m.fl.

Censur: A
Spilletid: 89 min.
Udl: Filmcompagniet
Prem: 2/10-2014
Aldersvurdering: For alle
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Handling
Filmen tager udgangspunkt i de irske folke -
eventyr, som blandt andet fortæller om de my-
stiske Selkies – væsener, der lever som sæler i
havet, men på land er mennesker.

Ben og hans mor og far bor på en lille ø, hvor
hans far er fyrmester. Da Ben er 4 år, bliver han
storebror - en begivenhed han har set frem til
med forventning. Men da hans elskede mor dør
i barselssengen, skyder han skylden på lille-
søster.

Da han er 8 år, finder han sin nu fireårige søster
Saoirse frygtelig irriterende, og vil egentlig helst
have fred for hende, så han kan se på havet i
fred og ro. Men deres far, der stadig lider under
at have mistet sin kone, har givet Ben ansvaret
for Saoirse. En aften finder Saoirse en kiste i
hjemmet, der indeholder en ‘kåbe’, som hun
tager på og forsvinder i havet som en sæl. Deres
far beslutter, at det er for farligt, at lade hende
blive på øen og sender derfor de to børn til
byen, for at bo hos deres farmor. Ben og hans
søster må drage af sted - væk fra alt hvad Ben
kender og elsker. 

Dette er meget imod Bens vilje, og han beslutter
sig for at vende tilbage til deres hjem. Saoirse får
lov til at komme med, og på deres vej hjem op-
lever de en fantastisk og magisk verden, som
Ben ellers kun kender fra de folke eventyr, hans
mor fortalte, når de skulle sove. Det står dog hur-
tigt klart for Ben, at det langt fra er en god-
nathistorie, og at farerne, de står overfor, er helt
virkelige. Men for at klare turen må de to søsken-
de først lære at stole på hinanden.

Ben opdager, at Saoirse besidder kræfter, der
kan bruges i den magiske verden og at disse
kræfter måske kan være deres eneste redning.
Samtidig møder de to børn en masse magiske
væsener, der fortæller dem, at Saoirse er en Sel-
kie – men skal Ben tro på alt dette? Da Saoirse

bliver svag, og er tæt på at dø, må Ben gøre alt
hvad han kan, for at hjælpe sin søster og finde
ud af, om hun er en ægte Selkie.

Vurdering
Sangen fra Havet er anderledes , og der er ikke
meget action i filmen, som for mig, virkede lidt
kedelig. Det er dog de flotteste tegninger, jeg
længe har set i tegnefilm, og de giver filmen et
helt specielt udtryk. Jeg synes, det er en fin hi-
storie, med nogle gode pointer, men jeg mang-
lede, at der skete lidt mere i handlingen. Histo-
rien om forholdet mellem søskende er virkelig
fin, og jeg synes også, at det er dette, som bærer
filmen, da jeg blev lidt forvirret over alle histo-
rierne om Selkierne. Jeg følte, at jeg manglede
en lidt bedre forklaring på, hvad de var for
nogen væsener og hvor de kom fra.

Jeg tror filmen egner sig bedst til mindre børn,
eller voksne, som så enten kan glæde sig over
det visuelle, med de virkelig flotte tegninger,
eller den fine historie omkring Ben og Saoirse.

Filmen henvender sig måske mere til piger end
til drenge, på grund af den lidt manglende acti-
on, som drenge ofte er glade for. Men dermed
ikke sagt, at det ikke er en god film, jeg mang-
lede bare en scene eller to, hvor der var mere
fart på, end ellers. 

Indledning
Det er oplagt at tale om irriterende brødre eller
søstre - og om hvordan, man på trods af dette,
nok ikke ville undvære dem. Historien om Ben
og Saoirse er vidunderlig og meget rørende.
Man kan ikke bebrejde Ben, men samtidig er
det svært at holde ud, når man ser på den hen-
givenhed og søgen om opmærksomhed Saoirse
retter mod ham. Det er også svært at se på
deres far, der kun lige kommer igennem dagen
efter at have mistet sin elskede og som har
svært ved, at tage sig af de efterladte børn. Man
kan derfor også tale om, hvor svært det er at
miste og hvordan man kan komme videre. 

Fie Flatau, anmelder 15 år

SANGEN FRA HAVET

DK 2014
Instr.:Tomm Moore
Manus: Will Collins
DK stemmer: Oscar Dietz, Silja Lucia, 
Kasper Leisner, Birthe Neumann m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 93 min.
Udl: Filmcompagniet
Prem: 19/2-2015
Aldersvurdering: Fra 6 år
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Skammerens datter
Handling
Skammerens datter er en filmatisering af Lene
Kaaberbøls første bog i skammer-serien. Uni-
verset som filmen udspiller sig i er et middelal-
derlignende fantasyunivers med store firbens-
drager og skammere, der ved at kigge folk i
øjnene kan se ind i deres sjæl og se, hvad de
skammer sig over. Den unge pige Dina bor sam-
men med sine to søskende og sin mor, der er
skammer. Dina har også selv arvet sin mors
evner, hvilket betyder at landsbyens beboere
ikke tør se hende i øjnene og de andre børn ikke
vil lege med hende.

En dag bliver hendes mor kaldt til hovedstaden,
da fyrsten og hans familie er blevet myrdet, og
der derfor er brug for skammerens evner til at
finde den skyldige. Ikke lang tid efter at Dinas
mor er rejst, dukker en mand ved navn Drakan
op og beder Dina om at komme med til hoved-
staden, da hendes mor har brug for hjælp til at
afgøre om fyrstesønnen Nicodemus har begået
forbrydelsen. Dina er ikke bange for at tage
med Drakan, da hun har set ham i øjnene og
ikke kan se nogen skam. 

Men det viser sig dog, at man ikke nødvendigvis
er god, bare fordi man ikke føler skam, og snart
er Dina på flugt fra Drakan, der vil dræbe
hende, da hun efter sit møde med Nicodemus
kan fortælle, at han ikke er morderen. Drakan
vil nemlig stå til at arve tronen, hvis Nico demus
bliver kendt skyldig, og han vil derfor gøre alt
for at få Nicodemus ryddet af vejen. Drakan
sætter Dinas mor i fængsel for hekseri og Dina
må sammen med Nicodemus flygte, for ikke
også at blive fanget. Dina og Nicodemus får føl-
geskab af en række nye venner og når i sidste
øjeblik at redde Dinas mor fra at blive sendt ned
til firbensdragerne. Den lille gruppe får kæmpet
sig væk og sejler bort til et lille samfund uden
for byen, hvor de kan fejre, at de fik reddet
Dinas mor og planlægge deres næste træk mod
den onde Drakan og hans soldater.

Vurdering
Filmens fantasyunivers er utrolig flot lavet og de
flotte kostumer og kulisser gør det nemt at leve
sig ind i det eventyrlige univers. Filmen er ba-
seret på den første bog i en serie bestående af
fire bind, hvilket også kan mærkes. Filmen slut-
ter meget åben, og der er personer og bag-
grundshistorier, man som seer må vente med at
få uddybet til næste film om skammerens dat-
ter. 

De kvindelige heltinder har de sidste par år ind-
taget fantasyfilmene og med heltinder som Kat-
niss fra Hunger Games og Tris fra Divergent er
Dina i godt selskab i de unge kvinders kamp
mod de store uretfærdige magthavere. I mod-
sætning til de to Hollywoodheltinder er Dina
dog kun 11 år og har brug for hjælp fra hendes
nye venner, for at kunne overvinde den magt-
hungrende Drakan. Dina som person er både
spændende og hjertevarm og på grund af den
unge alder og det faktum at Dina taler dansk vil
mange af filmklubbernes medlemmer have

nemt ved at identificere sig med den unge helt-
inde. Filmen er ligeledes i modsætning til
mange fantasyfilm ikke uendelig lang, og med
sin 1 time og 36 minutter er den meget pas-
sende til klubbrug. Men de mange relationer og
svære navne kræver, at man koncentrerer sig for
at kunne følge med. Dette kombineret med de
dramatiske kampscener og den uhyggelige
skurk Drakan betyder, at filmens aldersgrænse
på 11 år er passende.

Indledning
Filmens eventyrlige univers er fjernt fra vores
egen hverdag, og det vil være godt at ridse det
op, inden filmen starter. Ligeså vil en forklaring
af Dinas evner som skammer også gøre det
nemmere at forstå filmen. Derudover lægger fil-
men op til, at man kan tale om, hvordan det er
at være anderledes og at det nogle gange bety-
der, at det kan være svært at få venner, når man
ikke er som alle de andre.

Nynne Bern Jensen, Hodja Ørestad 

SKAMMERENS DATTER

DK 2015
Instr.: Kenneth Kainz
Manus: Anders Thomas Jensen 
& Lene Kaaberbøl
Medv.: Rebecca Emilie Sattrup, 
Petra Maria Scott, Jakob Oftebro m.fl.

Censur: 11 
Spilletid: 96 min.
Udl: Nordisk
Prem: 26/3-2015
Aldersvurdering: Fra 11 år
FILMEN KAN BOOKES FRA 1/1-16
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Handling
Den rebelske og selvstændige teenager, Mika,
har det svært med skolens eksamener og har
generelt meget lidt tiltro til sig selv. Da hendes
mor og far, i håbet om at Mika vil forbedre sig,
sender hende på sommerferie hos hendes stren-
ge bedstemor, åbner der sig en ny verden for
hende. Hendes bedstemor, Maria, bestyrer en ri-
deskole, og er gammel, succesfuld springrytter.
Her opdager Mika, at hun besidder et unikt ta-
lent - hun kan kommunikere med heste! 
Hendes nyfundne talent kommer dog på en
hård prøve, da hun møder den smukke, men
vilde og utæmmede hest, Stormy. Ingen på ri-
deskolen har haft held med at tæmme Stormy
endnu, og bedstemor Maria har allerede beslut-
tet at sende ham til hestehandleren, men det vil
Mika ikke acceptere. 

Mika gør alle ting på sin egen måde, og hun vil
ikke lytte til dem på rideskolen, der fortæller
hende, at Stormy er farlig og ond. Langsomt bli-
ver hun mere og mere indstillet på, at tæmme
ham og blive hans ven. 

Mod alle odds, knytter Mika og Stormy et
særligt bånd, og Mika lærer, ved hjælp fra for-
skellige mennesker, at ride. Da hun en dag viser
bedstemoren, hvad hun har opnået med
 Stormy, får hun lov til at ride ham, og stille op
til det årlige springstævne, som hendes beds-
temor holder. Samtidig får Mika sig en konkur-
rent, der ikke vil lade sig slå af hende, og som
vil bruge alle midler for at Mika og Stormy ikke
vinder. Og da Stormy smider Mika af til spring-
stævnet, er bedstemoren helt sikker på, at hun
vil skille sig af med ham, på grund af hans vild-
skab. Nu må Mika kæmpe alt, hvad hun kan, for
at beholde Stormy, og redde ham fra den ube-

hagelige skæbne, der venter ham hos heste-
handleren. 

Vurdering
Stormy er en rigtig hestefilm, der henvender sig
mest til hestepiger. Jeg synes filmen er lidt en
kliché, med den rebelske pige, der som den
eneste, kan tæmme den ustyrlige hest. Filmen
er ret forudsigelig, uden de store overraskelser,
og jeg synes, det bliver lidt kedeligt. Jeg tror, jeg
er lidt for gammel til at blive helt fanget af hi-
storien, fordi jeg før har set en del film, som
minder rigtig meget om Stormy. Det er slet ikke
en dårlig film, for selve historien er god og
spændende, men fordi den er så klassisk, blev
jeg ikke helt overbevist.

Jeg mener, at filmen vil egne sig bedst til lidt
yngre hestepiger, da jeg, selvom jeg selv er vild

med heste, synes den er for forudsigelig. Men
for piger, i aldersgruppen syv til 13 år, mener jeg
det er en perfekt film, med en historie, som fan-
ger de fleste - måske det er derfor, den har fået
dansk tale? Jeg er sikker på, at filmen vil være
et hit hos de fleste piger, i den aldersgruppe –
især hvis de er til heste. 

Indledning
Man kan tale om, hvor svært det kan være at
tilpasse sig, hvis man er lidt anderledes og så
selvfølgelig om, at alle har noget de er gode til
- man skal bare finde ud af, hvad det er! Man
kan tale om, at nogle mennesker menes at
kunne kommunikere med dyr. Hvordan ville det
være, hvis man kunne tale med sin egen hund
eller kat derhjemme - måske lidt skræmmende,
måske sjovt?

Fie Flatau, anmelder 15 år 

STORMY
– SAMMEN ER VI FRI

Tyskland 2013
Instr.: Katja von Garnier 
Manus: Kristina Magdalena Henn
Medv.: Hanna Höppner, Marvin Linke m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 101 min.
Udl: Angel
Prem: Ingen dansk biografpremiere
Aldersvurdering: Fra 7 år
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Bavarian Film Awards 2014 - Bedste UngdomsfilmGerman Film Awards 2014 - Guldvinder
European Film Awards 2014 - nomineret til

Ungdoms Publikums prisen
Stormy

– sammen er vi fri



Kids' ChoiceAwards, USA 2015- nomineringSvampebob:
En rigtig landkrabbe

Handling
En pirat finder en magisk bog om Svampebob
og foretager sig forskellige og ret absurde ting
med den. Men inden længe er vi på bunden af
havet, hvor Svampebob og de øvrige figurer
fra universet holder til. Opskriften på de åben-
bart dyrebare krabbeburgere forsvinder, og i
en række optrin befriet fra logik og alt der
minder om fornuft, rejser Svampebob frem og
tilbage i tiden for at frelse den. I øvrigt rejser
Svampebob også i rummet og ender faktisk i
en hektisk jagt på piraten fra indledningen,
som i virkeligheden er den, der har stjålet op-
skriften. 

Forvirret? Det var jeg, da jeg så filmen, og jeg
er det oprigtig talt stadig mens jeg forsøger at
få hold på filmen.

Vurdering
Først en indrømmelse: Jeg har aldrig for alvor
fulgt med i Svampebobs eventyr i tv. Når mine
børn har siddet klistret til skærmen og været
opslugt, har jeg halvhjertet forsøgt at finde ud
af, hvad det handlede om. Men jeg er som re  -
gel blevet irriteret over den hyperhysteriske to -
ne i serien, før jeg for alvor er blevet klogere.

Nu har jeg så tilbragt halvanden time i selskab
med figurerne uden mulighed for at flygte. Jeg
kan ikke påstå, at jeg er blevet meget klogere,
men jeg forstår måske lidt af fascinationen.
Svampebobs totalt naive og glade tilgang til
tilværelsen er tilsyneladende en pointe. De
komplet vanvittige påfund får Monty Python til
at fremstå velovervejede og lettere konservati-
ve. Referencerne til andre film og kulturpro-

dukter kommer i så stor hast, at jeg dårligt
kan nå at værdsætte dem, endsige grine ad
dem. Metafiktionen er tyk, og jeg tror, at børn
gennemskuer, at grænser i fiktionens verden
overskrides.

Fornemmelsen jeg sad tilbage med var stadig
en hysterisk opskruet historie. Og hvis jeg skal
være rigtig mavesur: skruet derop for at skjule,
at kejseren ikke har noget på. Men måske
tager den mavesure mig fejl, måske er det en
pointe, at alting er i spil på en total idiotisk og
uventet måde. I hvert fald glemte jeg alle for-
behold og lod mig bare underholde i den tid,
filmen varede.

Derfor er min anbefaling: Se filmen selv. Gør
op, om det er noget børnene i klubben skal
udsættes for og overvej, om de skal have store
mængder af sukker og farvestoffer i forbindel-
se med den.
Aldersvurderingen på 7 år, er ikke skudt helt
ved siden af. Det er muligt, at ungerne kan
holde ud at se på Svampebob i fjernsynet,
men det er noget andet at være fastspændt til
sædet i mere end en time.

Indledning
Er man lige så lidt inde i universet som under-
tegnede, kan det være en fordel at lade med-
lemmerne selv komme til orde. Hvad fascine-
rer dem ved Svampebob og livet på Bikinibun-
den.

Kim Bruun, 
Odense Filmklub for børn og unge

SVAMPEBOB: 
EN RIGTIG LANDKRABBE

USA 2015
Instr.: Paul Tibbitt
Manus: Jonathan Aibel m.fl.
DK stemmer
FILMEN KAN BOOKES FRA 1/1-16 / 
KUN PÅ BLURAY & DVD

Censur: 7
Spilletid: 93 min.
Udl: UIP
Prem: 5/2-2015
Aldersvurdering: Fra 7 år
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SÅDAN TRÆNER DU
DIN DRAGE 2

USA 2014
Instr. & manus: Dean Deblois
DK stemmer: Robert Hansen, Stine Stengade,
Peter Aude, Özlem Saglanmak m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 105 min.
Udl: Filmcompagniet
Prem: 3/7-2014
Aldersvurdering: Fra 7 år
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Handling
Alt ånder stadig fred og idyl i vikingelandsbyen,
hvor vikingerne nu lever i fred med deres dra-
ger. Vikingedrengen Hikke er snart ved at være
voksen og hans far, vikingelandsbyens høvding,
vil gerne have, at Hikke skal overtage lederska-
bet. Sammen med sin drage Tandløs flakser
Hikke dog hellere omkring og udforsker uopda-
gede landområder. På en af disse eskapader
støder de to på en gruppe dragefangere, der ar-
bejder for den onde dragehærsleder Drago
Bludvist, som planlægger et angreb på vikinge-
landsbyen. Hikke advarer sine vikingevenner,
der begynder at opruste til kamp. 

Hikke er dog overbevist om, at krig ikke er vejen
frem og flyver derfor afsted for at finde Drago
og tale ham til fornuft. På sin vej bliver han fan-
get af dragerytteren Valka, der viser sig at være
hans forsvundne mor. Under beskyttelse af dra-
gernes konge, Alfadragen, driver hun et kæm-
pemæssigt dragereservat i en stor isgrotte.
Dragos hær, der i mellemtiden har taget en del
af vikingelandsbyen til fange, når dog frem til
isgrotten og bryder idylen. En af Dragos drager
dræber Alfadragen og opnår dens kongestatus.
Det lykkes Dragos alfadrage, at hypnotisere alle
andre drager til udelukkende at adlyde ham, og
han får herefter Tandløs til at angribe Hikke.
Hikkes far kaster sig dog imellem dem og ofrer
sit liv for at redde Hikkes. De to hære trækker
sig midlertidigt tilbage, men slaget genoptages
i vikingelandsbyen, hvor det lykkes Hikke at
bryde Tandløs’ hypnose. Tandløs angriber den
nye alfadrage og bryder dens hypnotiske greb
om de andre drager, der nu slutter sig til Tand-
løs. Alfadragen såres hårdt af Tandløs’ angreb og

flygter til sidst sammen med Drago, hvilket
 efterlader Tandløs som den nye alfadrage.

Vurdering
Der har længe været en vis kamp mellem de to
animationsstudier Pixar og Dreamworks - hvor
sidstnævnte står bag nærværende film. Der fin-
des andre store, men Pixar og Dreamworks er
klart de største - både når det kommer til antal
og kvalitet. Hvis man meget gerne vil finde en
klar forskel, er det nok, at Dreamworks har
været mest produktiv, mens Pixar har holdt den
mest stabile, høje kvalitet på tværs af deres pro-
duktioner gennem årene. Men spørgsmålet er så
om denne magtbalance med Dreamworks som
den evige toer er ved at ændre sig. Rent teknisk
har jeg sjældent set noget så imponerende som
animationen i nærværende film - i hvert fald
ikke inden for den gren af computeranimations-
genren, som de store kommercielle studier har
formået at opdyrke. Især i de mange scener,
hvor Hikke og Tandløs på forskellige måder

svæver (dagdrivende, jagende og flygtende)
gennem luften og skyerne, får man et sug i
maven over, hvor magisk flot det hele ser ud.
Fortællingen er på mange måder mere klassisk
og mindre original end i den første film, men
dens roligt bankende dragehjerte sidder allige-
vel på rette sted. Filmens eneste store problem
er - som det også gør sig gældende for mange
andre film i nyere tid - at der til tider sker lige
vel meget. Af frygt for at komme til at kede sit
publikum, er man kort sagt kommet til at over-
læsse det eventyrlige plot. Helt grundlæggende
har vi dog alligevel med en charmerende, sjov og
spændende film at gøre. Denne varmhjertede,
flotte animationsfilm anbefales derfor fra 7 år.

Indledning
Filmen kræver ikke den store indledning, men
man kan tale med børnene om den første film
og eventuelt også bøgerne, som filmene er ba-
seret på.

Marc Honoré, Hodja Ørestad

Oscar nomineret 2015Golden Globe og AnnieAwards vinder 2015 – bedste animerede film
Sådan træner

du din drage 2



VI ER DE BEDSTE

Sverige 2013
Instr.: Lukas Moodysson
Manus: Lukas & Coco Moodysson
Medv.: Mira Barkhammar, Mira Grosin, 
Liv LeMoyne, Johan Liljemark m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 102 min.
Udl: Filmcompagniet
Prem: 29/5-2014
Aldersvurdering: Fra 12 år
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Handling
Vi er i Stockholm 1982.
12-årige Bobo og Klara er bedste veninder.
Som alle andre teenagere synes de, at deres
 for ældre er pinlige, og i skolen tager de afstand
fra de de andre piger, som tygger tyggegummi,
hører dårlig tomhjernet diskomusik og ikke bry-
der sig om politik. Bobo og Klara kan lide punk
og især lytter de gerne til musikken fra gruppen
Ebba Grön. I den lokale fritidsklub påstår de, at
de har et band, og booker tid i øvelokalet, så de
lokale hardrock drenge i bandet ”Iron Fist” må
vige pladsen.

Næste dag i skolen er der idræt og basketball på
programmet . Pigerne hader sport og kompo-
nerer en sang, som de kalder ”Hader sport”. De
forsøger at tilmelde sig skolens høstmusik-
 koncert, men er for sent ude.

Ved høstkoncerten får de øje på Hedvig, som er
et år ældre . Hun er kristen, men god til at spil-
le på guitar. Skønt hverken Bobo eller Klara kan
spille, beslutter de sig for at danne et band, og
spørger Hedvig om hun vil være med. Hedvig
accepterer. Bobo og Klara overtaler hende til at
få klippet sit hår til en kort punkagtig frisure, li-
gesom de to andre piger har. Da Hedvigs mor
opdager dette bliver hun rasende og vil politi-
anmelde Bobo og Klara for mishandlingen. 
Pigerne møder dog op hos Hedvigs mor og und-
skylder.

De tre piger tager kontakt til et punkband i
Solna, som kalder sig ”Sabotage”. Både Bobo
og Klara falder for Elis, som er et af medlem-
merne i gruppen, hvilket skaber splid mellem
pigerne. Hedvig får dog skabt forsoning.

Sluttelig inviteres pigerne til at spille ved en
musikfestival i Västerås.  Til deres store irritation
præsenteres de som et pigeband. De spiller
deres sang ”Hader sport”, men bues ud af pu -
bli kum. De laver imidlertid teksten om til
”Hader Västerås”, hvilket skaber tumult ved fe -
stivalen. Fritidslederne er skuffede over pigerne,
men humøret er højt, og Klara proklamerer højt,
”at det spiller ingen rolle, hvad I siger, for vi ved,
at vi er de bedste”.

Vurdering
I 1998 filmdebuterede den svenske instruktør
Lukas Moodysson med filmen ”Fucking Åmål”,
en anden fantastisk film om kærlighed, identi-
tet og vigtigheden af at være sig selv. Den blev
et stort hit – også i børnefilmklub sammenhæng
- og efter en række mere eller mindre dystre og
meget ubærlige film efterfølgende, vender han
med ”Vi er de bedste” tilbage til sine rødder og
den tumultariske teenagetid, som også var i
centrum for debutfilmen. Filmen er baseret på
en punk-hyldende tegneserie lavet af hans
kone, Coco Moodysson.

Den store kvalitet i ”Vi er de bedste” er, at Mo-
odysson tager ungdommen seriøst. De unge har

identitet og selvstændighed, og det er ikke
tilfældigt, at filmen udspiller sig i starten af
80’erne, hvor punkmusikken og punkattituder-
ne signalerede protest mod det etablerede og
fremfor alt proklamerede, at du kun skal stole
på dig selv og være dig selv især udtrykt i mu-
sikken, som var let at spille, hurtig og meget
højt.

Men ”Vi er de bedste” er også en ungdomsfilm
om venskab,  forholdet til skole, de første erfa-
ringer med kærester og ikke mindst forholdet til
forældregenerationen. ”Vi er de bedste” har
megen varme og humor mellem de tre hoved-
personer, med en god gnist af fandenivoldskhed
oven på teenage-usikkerheden, og i genkende-
ligheden i skildringen af de overpædagogiske
voksne, der ikke er på bølgelængde med de
unge.

Der er al mulig grund til at slå på tromme for
denne varme og sjove film, som helt igennem er
på de unges side. En intim og storslået hyldest
til ungdommen, med alle dens kvaler og fantas-
t iske oplevelser. Der kræves ingen forudsætnin-
ger for at kende til punkkulturen dengang og
den musik (eksempelvis Ebba Grön og KSMB,
som bruges som lydspor i filmen), som man lyt-
tede til. Filmens temaer, som den gennemspil-
ler,  er universelle og til evig tid gyldige.

Indledning
Men man kan i en indledning godt fortælle om
punkkulturen, som opstod som en subkultur og
modreaktion mod det etablerede system i mid-
ten af 1970’erne, især i England. Især inden for
musikken og moden (tøj, frisure) markerede
punkbevægelsen sig markant, men også politisk
markerede man sig mod systemet. Et af punk -
bevægelsens vigtigste budskab var, og er stadig,
at turde gå mod strømmen, at være anarkistisk
og ikke mindst at være sig selv.

Hans Peter Mehlsen, 
Aarhus Skolebio

12 priser og 15 nomineringer i 2014-15 bl.a. vinder på: Central Ohio FilmCritics Association 2015 for Bedste Udenlandske FilmVi er de bedste



WHIPLASH

USA 2014
Instr. & manus: Damien Chazelle
Medv.: Miles Teller, J.K Simmons, Paul Reiser,
Melissa Benoist m.fl.
FILMEN KAN BOOKES FRA 1/1-16 / 
KUN PÅ BLURAY & DVD

Censur: 11
Spilletid: 107 min.
Udl: UIP
Prem: 
Aldersvurdering: Fra 14 år
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Handling
Andrew Neiman er en ung og dedikeret trom-
meslager, der går på Shaffers Musikkonservato-
rium og bruger al sin fritid på at øve hans tempo
på trommesættet. Musikskolens mest anerkend-
te og frygtede lærer Terence Fletcher overværer
en dag hans træning, og bliver uden synlig af-
fekt imponeret over hans dedikation, og tilbyder
Andrew en plads i sit orkester. Og så er spillet i
gang. Fletcher er en uopnåelig perfektionist, der
hurtigt mister tålmodigheden og hermed udlø -
ser en vrede og irritation uden sammenligning.
I et forsøg på at få sine musikere til at yde deres
bedste og presse dem til bristepunktet udspiller
han dem mod hinanden i konkurrencen om
hans gunst og en plads i orkesteret.

I jagten på perfektion bliver Fletcher mere og
mere arrig og Andrews hånd bliver mere og
mere blodig af al hans træning. Situationen kul-
minerer da Andrew er på vej til den store jazz
konkurrence og hans bus først bryder sammen,
og han derefter bliver påkørt af en lastbil. Trods
hans skader og blodige ansigt kæmper Andrew
sig ind på sin plads i konkurrencen med det
eneste resultat, at Fletcher smider ham ud af
bandet. Andrew bliver senere kontaktet af en
advokat, der overtaler ham til at vidne mod
 Fletcher, og forhindre ham i at fortsætte sin
 undervisning. Filmen ender i en magtdemon-
stration mellem Andrew og Fletcher på scenen
med en fuld koncertsal som publikum og afslut-
ningsvis aner man et anerkendende nik fra
 Fletchers side mod den unge trommeslager.

Vurdering
Andrew Neiman har kun én drøm, han drømmer
om at blive en af verdens bedste jazz-tromme-
slagere, og han forfølger denne drøm med en
 lidenskabelig intensitet og dedikation. 

Det er et lille, smalt og intenst drama, der kan
synes blot at handle om en ung fyr, der slår på
tromme, men Whiplash handler om meget mere

end det. Det er et drama om at sætte sig et
umuligt mål og så gå gennem ild og vand for at
nå det.

Andrew er vokset op med en blød far, der aldrig
har formået at realisere sine egne drømme, og
nu finder den unge fyr ubevidst den faderfigur
og det forbillede han har savnet, i den frygtind-
gydende Fletcher. Filmen gør på mange måder
op med den bløde pædagogik, der siden
70’erne har domineret vores børneopdragelse
og pointerer, at der skal blod, sved, tårer og et
ordentligt piskesmæld til for at bringe sit talent
over middelmådigheden. Virkeligheden rummer
garanteret en karakter som Fletcher, den hårde
og stygge mentor, men situationen er sat på
spidsen for at drive dramaet helt derud, hvor det
ikke kan komme længere. Og det er måske for
langt, men samtidig så er det et hypnotiseren-
de spændende drama, som forhåbentligt vil få
de unge til at sidde på kanten af deres biograf-
stole, ligesom jeg gjorde.

Filmen var nomineret til 5 Oscars og vandt 3.
J.K. Simmons, der gør det fænomenalt, vandt for
bedste mandlige birolle og ellers høstede filmen

priserne for bedste klipning og bedste lydmix.
Disse priser er fuldt fortjent, da filmen er un-
derlagt en lækker rytmisk stemning og tromme-
scenerne er skarpt sammenklippet som en hef-
tig actionscene.

Dette er ikke en oplagt film til vores filmklub-
ber, men det er en fantastisk film, og jeg tror
mange unge vil få meget ud at se Whiplash. 
Et helt igennem smukt, velspillet og veludført
piskesmæld over nakken.

Indledning
For at imødekomme de unge og indikere, hvad
filmen egentlig handler om, så indled filmen
med at tale om drømme og dedikation. Det
handler om, at man skal gå efter sine drømme,
tro på sig selv og så jage målet uden at se sig
tilbage. Forholdet mellem den unge fyr og hans
mentor er voldsomt og dramatisk, men filmens
tema kan overføres til enhver af de drømme de
unge sidder med, om de så drømmer om at
blive rockmusiker, skuespiller eller professionel
fodboldspiller.

Anette Vibeke Jensen, 
Odense Filmklub for børn og unge

Academy Awards, USA 2015 - vinder af 3 OscarsGolden Globes, USA 2015 - vinder Golden GlobeAFI Awards, USA 2015 - Årets Film78 priser og 81 nomineringer 2014-15

Whiplash



Handling
Sammen med sine nære venner Tariq, Samir og
Eddy drømmer Mikael om at bryde igennem
som rapper. Det meste af sin tid bruger Mikael
dog på småkriminalitet og sorte håndværker-
jobs. 

En dag bliver han opdaget af den etablerede
rapper Apollo, som har hårdt brug for at gøre et
comeback. Derfor hyrer han Mikael til at skrive
tekster, mens han samtidig introducerer Mikael
til tilværelsen som professionel rapper fyldt med
fester, piger og koncerter. 

Vennegruppen begynder at føle, at Mikael svig-
ter dem. Samtidig viser det sig dog også, at
Mikaels talent er ret så stort - faktisk også større
end Apollos. Mikael begynder derfor at lave sin
musik bag om ryggen på Apollo. Til en af Apol-
los koncerter beslutter Mikael sig for at bryde
ind på scenen og rappe sine egne tekster. Apol-
lo bliver rasende og tæsker Mikael, der erken-
der, at vejen frem ikke er at arbejde for Apollo.

Vurdering
I hovedrollen som Mikael finder vi rapperen
Gilli, hvis album Ækte vare har lagt navn til fil-

men. Og det giver egentlig god mening, for man
sidder tilbage med en fornemmelse af at have
set en musikvideo i spillefilmslængde. Der er
lange musikfyldte, slow-motion-prægede mon-
tagesekvenser fra det søde rapperliv fyldt med
fester på natklubber, hvor cigaretrøgen slynger
sig æstetisk smukt gennem billederne. Det bli-
ver dog næsten for pænt, og det samme gælder
også indimellem for resten af filmen. Solen
skinner over Brøndby strand, hvor filmen fore-
går, og det gør solen selvfølgelig engang imel-
lem. Resultatet er bare, at filmens stil får en un-
derlig fornemmelse af dansk forstadsidyl, der
ikke umiddelbart passer til den indre logik, som
filmen synes at opstille for sig selv. 

Filmens styrke er for så vidt heller ikke selve
dens plot. Man har set den samme fortælling
før, og der er måske nok lige rigeligt med kli-
chéer i denne udgave. Rettere skal filmens styr-
ke findes i skildringen af de forskellige karakte-
rer, relationerne mellem dem samt deres håb og
drømme. Netop denne del virker troværdigt. 
De fleste af skuespillerne er ganske utrænede,
men de spiller solidt og tilfører filmen noget
ægthed. Man kommer tæt på, og især sproget
og dialogen virker autentisk. Som én blandt

publikum påpegede, da filmen blev vist på
landsseminar: “Det er jo sådan, de rent faktisk
taler!”. Meget af dialogen skulle da også være
delvist improviseret frem, og det kan mærkes.
Det er nemlig i dialogens og karakterskildrin-
gernes realisme, at man finder filmens ‘ækte
vare’. Realismen er dog ikke kras, men rettere
rap-poetisk. Filmen kan vises fra 11 år og opef-
ter.

Indledning
Meget af filmen har rapmusikken som sit om-
drejningspunkt, så det ville være oplagt at tage
udgangspunkt i dette i sin indledning. Har man
eksempelvis en lokal musikskole eller ung-
domsklub, hvor man kan finde en gruppe med
begejstring for rapmusik, kunne det være oplagt
at få dem til at give et par numre samt eventu-
elt fortælle lidt om deres musik.

Et andet udgangspunkt for indledningen kunne
være den alternative filmskole Super16, hvorfra
filmens instruktør Fenar Ahmad er uddannet. I
den forbindelse ville det være oplagt at prøve at
få en elev fra Super16 til at komme og fortælle
om sin uddannelse der.

Marc Honoré, Hodja Ørestad

ÆKTE VARE

DK 2014
Instr.: Fenar Ahmad
Manus: Anders Ølholm
Medv.: Kian Rosenberg Larsson, Ali Sivandi,
Lirim Jusufi ,Benny Jamz m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 90 min.
Udl: UIP
Prem: 8/5-2014
Aldersvurdering: Fra 11 år
KUN PÅ BLURAY & DVD
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Data:

Nomineret til: Bodil Awards 2015 & Robert Festival 2015Ækte vare
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Carl Quist-Møller
Løgn og tegnefilms tricks

Carl er en fantastisk fortæller. Det er svært at holde styr på, hvornår løgnen tager over i historien. Carl formår både
at underholde, informere og aktivere børn og barnlige sjæle, når han optræder. Carl har flere typer arrangementer,
som du kan få oplysninger om påwww.carlquistmoller.dk
Du kan også bestille Carl Quist-Møller´s foredrag om tegnefilm. Carl har blandt andet designet og animeret Jungle-
dyret Hugo. I 2012 var han aktuel som årets julemærke kunstner og i 2013 skrev han ‘Bamsekoncerten’ for DR
symfoniorkesteret. i 2014 producerede han, illustrationer på hans tegnestue Ej Blot til Løgn og tv tegne-udsendel-
ser for Ramasjang. Han optrådte som konferencier i DRs Underholdnings orkestret i 2014 og fortsætter med dette
i Copenhagen Phil i 2015. I foredraget tegner og fortæller Carl. Carl tegner eksempler live fra scenen, og via et ka-
mera rettet mod bordpladen, vises eksemplerne direkte op på biograflærredet. Carl giver sjove tegnetricks til både nybegyndere og øvede og pub-
likum sidder i salen tegner med. Det kan deles op i 2 x 35 minutter + pause. 
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

Ekstra oplevelser
til din klub

I skal 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
manuskripter til både kortfilm og TV-serier (bl.a. som hovedforfatter på ”2900 Happiness”), men
Jesper har også – da han trængte til en inspirationspause – arbejdet som skolelærer. Det var dette
job, der gav ham ideen til kortfilmen SES, som blev hans instruktørdebut. Filmen har vundet en lang
række priser over hele verden, og de, der deltog i Landsseminaret 2009, havde her fornøjelsen af
filmen. Jesper deltog sammen med de to hovedrolleindehavere Coco Hjardemaal og Mikkel Juul
Jensen til DaBUFs Ungdomsfilmgennemsyn 2009 i Nyborg. 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

Thomas Borch Nielsen
Manden bag Disco Ormene og Marco Macaco

Thomas Borch Nielsen er instruktøren bag den succesrige danske animationsfilm ”Disco Ormene” og producent
på filmen ’Marco Macaco’ der havde premiere i efteråret 2012. I underholdende stil fortæller Thomas om hele
processen i at skabe en animationsfilm. Lige fra, hvordan ideen til filmen med regnorme opstod, til hvordan man
får en orm uden arme til at spille på guitar eller hvordan aben Marco blev en filmstjerne! Der vil blive vist mas-
ser af sjove klip – også dem, der gik helt galt. Udover Disco Ormene og Marco Macaco har Thomas igennem tiden skabt computer effekter til over
30 spillefilm. Så han vil også kunne vise, hvordan man får folk til at flyve, en rotte til at prutte og springe rumskibe i luften.

Arrangementet varer ca. 1 time og koster 4.000 kroner + transport.
Henvendelse til: thomas@niceninja.com
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Deni Jordan
Stunt

Deni Jordan fra Scandinavian Stunt Group har arbejdet med stunts
siden 1985. Han har været med til at udvikle begrebet dansk stunt
sammen med Spang Olsen brødrene. 
Deni har vundet 2 første præmier ved de uofficielle verdensme-
sterskaber i stunt i Moskva.
Deni er desuden den eneste danske stuntmand nomineret til en Tau-
rus World Stunt Award, ’stuntens Oscar’, 2 gange  for sin præstati-
on i filmen Wallander - Firewall (2010) og for actionfilmen “Pioner”
i 2014. Deni fik sin instruktørdebut i 2014 med den prisvindende
tv-serie “The Stunt Comedy Show” som pt vises på DR Ultra. Seri-
en er desuden solgt til 10 lande. Deni har skrevet, instrueret og spil-
ler hovedrollen i serien. 
Serien vandt prisen for bedste non verbal tv serie dec 2013  i Mon-
treux Comedy Festival i Schweiz. 

Stuntshows
Vi fortæller om vores job og om 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 sammen 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 tilfredsstille 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. Der kan også fortælles om hvordan jeg lavede tv-serien “The Stunt Comedy Show” som har taget 3 år at lave. 

Varighed: 45 - 60 min. pris kr. 6.000,- Alle priser er excl moms, transport, evt. kost og logi. 
Henvendelse til: dj@stuntgroup.dk

Alex Scheunchen
Børneskuespiller

Mød den ægte ’Ivan Olsen’ - ’Gummi Tarzan’! 
Alex Scheunchen fik som 9-årig hovedrollen som Ivan Olsen i Søren Kragh-Jacobsens film “Gummi Tarzan”
fra 1981. Alex kommer gerne ud og fortæller historien om, hvordan han i sin tid fik rollen som Ivan Olsen
og om oplevelserne med at være børneskuespiller. Det var meget arbejde for en 9-årig med optagelser der
foregik i to en halv måned i stræk og hver aften måtte han øve replikker til næste dag. Men der var også
meget spændende, især husker han en episode, hvor han i Nordhavnen skulle falde i vandet på vej væk fra
en kran. Alex taler også gerne om ‘afskærmning af børn mod presse’ problematikken, som han har god er-
faring med, og om filmens budskaber og årsagen til dens stadige gennemslagskraft: “Dels mobning, men
også kampen mod Janteloven. Alle har deres forcer, alle har noget de er gode til. Det er to smukke bud-
skaber, der er evigt højaktuelle.” 

Prisen for arrangementet er 1800 kr. pr. time + transport.
Henvendelse til Alex på mail: snabeldyr46@hotmail.com eller telefon: 26 74 44 46
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Kaspar Munk
Instruktør af filmen HOLD OM MIG og YOU & ME FOREVER

Kaspar Munk har de seneste år instrueret flere kortfilm for børn og unge. Han har instrueret spillefilmene ’Hold om
mig’ og ’ You & Me Forever’, der er barske ungdomsfilm, som er inspireret af virkeligheden. Både Hold Om Mig og
You & Me Forever har vundet en ’Robert’ for bedste Børne- og ungdomsfilm. 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 taler om sit arbejde som instruktør. Hvad laver en filminstruktør egentligt? Han fortæller
også om hvordan idéen til filmene startede og om arbejdet med de unge skuespillere – og hvordan man forholder
sig til hårde emner som gruppepres, ensomhed og kærlighed på film. Senest har Kaspar instrueret DRs julekalender 
2014 ’TIDSREJSEN’, som i 2015 har fået tildelt en Robert for Årets korte TV-serie.
Kaspar var i 2010 udnævnt som programdirektør for Odense Internationale Film Festival. Kaspar modtog Pråsprisen i 2010.

Pris for arrangementet 4.000 kroner + transport.
Såfremt I ønsker det, kan Julie Sandra Brochorst Andersen, som er hovedpersonen i Kaspars film deltage.
Det koster så kr. 6.000,- samlet + transport. Henvendelse til: kaspar@kasparmunk.com

Nikolaj Kopernikus
Skuespiller

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 vis-
ningen 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 kr. 2.000,- + moms og transport.
Henvendelse til: frank@frankskaarup.dk – se mere på www.frankskaarup.dk

Julie Sandra Brochorst Andersen
Spiller hovedrollen i filmene HOLD OM MIG og You & Me Forever

Julie er 21 år og student fra Johannes Gymnasiet på Frederiksberg. Hun spiller hovedrolle i filmene ”Hold om mig” og
”You & 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. Derudover har Julie studeret på Lee Strasberg Theatre & Film academy i
New York og går med overvejelser om at søge ind på skuespillerskolen i fremtiden. 

Pris 2.000.- + transport.
Henvendelse til Julie på: jsba01@hotmail.com el. tlf. nr. 2086 4802
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Tina Klemmensen
Lær at lave din egen Postmand Per/ Høne på Flugt /Walter og Trofast dukke 
og hør hvordan det er at arbejde som dukke-animator.

Deltagerne på workshoppen modellerer deres helt egen Postmand Per eller en høne fra Flugten fra Hønsegården
eller Walter og Trofast i modellervoks, mens jeg fortæller, hvordan det er at arbejde som animator på bl.a. Postmand
Per og Flugten fra Hønsegården. Bare rolig; jeg guider alle gennem hvordan man får en klump modellervoks til at
ligne Postmand Per/de karakteristiske høns eller Walte og Trofast 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 af-
snit/scene er lavet.
Aldersgruppen for workshoppen ’Postmand Per’ er 3-6-årige i selskab med deres voksne. Aldersgruppen for workshoppen ’ Flugten fra Hønse-
gården’ Eller Walter og Trofast 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 nu som illustrator, modelbygger og animator fra sit eget firma. Tina giver med sit foredrag et godt indblik i hvor nemt det er at lave sin
egen dukkefilm. Hvordan en dukkefilm bliver til og hvordan en dukkeanimator arbejder.

Postmand Per workshoppen varer 60 minutter for de 3-6 årige og koster 2.000 kr. + transport
Flugten fra Hønsegården/ Walther og Trofast workshoppen varer 90 minutter og koster 3.000 kroner + transport.
Henvendelse til:  info@tina-klemmensen.dk 
Se mere af Tina´s arbejde her: http://www.tina-klemmensen.dk/

Oliver Ussing 
Instruktør af filmen Min bedste fjende.

Er det okay at lave en film der viser grov mobning? Eller gør det bare ondt værre? Oliver tager udgangspunkt i
tilblivelsen af sin film “Min bedste fjende” og fortæller lidt om, hvorfor han synes, denne film var vigtig at lave. Og
om arbejdet med de unge, mange af dem uprøvede, skuespillere.

Pris 2000,- + transport.
Henvendelse til: mail@oliverussing.dk

Personligt kulturmøde i biografen
Oplæg og unikke kulturmødefilm som Satellite Boy, Bliv!, Raketten, Tinga tinga tales, 
Terrorist ved et tilfælde 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 hi-
storier. De fortæller om hvordan og hvorfor 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 lan-
det. 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. 32 118 288

40
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Brug dit hjerte som telefon
WIKKE & RASMUSSEN 
fyldte 30 sidste år
Michael Wikke & Steen Rasmussen - makkerpakkeret bag film som ”Hannibal
& Jerry”, ”Flyvende Farmor” og ”Der var engang en dreng – som fik en lille-
søster med vinger” har i anledning af deres 30 års jubilæum sidste år sam-
mensat et særligt program for hele familien: ”Brug dit hjerte som telefon”,
hvor de viser klip fra deres mange produktioner, fortæller om deres film og tv-
serier, og så bliver der selvfølgelig  også mulighed for at synge med på alle
sangene – fra ”Voldsom Volvo”, ”Ridder Lykke”, ”Jeg vil ha’ en baby”, ”Vi er stjernestøv” til ”Brug dit hjerte som telefon”. 
W&R kommer også gerne ud og fortælle om deres arbejde med enkelte film, lige fra idé til den færdige film, som de viser og fortæller om. 
W&R har i deres karriere både skrevet, produceret, instrueret og spillet med i en lang række film, radio- og tv-serier og stod også bag DRs
succes julekalender i 2012: ”Julestjerner”. De modtog Pråsprisen i 2007.

For yderligere oplysninger om priser og indhold kontakt: Susanne Kier
e-mail: sk@kiercom.dk
Mob +45 31186945
www.kkcom.dk / www.graestedfilm.dk / www.wikkerasmussen.dk

Lars Thiesgaard
”Manden med de tusind stemmer”

Lars er opvokset i Sønderjylland, og uddannet skuespiller fra Odense 1983.

I 25 år har han arbejdet som stemme-skuespiller og – instruktør på en masse tegnefilm. Han begyndte
som stemme til ”Prins Erik” i Disneys ”Den lille havfrue”, og er den dag i dag manden bag stemmen til så
forskellige figurer som Grisling, Byggemand Bob, Pumba, Sorteper, Scooby-Do, Yoda, Johnny Bravo, Dex-
ter, Jokeren, Dupont og Dupond, Superman, Taz – og mange flere. 

Derudover har Lars instrueret de danske stemmer på biograffilm som ”Skønheden og Udyret”, ”Aladdin”, ”Løvernes Konge”, ”Tarzan”, ”Toy
Story” 1-3, ”Shrek” 1-4, ”Kung Fu Panda” 1 og 2, ”Biler” 1 og 2, ”Find Nemo”, ”Monsters Inc.”, “De Utrolige”, ”Ratatouille”, “Lego-filmen: Et
klodset eventyr” – og flere endnu.

Lars vil fortælle om det sjove arbejde med at lægge stemme til tegnefilm, og vil give eksempler på sine mange figurer. Der vil blive vist klip fra
studiet, hvor man ser skuespillere arbejde med at indtale stemmer, og Lars har også en 6 minutters tegnefilm med, som han vil ”dubbe” med 3
forskellige stemmer, live og direkte på scenen! Bagefter er der tid til spørgsmål, og hvis publikum har nogle replikker de gerne vil have Lars til
at sige, så er der også plads til det.
Arrangementet kan vare fra 20- 40 min., og kan tilpasses målgruppen, der både kan være børn (fra 8 år), voksne eller familier.

Pris: 4.000 kr. + transport.
Henvendelse på mail til: lthiesgaard@gmail.com eller telefon: 40 74 65 05

Lær at lave film med Filmfabrikken
Filmfabrikken på Møn er en filmskole for unge mellem 13 og 18 år. Basisuddannelsen er  
3-årig og Filmfabrikkens kerneområde. Men Filmfabrikken arrangerer og rejser også rundt med
kurser, som vi nu kan tilbyde Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber. 
Kurset giver indblik i filmprocessen, og der er ’hands on’ i alle faser. Forløbet slutter med en
lille film. Idégrundlaget er at supplere filmklubbernes filmvisninger med et praktisk filmkursus,
som giver indblik i og ny forståelse for filmmediet.
Filmfabrikkens kurser for DaBUF varer fire timer og har Filmfabrikkens faglærere som inspira-
torer og konsulenter.

Maximum antal deltagere: 40.
Pris: Kroner 8.000,- plus rejseomkostninger. 
Kontakt: mail@filmfabrikken.dk www.filmfabrikken.dk
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Jette Termann
Casting

Mange drømmer om, at spille med i en film /tv. Hvad er casting? Hvad sker der under en casting og senere på op-
tagelserne. Jeg fortæller og viser foto og video eksempler (på power point) fra forskellige børne-/ungdomsfilm og
voksenfilm, hvor børn spiller med - fra Matador og til nu.  Jeg fortæller om, hvor vigtigt det er, at finde lige præcis
de personer, der passer til historien og at det ikke er ’fotomodeller’ vi leder efter, men derimod dejlige almindelige
unger. Der er mange ting, der skal passe sammen f.eks. typer, alder og sprog. Jeg fortæller også om øvning før op-
tagelserne og om selve optagelserne. Ofte optager vi på Fyn, som kan være langt væk hjemmefra - hvordan bor
vi og hvad med skolen? Hvis I viser en film, som jeg har været inde over, kan jeg vise materiale, der tager ud-
gangspunkt i netop den film, f.eks. Kidnappet eller Fuglejagten.  

Jeg glæder mig til, at komme ud til jer i børnefilmklubberne og fortælle om mit spændende arbejde med børn og film. 

Jette modtog Pråsprisen i 2011

Arrangementet tager ca. 1 time og koster kr. 3.000,- + transport uden for hovedstaden - men jeg er fleksibel. 
Skriv til mig, så finder vi ud af, hvordan det bedste passer ind i netop jeres klub. 
Henvendelse: termann@gmail.com

Tommy Duus
Casting

Kom bag om filmen og hør hvordan man caster skuespillere, finder statister og giv jeres medlem-
mer selv muligheden!

Tommy Duus fra Dansk Skuespillerkatalog (Dask – Online) vil fortælle anekdoter om, hvordan man
vælger den rette skuespiller, fortælle om hvordan en film bliver til bag kameraet og give råd om
hvordan man selv kan få chancen til at blive statist eller skuespiller.

Book Dask-Online v/Tommy Duus til en spændende klubaktivitet før eller efter en
film, eller i forbindelse med et klubmøde i DIN børne- og ungdomsfilm klub.

Dask-Online motto er: Du skal ikke drømme, men have ambitioner... så kommer du langt!

Pris kr. 500,- pr time (ex moms) + transport jf. statens takster
Se mere og kontakt Tommy Duus for et oplæg på www.dask-online.dk og info@dask-online.dk

Esben Toft Jacobsen
Instruktør

Esben Toft Jacobsen er animationsinstruktør og har instrueret en
række kort- og spillefilm til børn.
Esben fortæller om sine film fra ide til færdig film: Hvor kommer
ideerne fra, hvordan kan filmens handling vises i billeder, hvordan
skaber man et 3D univers, og hvordan kan man arbejde med fil-
mens stemninger, storyboard og figurer.

Undervejs viser Esben filmklip og billeder fra den prisbelønnede
kortfilm “Drengen i Kufferten” hvor pindsvinet Morten putter sin lil-
lebror i en kuffert og smider ham i skraldespanden, spillefilmen
“Den Kæmpestore Bjørn” hvor børnene Jonathan og Sophie dybt inde i en svensk skov møder en 30 m. høj bjørn med en granskov voksende på
ryggen, og hans nyeste spillefilm “Fjerkongens Rige” om kaninen Johan der er på en stor rejse.

Esben modtog i 2007 DaBUFs Kort- og Dokumentarfilmpris for kortfilmen ’Drengen i kufferten’.

Pris: 4000.- plus transport
Henvendelse: esbentoft@gmail.com
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En time med Antboys adoptivfar
Instruktør Ask Hasselbalch har en forkærlighed for genrefilm og har siden 1999 arbejdet
med kortfilm, reklamefilm og tv. Han er dog mest kendt for at have instrueret den succes-
fulde familiefilm serie Antboy, om Danmarks første rigtige superhelt. 

I dette foredrag fortæller Ask om, hvordan han startede sin karriere som filminstruktør, om
vejen til Antboy og hvordan han adopterede figuren fra Kenneth Bøgh Andersens bøger og
gjorde den til sin helt egen. 

Undervejs vil der blive vist klip fra filmene samt være mulighed for at stille spørgsmål. 

Pris: 3000 - plus transport. 
Foredraget varer fra 60-90 min. og kan tilpasses.
Henvendelse: askhasselbalchfilm@gmail.com

Filmworkshop 
med Lommefilm
Lær at lave film på smartphone eller tablet. På en filmworkshop med Lommefilm
lærer deltagerne at lave deres egen korte film. Vi starte med idéudvikling og forbe-
redelse og hjælper deltagerne igennem alle faser af den lille filmproduktion frem til
at vi slutter dagen med at se de unges egne produktioner. 

I løbet af dagen vil filmholdene få hjælp til at løse de udfordringer der ligger i at lave
deres egne film, således at de er stolte af deres resultater når dagen er slut. 

Vi arbejder enten på de unges egne telefoner (kræver at der er adgang til compute-
re til redigering), eller på vores iPads, der er kommer på kamerastativer og med eks-
terne mikrofoner. 

Lommefilms instruktører er vant til at arbejde med børn og unge. Varighed 3-5 timer. 

Prisen er 5.000 kr. plus moms og transport (fra Aarhus/kbh) for en workshop på 4-5 timer. Der kan være 20-30 børn med.
Kontakt: Kasper B. Olesen, kasper@lommefilm.dk – tlf. 6170 0029

Oversigt over hjemmesider 
til brug af billeder og pressemateriale

Distributør Hjemmeside Login Password
Angel Film www.angelfilms.dk
Disney www.image.net sekr@dabuf.dk u48ybs2
Camera Film www.camerafilm.dk film presse
Filmcompagniet – SF/Fox/Warner www.sf-film.dk/presse film presse
Miracle Film www.miraclefilm.dk
Nordisk Film www.nfdfilm.dk film presse
Scanbox www.scanbox.com film presse
UIP - Sony www.uip.dk sekr@dabuf.dk presse
Øst for Paradis www.paradisbio.dk Pressemat. findes 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 eller www.google.dk
Mange fine billeder www.filmnet.dk
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Nedenstående er et udvalg af de film, der er til disposition for Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber i den kommende sæson. Der henvises til fore-
ningens interne informationsmateriale: Katalogblade (Nyhedskataloger fra tidligere år), forkortet KB-(årstal). Alle nyheder er fremhævet. Forkortelsen
Afv. betyder, at vi afventer.

BEMÆRK
Her følger orientering om, hvad de enkelte udlejere tilbyder i den kommende sæson:

FILMCOMPAGNIET: KUN DCP
Men bemærk at ældre ikke digitaliserede titler fra SF Film (ikke titler fra Fox og Warner) kan bookes via DaBUF Distribution på DVD/BD
Filmcompagniet har orienteret om, at titler fra Fox fremover KUN vil være tilgængelige i 1 år for voksenfilm og 2 år for børnefilm. Alle Warner titler
udgår efter 1 år fra premieredato.

NORDISK FILM: KUN DCP
Men bemærk at ældre ikke digitaliserede titler kan bookes via Nordisk Film Vision på DVD/BD
HUSK at være opmærksom på, at Nordisk fakturerer KDM gebyr pr. sal. Dvs. at der faktureres kr. 150,- pr. sal, hvis der IKKE er opgivet salsnummer
ved bestilling.

UIP: KUN DVD/BD
UIP skal returnere alle DCP’er efter 3 måneder og de vil derfor IKKE være tilgængelige for klubberne på DCP. 

ANGEL FILM: DCP, DVD/BD
CAMERA FILM: DCP, DVD/BD 
COPENHAGEN BOMBAY: DCP, DVD/BD 
DISNEY: KUN DCP OG KUN 2D
MIRACLE FILM: DCP, DVD/BD
SCANBOX: DCP, DVD/BD
ØST FOR PARADIS: DCP, DVD/BD 

En række udlejere – pt. Nordisk, Disney og Angel, har lagt filmene direkte på server, således at biograferne selv kan hente dem og ikke
skal have DCP tilsendt. Denne udvikling fortsætter i den kommende sæson.

Kolonnen ’DK’ betyder at filmen har dansk tale – ALLE andre titler leveres med dansk tekst medmindre andet fremgår. Titler der er til rådighed i både
original version og med dansk tale, vil blive leveret med dansk tale medmindre det fremgår tydeligt af bestillingen at klubben ønsker original versio-
nen.

Forord til Filmlisten
2015-16

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

FØLGENDE FORKORTELSER ER BENYTTET:
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
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Titel DK Genre Censur Min. 2D 3D BR DVD Udlejer
12 years a slave, USA 2013 Dra. 15 134 X FC/SF
22 jump street, USA 2014 Kom. 7 112 X X UIP
3 days to kill, Frank./USA 2014 Act. 15 115 X X X Scanbox
A million ways to die in the west, USA 2014 Kom. 11 116 X X UIP
Abepigerne, Sverige 2011 Dra. 11 83 X Miracle
Albert, DK 2015 - NYH-15 X Ani. A 80 X Disney
Alexander og den frygtelige, skrækkelige, USA 2014 Fam. 7 81 X Disney
Alice i Eventyrland, USA 2010, KB-10 X Adv. 11 102 X Disney
Alphabet, Østrig 2013 Dok. A 113 X Miracle
Amazonia, Brasilien 2013 - NYH-15 u.tale Adv. 7 83 X X Angel
Anchorman 2, USA 2013 Kom. 11 119 X X UIP
Angel’s share, The, GB 2012 Kom. 11 101 X X Camera
Animal Kingdom, Australien 2011 Dra. 15 113 X Scanbox
Annie, USA 2014 - fra 1/1-16 Dra. Afv. 118 X X UIP
Antboy - den røde furies hævn, DK 2014 - NYH-15 X Fam. 7 84 X FC/SF
Antboy, DK 2013, KB-14 X Fam. 7 76 X FC/SF
Ant-Man, USA 2015 Act. Afv. Afv. X Disney
Arriettys hemmelige..., Japan 2010 - KB-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 Scanbox
Arthur og Minimoyserne, Frank. 2006, KB-07 X Ani. A 102 X X Scanbox
Asterix - Obelix og briterne, Frankrig 2012 X Fam. 7 110 X X UIP
Avengers 2: Age of Ultron, USA 2015 Act. Afv. 142 X Disney
Avengers, The, USA 2012 Act. 11 142 X Disney

Begravet i fortiden, USA 2014 Act. 15 109 X X X Scanbox
Behaving Badly, USA 2014 Kom. 15 92 X X Scanbox
Big Hero 6, USA 2014 - NYH-15 X Ani. 7 108 X Disney
Bjergkøbing Grand Prix, Norge 1975 - KB-12 X Ani. A 88 X X Miracle
Blackhat, USA 2015 Act. 15 133 X X UIP
Bluebird, USA 2013 Dra. 15 93 X Miracle
Bolt, USA 2008, KB-09 X Ani. A 96 X Disney
Bora Bora, DK 2011 X Ung. 7 76 X FC/SF
BoyHood, USA 2014 Dra. 11 133 X X UIP
Brendan og hemmlighedernes bog, Ir. 2009, KB-13 X Ani. 7 75 X X Angel
Brick Mansions, USA 2014 Act. 15 86 X X X Scanbox
Bully, USA 2011 Dok. 11 94 X Scanbox
Buried, USA 2010 Gys. 15 95 X X Scanbox
Børnehjemmet, Spanien 2007, KB-08 Gys. 11 110 X Camera
Børnene fra Mount Napf, Schweiz 2011 dokum u.censur 87 X ØFP

Captain America: The winter soldier, USA 2013 Adv. 11 135 X Disney
Captive, The, Canada 2014 Dra. 11 112 X X X Scanbox
Carrie, USA 2013, KB-14 Gys. 15 99 X FC/SF
Cars 2, USA 2011 - KB-12 X Ani. A 106 X Disney
Carsten & Gittes filmballade, DK 2008 X Ani. A 46 X X CB
Chappie, USA 2015 -  fra 1/1-16 Scf. 15 120 X X UIP
Chihiro og heksene, Japan 2001, KB-04 X Ani. 7 125 X Camera
Clara og Bjørnenes hemmelighed, Schweiz 2012, KB-14 Fam. u.censur 93 X Angel
Cowboy, Indianer og Hest, Belgien 2009 X Ani. A 75 X Angel

Dallas buyers club, USA 2013 Dra. 11 117 X X UIP
Dannys Dommedag, DK 2013 - NYH-15 X Adv. 11 88 FC/SF
De eventyrlige vogtere, USA 2012, KB-13 X Ani 7 97 X X X UIP
De Fem, Tyskland 2012 - NYH-15 X Fam. Forv. A 93 X Angel
De Fem 2, Tyskland 2013 X Fam. Forv. A 91 X Angel
De Fem 3, Tyskland 2014 X Fam. Forv. A 96 X Angel
De tre Detektiver -  Det Forheksede Slot, Tyskland 2009 X Fam. Forv. 7 97 X Angel
De tre Detektiver -  Spøgelsesøens hemmelighed, Tyskland 2007 X Fam. Forv. 7 91 X Angel
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Titel DK Genre Censur Min. 2D 3D BR DVD Udlejer
De urørlige, Frankrig 2011, KB-13 Dra 7 112 X X X Scanbox
Deliver us from Evil, USA 2014 Gys. 15 118 X X UIP
Den grønne cykel, Saudi Arabien 2012 Dra. A 97 X X X ØFP
Den hundredeårige der..., Sverige 2014 Kom. 11 114 X Disney
Den Kæmpestore Bjørn, DK 2011, KB-11 X Ani. 7 73 X X CB
Den lille Julemand og det magiske snefnug, Frank. 2013 X Ani. A 82 X X Angel
Den lille Julemand, Frank. 2010 - KB-13 X Ani. A 80 X Angel
Den skaldede frisør, DK 2012 X Kom. A 116 X Nordisk
Den syvende dværg, Tyskland 2014 X Ani. 7 87 X X Scanbox
Det er aldrig for sent, USA 2014 Kom. A 89 X X X Scanbox
Det magiske hus, Belgien 2013 X Ani. 7 85 X X Angel
Det regner med frikadeller 2, USA 2013, KB-14  X Ani. 7 95 X X UIP
Det store stilehæfte: Krigsdagbogen, Ungarn 2013 Dra. 15 113 X Miracle
Detektiverne, DK 2013, KB-14 X Fam. 7 88 X FC/SF
Difret, Etiopien 2014 - fra d. 1/11-15 Dra. u.censur 99 X Angel
Divergent, USA 2013, KB-14 Act. 11 140 X Nordisk
Dracula Untold, USA 2014 Act. 15 92 X X UIP
Drag me to Hell, USA 2009 Gys. 15 99 X X Scanbox
Dragejægerne, Frankrig/Tyskland 2008, KB-11 X Ani. 7 80 X Angel
Drengen fra bjerget, Frankrig 2013 Dra. 11 97 X Miracle
Drengen med cyklen, Belgien 2011 Dra. 11 87 X X ØFP
Drengen med det tikkende hjerte, Belgien 2013 - NYH-15 X Ani. 7 94 X X Scanbox
Drengen og Verden,  Braslilen 2013 - NYH-15 u.tale Ani. 7 80 X ØFP
Drengerøve 2, USA 2013 Kom. A 101 X X UIP
Drive, USA 2011 Act. 15 100 X FC/SF
Dum & Dummere 2, USA 2014 Kom. 7 109 X X UIP

Elecktrick Children, USA 2012 Dra. u.censur 93 X Angel
Elina - Som om jeg ikke fandtes, SE 2002, KB-04 Dra. A 77 X ØFP
Emil & Ida fra Lønneberg, Sverige 2013, KB-14 X Ani. A 62 X FC/SF
En familie, DK 2010 X Dra. 11 104 X Nordisk
En kat i Paris, Frankrig 2010 - KB-13 X Ani. 7 70 X Angel
En kongelig affære, DK 2012 X Dra. 11 138 X Nordisk
Ender´s Game, USA 2013 Adv. 11 114 X Disney
Equalizer, The, USA 2014 Act. 15 128 X X UIP
Ernest & Celestine,  Frankrig 2012, KB-14 X Ani. A 80 X Angel
Eventyret om Askepot, USA 2015 - NYH-15 X Adv. 7 112 X Disney

F for får, GB 2013 - NYH-15 u.tale Ani. A 85 X FC/SF
Falkehjerte, DK 1999 X Fam. A 80 X Angel
Familien Bélier, Frankrig 2014 - NYH-15 - fra 1/1-16 Ung. A 106 X X X Scanbox
Familien Jul, DK 2014 - NYH-15 X Fam. A 90 X Angel
Familien, USA 2014 Dra. 7 116 X X X Scanbox
Far til 4 - Onkel Sofus vender tilbage, DK 2013, KB-14 X Fam. A 88 X Nordisk
Far til fire - til søs, DK 2012, KB-13 X Fam. A 80 X Nordisk
Far til fire – Tilbage til naturen, DK 2011 - KB-12 X Fam. A 90 X Nordisk
Farvel til mafiaen, Frankrig 2013 Act. 15 111 X Scanbox
Fasandræberne, DK 2014 X Dra. 15 120 X Nordisk
Fast & Furious 6, USA 2013 Act. 11 130 X X UIP
Fast & Furious 7, USA 2015 -  fra 1/1-16 Act. 11 137 X X UIP
Fast Runner, The, Canada 2001 Dra. 11 167 X ØFP
Find Nemo, USA 2003 KB-04 - Ny digital kopi X Ani. 7 100 X Disney
Fish Tank, GB 2009, KB-11 Dra. 11 123 X X Camera
Fjerkongens Rige, DK 2014, KB-14 X Ani. 7 78 X X X CB
Flyvemaskiner 2: redningsaktionen, USA 2013 X Ani. A 91 X Disney
Flyvemaskiner, USA 2013 X Ani. A 91 X Disney
Flyvende Farmor, DK 2001  - BR fra 1/8-15 X Fam. A 78 X Miracle
Fortællingen om Prinsesse Kaguya, Japan 2014 Ani. 7 137 X Camera
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Titel DK Genre Censur Min. 2D 3D BR DVD Udlejer
Frankenweenie, USA 2012 Ani 11 87 X Disney
Frit Fald, DK 2011 - KB-12 X Dra. 11 93 X Nordisk
Frost, USA 2013, KB-14 X Ani. 7 108 X Disney
Frøernes Spådom, Frankrig 2003, KB-05 X Ani. 7 90 X ØFP
Fuchsia den lille heks, Holland 2010, KB-13 X Fam. 7 95 X Angel
Fuglejagten, DK 2012 X Fam. 7 92 X FC/SF

Ginger & Rosa, Storbritannien 2013 Dra. 11 90 X X UIP
Girlhood, Frankrig 2014 - NYH-15 Dra. 11 112 X Reel Pictures
Glaskisten på Isbjerget, DK 2014 - NYH-15 X Ani. 7 79 X X CB
Good lie, The, USA 2014 Dra. 11 110 X X X Scanbox
Grace of Monaco, Belgien/USA 2013 Dra. 7 98 X X X Scanbox
Grusomme mig 2, USA 2013 X Ani. 7 98 X X UIP
Guardians of the Galaxy, USA 2014 - NYH-15 Act. 11 121 X Disney
Gummi T, DK 2012, KB-13 X Fam. A 80 X X FC/SF

Hannibal & Jerry, DK 1996 - Nu på BluRay X Fam. A 75 X Miracle
Hemmeligheden, DK 2012 X Dra. 11 100 X FC/SF
Hjertets hvisken, Japan 1995 Ani. A 111 X X Camera
Hobbitten: Dragen Smaugs ødemark, NZ 2012 Adv. 11 169 X X FC/SF
Hobbitten: En uventet rejse, USA 2012 Adv. 11 169 X X FC/SF
Hobitten - Femhærslaget, USA/NZ 2014 Adv. 11 144 X X FC/SF
Hokus Pokus Alfons Åberg, Sverige 2013, KB-14 X Ani. A 72 X Nordisk
Holy Motors, Frankrig 2012 Dra. u.censur 115 X X Camera
Homesman, The, Frankrig/USA 2014 Dra. 15 122 X X X Scanbox
Hop, Belgien 2002        Soc. 11 104 X ØFP
Host - vandrende sjæle, The USA 2013 Thr. 11 126 X X UIP
Human Capital, Frankrig 2013 Dra. 11 111 X X X Scanbox
Hundredefodsrejsen, USA 2014 Dra. 7 122 X Nordisk
Hunger Games - Catching Fire, USA 2013, KB-14 Adv. 11 146 X Nordisk
Hunger Games, The, USA 2012 Adv. 11 143 X Nordisk
Hunger games: Mockingjay part 1, The, USA 2014 Adv. 11 123 X Nordisk
Hushpuppy, USA 2013 Dra. 11 92 X Miracle

Ida, Polen 2014 Dra. A 82 X Camera
If I stay, USA 2014 Dra. 11 106 X FC/SF
Ikingut, Island 2000, KB-02 Fam. A 87 X ØFP 
Inderst Inde, USA 2015 X Ani. Afv. Afv. X Disney
Ingen Forbindelse, Island 2007, KB-11 Adv. 7 83 X ØFP
Insurgent, USA 2015 – NYH-15 – fra 1/1-16 Adv. 11 119 X X Nordisk
Into the woods, USA 2014 - NYH-15 Adv. 7 124 X Disney
Inuk, Frank./Grønland 2010 Adv. 15 90 X Camera
Isblomstens hemmelighed & Den glemte ting, DK 2012, KB-13 X Ani. A 43 X X CB

Jagten, DK 2013 X Dra. 11 115 X Nordisk
Jobs, USA 2013 Dra. A 128 X FC/SF
John Carter, USA 2012 - KB-12 Act. 11 132 X Disney
Jul i Bakkekøbing, Norge 2013 X Ani. A 76 X Nordisk
Jupiter ascending, USA 2014 - kan bookes til 5/2-16 Adv. 11 127 X X FC/SF
Justin og de tapre riddere, Spanien 2013 X Ani. 7 92 X X Scanbox

Kapgang, DK 2014 X Dra. 11 108 X Nordisk
Kapringen, DK 2012 X Dra. 15 104 X Nordisk
Kartellet, DK 2013 X Dra. A 100 X Nordisk
Kauwboy, Holland 2012 Dra. 11 81 X Angel
Khumba, Sydafrika 2013 X Ani. 7 82 X X Scanbox
Kick-Ass 2, USA 2013 Act. 15 113 X X UIP
Kiki - den lille heks, Japan 2014, NY Live-action udg. - fra d. 1/11-15 X Ani. Afv. Afv. X Angel
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Titel DK Genre Censur Min. 2D 3D BR DVD Udlejer
Kirikou og de vilde dyr, Frank. 2005, KB-07 X Ani. A 75 X Scanbox 
Kirikou og Troldkvinden, Belgien 1998, KB-01 X Ani. A 74 X Angel
Klassefesten 2, DK 2013 X Kom. 11 95 X Nordisk
Klassefesten, DK 2011 X Kom. 11 95 X Nordisk
Klokkeblomst og Piratfeen, USA 2013, KB-14 X Ani. A 78 X Disney
Klokkeblomst og vingernes hemmelighed, USA 2012 X Ani. A 75 X Disney
Klokkeblomst og Ønskedyret, USA 2014 X Ani. 7 76 X Disney
Klovn the Movie, DK 2010 X Kom. 11 94 X Nordisk
Kon-tiki, Norge 2012 Dra. 11 119 X Nordisk
Korsvejen, Tyskland 2014 - fra 1/9-15 Dra. 11 107 X Miracle
Kraftidioten, Norge 2013 Dra. 15 115 X Miracle
Kriger, Tyskland 2011 Dra. u.censur 100 X Angel
Krokodillebanden 3, Tyskland 2011 X Fam. A 81 X Angel
Krokodillebanden vender tilbage, Tysk. 2010, KB13 X Fam. 7 90 X Angel
Krokodillebanden, Tyskland 2009, KB-13 X Fam. 7 98 X Angel
Krummerne: Alt på spil, DK 2014 - NYH-15 X Fam. A 84 X X UIP
Kvinden i buret, DK 2013 X Dra. 15 96 X Nordisk

Laputa: Slottet i himlen, Japan 1986, DK tale på BR, KB-13 Ani. 7 124 X X X Camera
Legenden om Jordhavet, Japan 2006, KB-08 Ani. A 113 X X Camera
Les Misérables, Storbritannien 2013 Dra. 11 158 X X UIP
Lev Stærkt, DK 2013, KB-14 Dra. 11 90 X Nordisk
Levende Slot, Det, Japan 2004, KB-06 X Ani. 7 119 X X Camera
Lille Houdini, DK 2014 X Ani. A 52 X X CB
LOL, USA 2012 Dra. A 97 X X Scanbox
Lore, Tyskland 2012 Dra. 15 109 X Miracle
Love at first sight, Frankrig 2014 -  fra d. 1/11-15 Kom. Afv. 98 X Angel
Love, Rosie, USA/GB 2014 Kom. 7 102 X FC/SF
Lucky Luke: Mod Vest, Frankrig 2008, KB-09 X Ani. A 90 X Angel
Lucy, Frankrig 2014 Scf. 15 89 X X UIP
Lunchbox, The, Frank./Indien 2013 Dra. A 100 X X X Scanbox
Løvernes Konge, USA 2012 X Ani. A 89 X Disney

Magi i luften, DK 2011 X Dra. 11 95 X Nordisk
Magic in the Moonlight, USA 2014 Dra. A 93 X X X Scanbox
Maleficient, USA 2014 Adv. 11 97 X Disney
Mama, Canada 2013 Gys. 15 100 X X UIP
Mandela: Vejen til frihed, GB/SA 2013 Bio 11 146 X Scanbox
Marco Macaco, DK 2012 X Ani. 7 88 X FC/SF
Mary and Max, Australien 2009 Ani. 7 94 X Miracle
Matchmaking Mayor, Tjekkiet 2010 dokum u.censur 72 X ØFP
Max Pinlig 2, DK 2011 X Kom. A 100 X FC/SF
Max Pinlig 3, DK 2013, KB-13 X Kom. A 100 X FC/SF
Max Pinlig, DK 2008, KB-09 X Kom. A 98 X FC/SF
Melancholia, DK 2011 X Dra. 15 136 X Nordisk
MGP Missionen , DK 2013, KB13 X Fam. 7 90 X FC/SF
Mia & Migoo, Frankrig 2008, KB-12 X Ani. 7 91 X Angel
Min Nabo Totoro, Japan 1988, KB-08 X Ani. A 86 X Camera
Min søsters børn i Afrika, DK 2013, KB-13 X Fam. A 85 X FC/SF
Min søsters børn og guldgraverne, DK 2014 - NYH-15 X Fam. A 84 X AllRight
Min søsters børn–alene hjemme, DK 2011, KB-12 X Fam. A 79 X FC/SF
Minisekterne, Belgien 2013 X Ani. A 89 X X UIP
Misfits, DK 2015 Dok. u.censur 75 X Reel Pictures
Modig, USA 2012 X Ani. 7 100 X Disney
Mommy, Canada 2014 - fra 1/1-16 Dra. 15 137 X Camera
Monsieur Lazhar, Canada 2011 Dra. 15 94 X X ØFP
Monsters University, USA 2013 X Ani. 7 90 X Disney
Moonrise Kingdom, USA 2012 Dra. 7 94 X X Camera
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Mortal Instruments: Dæmonernes by, USA 2013 Act. 15 130 X FC/SF
Mr. Nobody, Canada 2010 Scf. 11 138 X X Camera
Mr. Peabody & Sherman, USA 2013, KB-14 X Ani. 7 97 X FC/SF
Mud, USA 2012, KB-14 Dra. 7 125 X Scanbox
Mumitrolden og Kometen, Japan 1992, KB-08 X Ani. A 70 X ØFP
My life directed by Nicolas Winding Refn, DK 2014 Dok. 15 58 X X X Scanbox
My Sweet Pepper Land, Frank./Tyskland 2013 Dra. 15 100 X X ØFP
Mysteriet i Månedalen, Ungarn, 2008 X Ani. 7 99 X X Scanbox

Nat på museet; Gravkammerets hemmelighed, USA 2014 - NYH-15 Adv. 7 98 X FC/SF
Nausicaä – fra vindenes dal, Japan 1984 Ani. 11 116 X X Camera
Neds, GB 2010 - KB-12 Dra. 15 124 X Miracle
Night Moves, USA 2013 Dra. 15 112 X Angel
Niko 2 - De Flyvende Brødre, Finland, DK 2012 X Ani. 7 76 X X Nordisk
Noa, USA 2014 Act. 15 138 X X UIP
Nordvest, DK 2013 X Dra. 15 91 X Nordisk
Når dyrene drømmer, DK 2014 - NYH-15 X Gys. 15 84 X Nordisk
Når vinden rejser sig, Japan 2013 Ani. 7 126 X X Camera

Olsenbanden på de bonede gulve, DK 2010 X Ani. A 100 X X Nordisk
Olsenbanden på dybt vand, DK 2013 X Ani. A 78 X Nordisk
Only God forgives, DK 2012 Act 15 85 X Scanbox
Only lovers left alive, Frankrig 2013 Dra. 15 123 X Miracle
Oppe på valmuebakken, Japan 2011 Ani. A 91 X X Camera
Optimisterne, Sverige/Norge 2013 Dok. 15 80 X ØFP
Orla Frøsnapper, DK 2011 - KB-12 X Ani. A 84 X X FC/SF
Otto er et næsehorn, DK 2013, KB-13 X Ani. A 76 X X FC/SF
Oz: The great and powerful, USA 2012 Adv. 11 130 X Disney

Paddington, Canada/GB 2014 - NYH-15 X Fam. 7 96 X FC/SF
Painless, Spanien 2012 Gys. 15 100 X X Camera
Pans Labyrint, USA/Mexico 2006, KB-07 Dra. 15 112 X X Camera
Paradis Håb, Tysk. 2013 Dra. 15 91 X X X ØFP
Paradis Kærlighed, Tysk. 2012 Dra. 15 120 X X X ØFP
Paradis tro, Tysk. 2012 Dra. 15 113 X X X ØFP
Paranormal activity: The ghost dimension, USA 2015 - fra 1/1-16 Gys. Afv. Afv. X X UIP
ParaNorman, USA 2012, KB-13 X Ani 11 93 X X UIP
Parker, USA 2012 Act 15 118 X Scanbox
Party Girl, Frankrig 2014 Dra. 15 96 X ØFP
Peddersen & Findus: Den lille drillepind, Tyskl. 2014 - NYH-15 X Ani. A 89 X FC/SF
Peter Plys – Nye eventyr..., USA 2011 - KB-12 X Ani. A 63 X Disney
Phantom Boy, Frankrig 2015 - fra 1/1-16 X Ani.  Afv. Afv. X Angel
Pigen og Ræven, Frankrig 2007, KB-09 X Adv. 7 92 X Camera
Pingvinerne fra Magagascar 3D, USA 2014 X Ani. 7 92 X X FC/SF
Pinnochio,  Italien 2012, KB-14 X Ani. 7 81 X Angel
PIP! Belgien 2010, KB-13 X Dra. A 81 X Angel
Pirates Of The Caribbean 4, USA 2011 Adv. 11 128 X Disney
Pitch Perfect, USA 2013 Kom. A 112 X X UIP
Place Beyond the Pines, The, USA 2012 Dra. 15 140 X Scanbox
Planet 51, USA/GB 2009, KB-10 X Adv. 7 91 X X Scanbox
Play, Sverige 2011 Dok. 15 119 X ØFP
Ponyo på klippen ved havet, Japan 2008, KB-10 X Adv. 7 100 X X Camera
Porco Rosso, Japan 1992 X Ani. 7 94 X Camera
Postman Per, The Movie, GB 2014 X Ani. A 88 X FC/SF
Prinsesse Mononoke, Japan 1997 Ani. 11 133 X X Camera
Purge: Anarki, The, USA 2014 Gys. 15 103 X X UIP

Quiet ones, The, USA 2014 Gys. 15 98 X X X Scanbox
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Reindeer Spotting, Finland 2010 Dok. 15 84 X ØFP
Respiré, Frankrig 2014 - fra d. 1/11-15 Dra. Afv. 91 X Angel
Rio 2, USA 2013 X Ani. 7 101 X X FC/SF
Riot Club, The, GB 2014 Dra. 15 107 X Angel
Robocop, USA 2013 Act. 15 121 X FC/SF
Ronal Barbaren, DK 2011 - KB-12 X Ani 11 90 X X Nordisk
Runway, The, Irland 2010 Dra. u.censur 93 X Angel
Rød som Himlen, Italien 2006, KB-11 Dra. 7 96 X ØFP

Salvation, The, DK 2014 X Dra. 15 92 X Nordisk
Samme dag næste år, USA 2011 - KB-12 Dra. 7 108 X FC/SF
Sammys store eventyr 2, Belgien 2013 X Ani. 7 93 X X FC/SF
Sammys Store Eventyr, Belgien 2009, KB-11 X Ani. 7 88 X FC/SF
Sandtrolden, USA 2004, KB-06 X Fam. 7 89 X Scanbox
Sangen fra havet, Belgien/DK 2014 - NYH-15 X Ani. 7 93 X FC/SF
Scary Movie 5, USA 2013 Kom. 11 95 X X UIP
Searching for Sugarman, SE/GD 2012 Dok. 15 86 X X Camera
Selfish Giant, The, GB 2013, KB-14 Dra. 11 91 X Angel
Seventh son, The, USA 2014 - fra 1/1-16 Adv. 11 102 X X UIP
Short Term 12, USA 2013 Dra. 15 96 X Camera
Sin City: A dame to kill for, USA 2014 Act. 15 102 X X FC/SF
Sinister, USA 2012 Gys. 15 109 X X Scanbox
Skammerens datter, DK 2015 - NYH-15 - fra 1/1-16 X Adv. 11 96 X Nordisk
Skyfall, USA 2012 Act. 11 143 X FC/SF
Skyskraber, DK 2010 - KB-12 X Dra. 11 89 X Nordisk
Skytten, DK 2013 X Dra. 11 90 X Nordisk
Smølferne 2, USA 2013 X Ani. A 100 X X UIP
Snow White and the huntsman, USA 2012, KB-13 Act. 11 123 X X UIP
Songs for Alexis, DK 2014 Dok. 15 74 X X CB
Sorg og Glæde, DK 2013 X Dra. 11 107 X Nordisk
Sover Dolly på ryggen, DK 2012 X Kom. A 100 X Nordisk
Space Chimps, USA 2008, KB-09 X Ani. 7 81 X X Scanbox
Space Dogs 2, Rusland 2013 X Ani. 7 72 X X Scanbox
Spring breakers, USA 2013 Ung. 15 94 X FC/SF
Spud Milton..., Sydafrika 2010 - KB-12 Kom. 11 108 X Miracle
Step up all in, USA 2014 Dra. 7 112 X Nordisk
Stormbreaker, Alex Rider, USA 2006, KB-07 Act. 11 93 X Scanbox
Stormy - sammen er vi fri, Tyskland 2012 - NYH-15 X Fam. A 101 X X Angel
Stumper og Stykker, GB 2013 Dra. 15 90 X Miracle
Submarine, USA 2010 - KB-12 Kom. 7 97 X Camera
Superkatten Zorba, X Ani. A 80 X Angel
Svampebob: En rigtig landkrabbe, USA 2015 - NYH-15 - fra 1/1-16 X Ani. 7 93 X X UIP
Sådan træner du din drage 2, USA 2014 - NYH-15 X Ani. 7 105 X X FC/SF

Ta’ mig, Norge 2011 - KB-12 Kom. 7 76 X Miracle
Tad Stones – den fortabte eventyrer, Spanien 2012, KB-14 X Ani. 7 92 X Angel
Taken 2, USA 2012 Act. 15 91 X X X Scanbox
Taken 3, Frankrig 2014 Act. 15 108 X X X Scanbox
Tarok, DK 2013 X Dra. A 135 X X UIP
Ted, USA 2012 Kom. 11 105 X X UIP
Terabithia – Et hemmeligt land, USA 2007, KB-08 X Adv. 7 95 X X Scanbox
Texas Chainsaw Massacre 3D, USA 2012 Gys. 15 91 X X Scanbox
The Amazing Spiderman 2, USA 2014 Act. 11 130 X X UIP
The Tribe, Polen 2014 Dra. 15 130 X ØFP
The weight of elephants, DK/NZ 2012 Dra. u.censur 87 X ØFP
Thor: Legenden Fra Valhalla, Island 2011 X Ani. 7 83 X Nordisk
Thor: The Dark World, USA 2012 Adv. 11 111 X Disney
Tigre og Tatoveringer, DK 2010, KB-11 X Ani. A 44 X X CB
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Til Havet. Mexico 2009 Dok. 7 70 X ØFP
Til Ungdommen, Norge 2013 Dok. 11 118 X ØFP
TMHT - NINJA TURTLES, USA 2014 - fra 1/1-16 Act. 11 101 X X UIP
To do list, The, USA 2013 Kom. 15 99 X X Scanbox
To På Flugt, USA 2011, KB-11 X Ani. 7 100 X Disney
Tomboy,  Frankrig 2011, KB-14 Dra. 7 82 X Angel
Tomorrowland, USA 2015 Adv. Afv. Afv. X Disney
Toy Story 3, USA 2010, KB-11 X Ani. 7 103 X Disney
Transformers: The age of extinction, USA 2014 Act. 11 157 X X UIP
Trash, GB 2014 Adv. 11 114 X X UIP

Udyret, Sverige 2011 Dra. 15 84 X ØFP
Unbroken, USA 2014 Act. 15 137 X X UIP
Undskyld jeg forstyrrer, DK 2012 X Dra. 15 100 X Nordisk
Ung & smuk, Frankrig 2013 Dra. 15 95 X X X Scanbox

Valiant, GB 2005, KB-06 X Ani. A 76 X Scanbox 
Vi er de bedste, Sverige 2013 - NYH-15 Ung. 7 102 X FC/SF
Viceværten, DK 2011 X Dra. 15 88 X Nordisk
Vidunderbørn,  Tyskland 2011, KB-14 Dra. 7 100 X Angel
Vilde Rolf, USA 2012 X Ani. 7 107 X Disney
Volcano, Island 2011 dram. 11 104 X ØFP

Way Way back, The, USA 2013, KB-14 Kom. A 95 X Scanbox
Whalerider, The, New Zealand 2002, KB-05 Dra. 7 105 X ØFP
What if?, Canada/Irland 2013 Kom. 11 102 X X X Scanbox
What Maisie Knew, USA 2012 Dra. A 94 X Scanbox
What Richard did, Irland 2012 Dra. 11 88 X Angel
Whiplash, USA 2014 - NYH-15 / fra 1/1-16 Dra. 11 107 X X UIP
Winkys Hest, Belgien 2005, KB-08 X Dra. A 95 X ØFP
Witch Hunters, USA 2013 Act. 15 88 X X FC/SF
Woman in black 2: Angel og death, The, Canada 2014 Gys. 15 98 X X X Scanbox
Wooden Camera, The, Sydafr./Frank./UK 2003    Dra. 11 90 X ØFP

You & Me Forever, DK 2012, KB-13 X Dra. 11 85 X FC/SF
You´re next, USA 2011 Gys. 15 90 X Scanbox
Youth in revolt, USA 2010 Kom. 7 90 X X Scanbox

Zaïna – rytteren fra Atlas..., Frankrig 2005, KB-10 Adv. 11 100 X ØFP
Zambezia, Sydafrika 2012, KB-13 X Ani. 7 83 X X Scanbox
Zarafa, Frankrig 2012, KB-13 X Ani. 7 78 X Angel

Æblet og Ormen, DK 2009 X Ani. 7 79 X X CB
Ækte vare, DK 2014 - NYH-15 Dra. 11 90 X X UIP
Æsketroldene, USA 2014 X Ani. 7 96 X X UIP

Ørnejægerens Søn, DK/Tysk./Se 2009, KB-11 Fam. A 87 X ØFP
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Uddrag af almindelige vilkår
for aftaler mellem biografer og filmudlejere

Mellem
DANSKE BIOGRAFER (DB)

og FORENINGEN AF FILMUDLEJERE I DK (FAFID)

§2: IKKE-OFFENTLIGE FORSTILLINGER

Stk. 1: Udlejere er berettiget til at stille film til rådighed for ikke-offentlige forestillinger. For så vidt der mellem FAFID og en
forening eller institution er indgået skriftlig aftale om udlejningsvilkår for sådanne forestillinger i eller uden for biograferne,
gøres DB bekendt med sådanne aftaler.

Stk. 2: Ikke offentlige visninger er visninger af levende billeder i alle former og formater
a) hvor offentlig adgang ikke er tilladt
b) hvor der ikke opkræves entre
c) hvorom der ikke må tilgå pressen information
d) og hvor der ikke må annonceres, plakateres eller på anden måde bekendtgøres overfor en ubestemt kreds.


