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Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

FORORD 2011
Endnu en sæson går på hæld og den nye står
på spring med et løfte til vores medlemmer
om flere store oplevelser i mørket sammen
med vennerne. For os andre venter et forhåbentlig spændende arbejde med at udvælge
de film, vi synes passer præcis til vores medlemmer. Det er vores håb, at nærværende katalog kan være med til at lette arbejdet med
at håndplukke de helt rigtige film.
Hvert år har vi film, vi er i tvivl eller endog
uenige om, hvordan vi skal præsentere. I år
har den mest kontroversielle film uden tvivl
været Min bedste fjende. En film, som gør ekstraordinært stort indtryk ved at være så uhyggeligt nærværende: Den er sat i en genkendelig dansk hverdag med fuldstændig almindelige drenge, vi alle kunne møde på vores vej.
Men alligevel har volden en karakter, der minder mere om en Hollywood spekulationsfilm.
Reaktionen er heldigvis heller ikke udeblevet.
Søren Hansen fra Herlev har skrevet til os med
sin vurdering af filmen. Vi sætter stor pris på at

få den slags tilkendegivelser fra jer. En ting er,
hvad vi tænker om filmene, men noget helt
andet er, hvad I kan bruge vores anmeldelser
til. Derfor bliver det nu også muligt at skrive
kommentarer og dele erfaringer med andre
klubfolk – og filmudvalget – på DaBUFs
hjemmeside.
På DaBUFs hjemmeside kan man endvidere
finde flere anmeldelser af film, end dem vi har
plads til i kataloget.
En tilbagevendende diskussion går på, om film
er børnefilm, fordi børn optræder i dem. Helt
aktuelt har vi haft debatten om Hævnen. Er
den stærke og gribende fortælling om de to
drenge begrundelse for at vise den? Eller skal
den voksne ikke-børneegnede historie trumfe?
Akademiets anerkendelse (Oscarstatuetten)
borger vel også for kvalitet. Anmeldelsen af filmen kan læses inde i kataloget. Og debatten
kan fortsætte på hjemmesiden.
I Filmudvalget er vores hjertebarn og smertensbarn kortfilmen. Vi synes det er vigtigt at

slå et slag for genren, og det er vores indtryk,
at en del gerne vil vise kortfilm. Senest hørte
vi fra ungdomsfilmgennemsynet, at de havde
været glade for at vise kortfilm. Desværre er
det ikke lykkes os at få anmeldelser af kortfilm
med i dette katalog, men til gengæld har vi
lagt anmeldelser på DaBUFs hjemmeside, og
vi agter at fortsætte med dette. Hvis interessen
er lige så stor ude i klubberne, som i udvalget,
vil vi i næste katalog også bringe en række
anmeldelser af kortfilm.
Vi ser frem til at møde jer til filmgennemsyn i
den kommende sæson.
Tak til udlejerne for de grundvoldsrystende, de
gement underholdende film og alle dem, der
ligger derimellem, vi får mulighed for at formidle til vores medlemmer ved deres mellemkomst.

Filmudvalget består af Kim Bruun (formand),
Tina Just Hahn, Jan Frydensbjerg,
Nynne Jensen og Hans Peter Mehlsen

Hævnen - Udl. Nordisk
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AN EDUCATION
GB 2009
Instr: Lone Scherfig
Manus: Nick Hornby
Medv: Carey Mulligan, Peter Sarsgaard,
Alfred Molina m.fl

Censur: 7
Udl: Nordisk
Prem: 22/4-2010
Aldersvurdering: Fra 14 år

An Education
Vi er i England i 1961. Den 16-årige skolepige
Jenny – snart kommende Oxfordstudine – gør
meget ud af skolen og får topkarakterer i alle
fag. Jennys hverdag består hovedsagelig af privatskole, lektier og cellotimer. Hendes passion
er alt, hvad der har med fransk at gøre, lige fra
at tale det, til at høre fransk musik.
Jenny møder den mystiske mand David, da hun
får et lift af ham efter celloundervisning. David
er en smart, noget ældre mand med en flot nøddebrun sportsvogn. Først charmerer han sig ind
på Jenny og derefter hendes forældre. David
viser Jenny, hvordan den virkelige og sjove verden ser ud. Han forkæler hende med gaver og
oplevelser, og alt hvad hun ser og oplever, sluger hun.
På en weekendtur til Paris går de i seng sammen, og David frier til hende. Skønt hun er usikker, bakkes hun op af sine forældre, som er faldet for den smarte David. De bliver forlovet.
Som et resultat af dette beder rektoren på skolen hende om at forlade skolen kort før eksamen. Da de fejrer forlovelsen på en restaurant,
opdager Jenny et brev, hvis indhold afslører, at
David er gift. Forfærdet forlader hun ham og
tager et opgør med forældrene for at have bi-

draget til forlovelsen. Udelukket fra skolen
beder Jenny sin engelsklærer, som hele tiden har
opmuntret hende til at komme på Oxford, om at
hjælpe sig med at bestå adgangseksamen til
Oxford, og hun begraver sig i lektiearbejde.
Jenny kommer ind på Oxford Universitet, hvor
hun begynder at se sin tid med David i andet
lys.
VURDERING
An Education er baseret på journalisten Lynn
Barbers erindringer, og redegør ganske besk for
den kærlighedsaffære, der skulle lære hende en
alvorlig lektie, som kom til at præge resten af
hendes liv. At man her i livet ikke kan stole på
nogen, og at alle er i stand til at leve på en løgn.
Det lyder jo noget traurigt, men der er absolut
intet traurigt over Lone Scherfigs lille henrivende perle af en film. På alle måder – og her tænker jeg på tidsskildringen, skuespillerne, kostumer, klipning og fotografering – gnistrer filmen
ned til mindste detalje og gør, at An Education
fremstår som et fint følt, sjovt og bevægende romantisk drama.
Skuespillerne er fremragende – det er engelske
skuespillere som regel – og især den unge Carey
Mulligan er blevet rost i hovedrollen som Jenny,

Publikum
spri
Sundance s
Filmfestiv
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der i løbet af filmen går fra at være ung pige til
ung dame. Lone Scherfig får det bedste frem i
Mulligan. Man lever med i pigens begejstring
over det jomfruelige møde med verdenen udenfor bøgerne, og man er ængstelig for, at prisen
på livets lektion må blive for høj, når det søde
liv uundgåeligt møder den bitre erfaring. Også
Peter Sarsgaard er eminent i den svære balance mellem den charmerende verdensmand og
så det bæst, han også er.
Spørgsmålet er om vi kan bruge en film som An
Education i vores sammenhæng. En film som
tidsmæssigt foregår helt tilbage til 1961, og
som handler om forholdet mellem en 16-årige
pige, der i forholdet til en dobbelt så gammel
mand, opdager, at livet er andet end alvorsfulde skolepligter og ydmygt arbejde, men kan
være en farverig verden med kunst, jazz, natklubber, modetøj og udsyn til den store verden.
Ja, det mener jeg bestemt. Filmens dannelseshistorie er universel. Alle unge drømmer vel af
og til om noget andet, end den måske noget grå
hverdags virkelighed. Erkendelsen af, at andre
sider i tilværelsen måske giver nogle knubs, er
vel prisen for at være nysgerrig på livet.
Men man skal nok være fra 14 år og opefter for
at få mest ud af filmen.
INDLEDNING
Det er vigtigt at fortælle om filmens tidsbillede.
Fortæl om skolekulturen og de opdragelsesprincipper, unge piger, der skulle læse videre, var
nødt til at indordne sig under.
Fortæl om det at drømme sig til en anden tilværelse end den man lever i. Reality Tv og talentkonkurrencer er gode eksempler på det at
ville noget andet – kunne leve et andet liv.
Du kan evt. også fortælle, at skønt filmen er engelskproduceret, så er det en dansk instruktør,
Lone Scherfig, som har lavet filmen. Hun har
tidligere lavet film som Italiensk for begyndere.
Hans Peter Mehlsen
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Beslutningen
Frankrig/Tyskland 2010
Instr: Roselyne Bosch
Manus: Roselyne Bosch
Medv: Mélanie Laurent, Jean Reno,
Gad Elmaleh m.fl

Censur: 15
Udl: Miracle
Prem: 14/10-2010
Aldersvurdering: Fra 15 år

Beslutningen

Vinder af
Pu
kumsprise blin
BUSTER 2 på
010

Filmen finder sted i Paris sommeren 1942, her
følger man Joseph på 11 år. Han er jøde og bor
i et tysk-besat Paris, og selvom kvinderne sidder og taler bekymret om krigen, leger børnene
som de nu engang altid har gjort, dog med den
begrænsning deres gule jødestjerner giver, og
Josephs familie er ligesom de fleste andre jøder
i Frankrig overbeviste om, at de nok skal klare
sig.
Rygterne begynder dog at gå om, at der snart
vil blive foretaget en razzia, men kun få lytter,
og den 16. juli tidligt om morgenen arresterer
det franske politi efter krav fra Tyskland over
13.000 jøder, heraf størstedelen kvinder og
børn.
Joseph og hans familie bliver sammen med de
andre jøder ført til vinterbanen i Paris, før de senere skal til en polsk koncentrationslejr. I denne
indendørs cykelhal er foreholdene mildest talt
kummerlige, og med mangel på vand og mad,
bliver folk hurtigt syge.
Den jødiske læge Shein-baum gør, hvad han
kan for at hjælpe, og får lov til at få hjælp udefra i form af en katolsk sygeplejerske ved navn
Annette Monod. Hun bliver hurtigt draget ind i
jødernes lidelser og i særdeleshed børnenes, og
vælger frivilligt at følge med jøderne ind i fangenskab, hvor hun sammen med den jødiske
læge forsøger at hjælpe og passe på dem, her
især Josephs familie.
Hun kæmper for, at der i det mindste er en gnist
af medmenneskelighed i deres liv, og gør alt
hvad hun kan i et forsøg på at forbedre tilværelsen for de mange jøder. Ingen er klar over,
hvad der venter dem, og en dag bliver de
mange jøder endnu engang ført bort, for at blive
sendt til Polen.
Flere år efter, da krigen er slut, møder man igen
den unge sygeplejerske, da hun står ved opslagstavlen med de navne på folk, der er sav35 mm katalog - 2011/2012

net, og her bliver hun endelig genforenet med
et af de børn, hun i sin tid hjalp.
VURDERING
Man kan fristes til at sige, at Beslutningen bare
er endnu en af utallige krigsfilm, og som en 2.
Verdenskrigs-skildring kommer filmen heller
ikke med en ny fortælling. Man ved godt på forhånd, hvem der er de onde og hvordan historien vil forløbe. Dog kommer denne film med
noget nyt, idet den ikke fokuserer på historien
om deporteringen af de mange tusinder jøder,
men derimod på hvordan mennesker hjælper og
passer på hinanden i hårde situationer.
Jødeudryddelsen er filmens omdrejningspunkt,
instruktøren har valgt en vinkel, som måske
ikke er helt historisk korrekt, men en vinkel som
er med til at bevare håbet.
Filmen omhandler ikke Tysklands, men derimod
Frankrigs rolle i 2.Verdenskrig, men filmen kommer aldrig ind på spørgsmål som, hvorfor hjalp
Frankrig tilsyneladende så velvilligt med at fjerne jøderne? Og var det muligt at undgå? Deri-

mod tager filmen os med helt ind på enkelte
jødiske ofrer, og langt ind i deres følelsesliv og
skaber et klart billede af de menneskelige omkostninger krigen førte med sig.
Censuren er 15 år, der er ikke tale om en børnefilm, men en film for unge såvel som voksne.
Den sætter lys på en begivenhed, som er svær
at forstå kunne finde sted, og vil helt sikkert få
de fleste til at fælde en tåre eller to, men når filmen er slut, sidder man tilbage med en opløftet
følelse af, at hvert enkelt menneske kan gøre en
forskel.
INDLEDNING
Filmen handler om 2. Verdenskrig og herunder
er der mange ting at snakke om. Blandt andet
Frankrigs rolle i krigen. Det er også vigtigt at
komme ind på de mange begrænsninger jøderne allerede levede under, inden de blev deporteret. Derudover kan man komme ind på, hvordan nogle folk er villige til at ofre uendeligt
meget for at hjælpe dem, der har brug for det.
Nynne Jensen
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DEN KÆMPESTORE BJØRN
DK 2010
Instr: Esben Toft Jacobsen
Manus:
Jannik Tai Mosholt og Esben Toft Jacobsen
Stemmer: Markus Rygaard,
Flemming Quist Møller, Alberte Blichfeldt m.fl.

Censur: 7
Udl: Copenhagen Bombay
Prem: 10/2-2011
Aldersvurdering: Fra 7 år

Den Kæmpestore Bjørn
er vellykket eller ej, er jo publikums reaktion.
Uden at have afprøvet det i virkeligheden, er jeg
overbevist om, at målgruppen vil sætte stor pris
på filmen. Det er nemt at genkende sig selv i Jonathan og hans irritation over at være barnepige for den evigt plagsomme lillesøster – og
angsten ved at miste noget, man havde ansvaret for. Børn genkender også film, som tager
dem alvorligt. Hvilket Den Kæmpestore Bjørn i
høj grad gør. Jeg synes det er modigt og helt rigtigt set, at lade jægeren dø, da han ikke vil
indse, at han og bjørnen begge skal være i skoven. Børn kan sagtens kapere den slags og finder sikkert en vis retfærdighed i det. Hvis man
ikke vil indordne sig, må man ud af legen.

Som vanligt skal Jonathan besøge Morfar i sommerferien. Men denne gang lykkes det lillesøster Sofie at plage sig til at komme med. Børnene må lege i haven, men Den Store Skov er
forbudt område. Her er aldrig fældet træer eller
på anden vis kultiveret og her hærger Den
Kæmpestore Bjørn.
Inden længe geråder de to søskende ud i slagsmål og Sofie stikker af – ud i Den Store Skov,
hvor hun bliver bedste venner med Bjørnen,
mens Jonathan bliver reddet af en jæger, der har
som sit mål i tilværelsen at nedlægge det kæmpestore kræ.
Jonathan lokker Sofie og Bjørnen i et baghold,
men fortryder i sidste øjeblik, og så står kampen
mellem børn og bjørn på den ene side og jægeren på den anden. Naturligvis vinder børnene
og de kan efter et langt og farefuldt eventyr
vende tilbage til morfars have – kun for at konstatere, at her har tiden stort set stået stille,
imens de har været væk.
VURDERING
Det er indlysende, at Den kæmpestore bjørn
læner sig kraftigt op ad historier som Alice i
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Eventyrland og fortællingerne om Narnia. Børnene kommer ud i en ukendt verden af eventyrvæsner og klare skel mellem godt og ondt, og
de vender tilbage til vores verden med en nyvunden indsigt i sig selv og livet.
Fra et voksent perspektiv kan man overveje,
hvad de forskellige figurer står for. Er den store
uberørte skov, hvor bjørnen residerer, et billede
på vores hårdtprøvede natur? Jægeren et billede på vores sanseløse jagt på og misbrug af naturen? Og hvorfor etablerer Sofie kontakten til
bjørnen, mens Jonathan først kommer efter?
Måske er det noget med graden af uskyld eller
barnlighed – jægeren kan slet ikke komme i
nærheden af den. Og sådan kunne man fortsætte med at opliste potentielle overvejelser over
mulige fortolkninger af filmen.

Rammen filmen foregår i, finder børn også tryg.
Jonathan og Sofie bevæger sig ud i ukendt land
i en lang drømmeagtig sekvens, og kommer tilbage til virkeligheden igen. Lige som de selv gør
i filmens univers.
INDLEDNING
Det er et genkommende tema i børnefiktion, at
der findes en verden ’ved siden af’ vores. Tænk
blot på Narnia, Alice i eventyrland eller Peter
Plys. Dette kan man tale lidt om.
Enkelte har ved filmgennemsyn givet udtryk for,
at filmen kan være skræmmende, og det skal
man nok advare om, men måske også berolige
med, at bjørnen er yderst godmodig.
Kim Bruun

I virkeligheden er det langt mere interessant at
konstatere, at samtlige elementer i filmen ender
med at have en betydning. Det vidner om en
gennemarbejdning af filmen, som viser sig helt
ud i den helt unikke animation. En animation
der hverken er hyper-autentiske eller sjuskede
udført, men sin helt egen. Og tak for det.
Men det allervigtigste kriterium for, om filmen
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber
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DRAGEJÆGERNE
Frankrig/Tyskland 2008
Instr: Guillaume Ivernel og Arthur Qwak
Manus: Arthur Qwak
Danske Stemmer: Niels Ellegaard,
Claus Riis Østergaard, Laus Høybye m.fl.

Censur: 7
Udl: Angel
Prem: 10/6-2010
Aldersvurdering: Fra 9 år

Dragejægerne
Verden er af lave. Den store onde drage ”Verdensslugeren” er vågnet af dvale og langsomt
begyndt at ødelægge jorden. Det er derfor vigtigt, at nogle dragedræbere får den tilintetgjort,
inden universet går under.
Ude på landet møder vi dragedræberen Lian
Chu, stor og stærk og troværdigheden selv, som
elsker at strikke, hans leder Gwizdo, lille og
pengegrisk, og deres kæledyr, den lille hund
Hector. De udrydder drager – eller forsøger i
hvert fald.
På et slot bor den gnavne og blinde Arnold med
sin eventyrlystne niece, Sara. Hun fantaserer om
dragedræberhelte og om selv at være en del af
spændingen.
Da endnu en af onkelens riddere kommer hjem
– nærmest som støv – efter mødet med Verdensslugeren, beslutter hun sig for at opsøge
nogle ægte dragejægere. I skoven overfaldes
hun af alverdens drager, men reddes i sidste
øjeblik af Lin Chu. Hun får lokket Lin Chu og
Gwizdo til at skrive kontrakt med onkel Arnold
om at dræbe Verdensslugeren. Men Sara skal
med.
De begiver sig mod verdens ende, hvor Verdensslugeren lever. Det bliver en farefuld færd,
hvor de bl.a. møder en stor ildsprudende rød
drage, som kan transformere sig til alverdens
farligheder.

Sluttelig møder de Verdensslugeren, et kæmpestort flagermuslignende uhyre med kæmpe
hugtænder og brændende øjne.
Det lykkes for Lian Chu at tilintetgøre Verdensslugeren, lige inden den opsluger de tre andre.
Som ved et trylleslag forvandler Jorden sig fra
det mørke og ødelagte til det lyse, grønne og
frodige. Vores venner vender hjem til Arnolds
slot. Han har fået synet igen, men nægter at tro,
at vores venner har nedlagt Verdensslugeren.
Derfor får de ikke udbetalt deres løn. De forlader slottet, men Sara slutter sig til dem medbringende alt det guld, de skulle have haft.
VURDERING
Dragejægerne er en computeranimeret biograffilm udsprunget af TV-serien, som siden 2008
har kunnet ses på DR. Har man kigget med på
TV skærmen, vil man hurtig være bekendt med
det helt utrolige univers, filmen udspiller sig i.
Et surrealistisk – til tider helt futuristisk landskab – som til tider kan lede tanken hen på universet i science-fiction thrilleren Blade Runner
og trilogien om Ringenes Herre. Det er et helt
utroligt opfindsomt team af designfolk, som har
konstrueret et univers, hvor meget foregår på
småplaneter, fritsvævende klipper og hængebroer. Jo mere vi nærmer os verdens ende og
mødet med Verdensslugeren, jo mindre hænger

virkeligheden sammen. Et fantastisk syn som
sammen med filmens meget transcendente
musik giver magiske filmøjeblikke.
Når filmen alligevel halter lidt, skyldes det meget selve historien, som jo er en klassisk heltemission.
Den er forholdsvis simpel, så filmen falder let til
gentagelser for at få fyldt tiden ud. Figurerne
virker til tider også flade og uinteressante, vi
hører ikke meget om, hvordan venskabet er opstået, og man sidder tit og mangler den sprudlende og vittige dialog, som kendetegner flere
animationsfilm fra de store amerikanske selskaber.
Selv den ledsagende hund Hector, som er det
mere komiske element i filmen – lidt a la den
bestøvlede kat i Shrek filmene – bliver uinteressant, som filmen skrider frem.
Alligevel er filmen et valg værdigt. Men man
skal være forsigtig med at få den placeret på det
rigtige hold. Dragejægerne er til tider meget
uhyggelig. Filmens univers er i dele af filmen
skræmmende skildret, og filmens afslutning –
selve opgøret med uhyret Verdensslugeren –
kan virke overvældende på de mindste. Derfor
skal mit råd være at programsætte den på hold
med aldersgrænsen 9 år og opefter. Her vil den
gøre god fyldest, og være et spændende alternativ til den amerikanske animationstradition,
vi er så bekendte med.
INDLEDNING
Det er vigtigt at fortælle børnene, at dette er en
europæisk tegnefilm, og at den derved adskiller
sig meget fra de vante amerikanske. Fortæl om
det særegne univers, som filmen foregår i. Det
tager en 15 minutters tid, før personer og miljø
er på plads, men så er historien rimelig enkel at
følge med i.
Det er vigtigt at understrege, at det flotte og
dystre univers som filmens viser, kan virke
skræmmende - ligesom afslutningen også kan
virke voldsom.
Hans Peter Mehlsen
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EASY A
USA 2010
Instr: Will Gluck
Manus: Bert V. Royal
Medv: Emma Stone, Carn Gigandet,
Amanda Bynes m.fl.

Censur: A
Udl: Disney
Prem: 3/2-2011
Aldersvurdering: Fra 14 år

Easy A
Som vi ved fra talløse film om emnet, er det ikke
let at være amerikansk teenager. Heller ikke
amerikansk teenager. De skal navigere mellem
kammeratskabernes popularitets jag, lærernes
krav og forældrenes forventninger. Og ikke
mindst skal særligt pigerne være uhyggeligt
omhyggelige med deres ry og rygte. Sex er tabuiseret på en måde vi danskere (europæere?)
ikke kan gøre os begreb om.
Midt i dette står Olive. Vellidt af lærerne, afholdt
og støttet af forældrene. Men skammeligt overset af de øvrige high school elever. Indtil hun
fortæller en lille hvid løgn. For at slippe for en
weekend i sin venindes grænseoverskridende
forældres selskab opfinder hun en fyr, hun skal
være sammen med. For at give fantasifyren troværdighed, udstyrer hun også weekenden med
nogle slibrige detaljer (af seksuel karakter, forstås). Inden længe er rygtet ude over hele skolen, at hun har gjort det. Og med ét er det ikke
opmærksomhed, hun savner. Særligt drengene
lægger nu mærke til hende.
Næste skridt er at fortsætte de fantasifulde udfoldelser i diverse teenagesenge. I fantasien,
selvfølgelig. For at hjælpe diverse upopulære
drenge giver hun mod betaling indtryk af at
have haft sex med dem.
Imidlertid står en langt mere reel dreng i kulissen. En som hun længe har været lun på, og
som måske ikke er så uinteresseret som indtrykket har ladet forstå.
VURDERING
Under hele filmen løber en bearbejdning af romanen ’The Scarlet letter’ (Det flammende bogstav på dansk). Det bemeldte bogstav er A, der
står for adulteress (hore). Et prædikat Olive
selvsagt får på sig. Men samtidig en kritik af den
lethed hvormed betegnelsen smides omkring.
Filmen er sådan en kritik af de bornerte amerikanere, hvor teenager er teenager værst, og
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hvor (nogle af) de voksne har (levet) promiskuøse liv, men ikke giver de unge den rådgivning, de har krav på.
Se, det lyder jo temmelig alvorstungt, men det
er det absolut ikke. Hele filmen flyder over med
velturnerede jokes og kostelige optrin. Heldigvis
er de fleste morsomheder af subtil art i modsætning til nogle af de ’teenagekomedier’ vi ellers præsenteres for. Her er befriende lidt bøvet
humor, der handler om at vise kropsfunktioner,
bagdele eller bryster, men derimod glimrende
skuespil og vittigheder afleveret med tungen i
kinden. F. eks. er betalingen fra en af de nørder
hun ’har sex med’ en biograftur – til en tysk udgave af Det flammende bogstav!
På et andet niveau taler filmen meget direkte til
os som publikum – både i konkret og i overført
betydning. Olive taler i et webkamera direkte til
de interesserede (i filmens univers andre fra
skolen - i biografen os i sæderne). Samtidig taler hun ud fra en ’fælles’ referenceramme, som
er ungdomsfilm fra 80’erne – vel at mærke
gode af slagsen.

Sjovt skriver Easy A sig ind i samme tradition.
Uden at være fra 80’erne selvsagt. Bittersødt
fremstilles teenage- og familieliv med kærlighed og overbærenhed. Men som nævnt også
med hjerte på rette sted i forhold til at udstille
hykleriet og den inderlige overfladiskhed i relationerne. Vi roser os af at være kommet en lang
vej med kvindefrigørelse og ligestilling, men vi
har nogen vej at gå endnu.
Vores heltinde minder på mange måder om heltene i drengerøvsfilmene som American Pie etc.
med den forskel, at hun er intelligent, hvilket tilsyneladende kan være lige så udstødende som
at være kikset. Og på den måde er Easy A en
American Pie for folk med lidt omløb i hovedet.
INDLEDNING
Man kan nævne, at der er mindst to spor indenfor amerikanske teenagekomedier: De kiksede med fiksering på kroppe og deres funktioner, og dem med fokus på relationerne mellem
de unge og eventuelt deres voksne. Sig også
gerne noget om, hvor let det kan være at få et
prædikat af den ene eller den anden slags.
Kim Bruuun
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Data:

FANTASTIC MR. FOX
USA/GB 2009
Instr: Wes Anderson
Manus: Wes Anderson m.fl
Stemmer: George Clooney, Meryl Streep m.fl

Censur: 7
Udl: Filmcompagniet
Prem: 27/5-2010
Aldersvurdering: Fra 10 år

Fantastic Mr. Fox
Filmen handler om den charmerende hønsetyv
og familiefar Mr. Fox, der bor i en rævehule
under jorden sammen med Mrs. Fox og deres
humørsvingende teenagesøn Ash. Men Mr. Fox
er en rastløs ræv, han vil ikke bo under jorden,
men tættere på den grønne natur. Hele familien
Fox flytter ud af hulen til en langt mere fashionabel bopæl ved roden af et stolt gammelt træ.
Her nyder Mr. & Mrs. Fox en idyllisk tilværelse
sammen med deres søn Ash og nevøen Kristofferson, der netop er kommet på besøg. For 12
år siden lagde Mr. Fox sine dyriske instinkter på
hylden, for at glæde sin kone. Hun mente, at
jobbet som hønsetyv var alt for farligt for en familiefar. Men Mr. Fox har lumske bagtanker med
flytningen.Træet ligger nemlig på en lille bakke,
hvorfra der er fin udsigt over tre store fjerkræsfarme - der bare tigger om at blive røvet af en
snedig ræv. Snart er han igen i gang med sine
gamle unoder som hønsetyv - på trods af gentagne løfter om at droppe de farlige tyverier.

stofferson, der flytter ind hos familien. Kristofferson er nemlig langt bedre til alting og Ash føler
sig tilsidesat. Han vil så gerne have sin fars accept og forlige sig med sine usikkerheder og
særheder. Og i det ligner han de fleste andre
teenagere – selv når de er mest umulige og øretæveindbydende, ønsker de sig i virkeligheden
bare deres forældres kærlighed og accept.
Stemmerne – med George Clooneys i spidsen –
er eminente. Mr. Fox’ nervøse energi er næsten
håndgribelig i Clooneys diktion.
Børnene vil more sig over eventyret, der i stil og
stemning – den er både humoristisk og tempofyldt - minder lidt om animationsfilmen Flugten
fra Hønsegården. Jeg mener derfor godt, at filmen kan vises for de store børn, men vær op-

mærksom på, at der ikke er tale om en klassisk
animationsfilm for børn. Til gengæld er Fantastic
Mr. Fox en unik filmoplevelse. Den er, som Mr.
Fox, charmerende gavtyveagtige og ret fantastisk.
INDLEDNING
Man kan med fordel fortælle lidt om Roald
Dahl. Han er forfatter bag film som Charlie og
chokoladefabrikken, Matilda med flere. Han er
en højt skattet engelsk forfatter af særligt børnelitteratur, som børn og barnlige sjæle i alle
aldre kan finde stor morskab i.
Filmen fortæller jo om at acceptere den, man er.
så man kan også tale lidt om, hvad der gør os
hver især specielle og dermed værdifulde.
Janne Flatau

Men løfter er svære at holde, og han ender med
ikke kun at bringe sin egen elskede familie, men
hele dyrekolonien, i fare. Fjerkræsfarmenes
ejere er så rasende, at alle dyrene må gå under
jorden. Da de bliver belejret og Ash tilmed bliver kidnappet, slutter de sig sammen i kampen
mod de nedrige gårdejere – Boggis, Bunce og
Bean – som er indædt opsatte på at fange den
dumdristige, fantastiske Mr. Fox, og han må nu
udnytte al sin snilde for at redde sine nærmeste.
VURDERING
Filmen bygger på en klassisk børnebog af Roald
Dahl og nogen vil muligvis også mene, at der er
tale om en børnefilm. Men jeg tror, der er en god
grund til, at filmen ikke har fået dansk tale. Selvom den er animeret, så den ligner noget for de
små, er den mest for de ældre og for voksne. Kernen i filmen, er den dysfunktionelle familie – et
typisk kendetegn for instruktøren Wes Anderson.
Vi ser det især hos familiens indadvendte teenagesøn Ash og hans misundelse på fætteren Kri35 mm katalog - 2011/2012
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Data:

FISH TANK
GB 2009
Instr: Andrea Arnold
Manus: Andrea Arnold
Medv: Katie Jarvis, Michael Fassbender,
Kierston Wareing m.fl.

Censur: 11
Udl: Camera
Prem: 30/9-2010
Aldersvurdering: Fra 14 år

Fish Tank
15 årige Mia bor i et trøsteløst beton forstadsområde i Essex, England sammen med sin mor,
Joanne, og sin lillesøster Tyler. Mia går meget for
sig selv, har ingen venner, og det eneste hun
holder af er at danse for sig selv i en tom lejlighed i nærheden af, hvor hun bor. En dag prøver
hun på at redde en gammel, misrøgtet hest, hvis
fangenskab oprører hende. Men hun bliver jaget
bort af hestens ejere. Hun vender tilbage til hesten, men bliver fanget. Det lykkes hende at slå
sig fri. Endnu en gang vender hun tilbage til hesten. Nu møder hun den yngste af hestens ejere,
Billy, som fortæller hende, at hesten er syg og
gammel.
En dag præsenterer moren sin nye kæreste, Connor, som virker rar og behandler Mia og Tyler
pænt, i modsætning til moren, som altid råber af
dem. Connor tager dem alle på en udflugt til en
sø, hvor Mia hjælper ham med at fange en fisk.
Da Mia erfarer, at en lokal klub søger dansere,
opmuntres hun af Connor til at optage sin dans
på video og sende det ind til bedømmelse.
En aften kommer Connor hjem med den døddrukne mor. Efter at have lagt moren i seng, går
han nedenunder og har sex med Mia. Den
næste morgen er Connor forsvundet.
Mia opsøger Connor. Han kører hende til stationen, men det lykkes for hende at snige sig tilbage til hans hus, hvor hun erfarer, at han er gift
og har en lille pige. Mia kidnapper den lille pige
og vil gøre hende skade som hævn mod Connor. Men da den lille pige falder i vandet, redder
Mia hende og tager hende med hjem.
Mia stiller op til danseauditionen, men vælger at
forlade prøven inden hun skal performe. Billy
dukker op og fortæller, at den gamle hest er
død, og han inviterer hende med på en tur til
Cardiff. Mia siger farvel til sin lillesøster og mor
og rejser med Billy.
VURDERING
Engelsk films store og tunge drenge udi socialrealistiske film – Mike Leigh og Ken Loach – har
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ikke levet forgæves. Det vidner landsmandinden
Andrea Arnolds krasse socialrealistiske film Fish
Tank med al tydelighed om. Dog er der i Arnolds
film skruet meget ned for humoren og til
gengæld gasset op for harmen. Alt er gråt og
grimt – næsten dokumentarisk – med en overbevisende troværdighed, som det håndholdte
kamera sørger for. Så er man advaret.
Tematisk arbejder filmen med flere emner.
Blandt andet identitet, familiedysfunktionalitet
samt den spirende forelskelse, som antydes
mellem Mia og storcharmøren Connor, morens
nye kæreste. Det lyder selvfølgelig ikke så opløftende, men tag ikke fejl.
Midt i trøstesløsheden skinner et sært lys over
filmen, som gør den til en meget behagelig visuel oplevelse. Ikke mindst takket være filmens
hovedrolle Mia, der spilles overbevisende af naturtalentet og debutanten Katie Jarvis. Hun skildrer med stor overlegenhed både en genstridig
teenager med et skræmmende temperament og
ungdommelig kynisme (som når hun zombieagtigt desillusioneret går gennem de trøstesløse
betonforstæder i et forsøg på at holde resten af
verden ude). Men også i de sekvenser i filmen,
hvor hun udviser en barnlig sårbarhed og uskyl-

dighed (i de fine scener i en tom lejlighed, hvor
Mia danser befriende til musikken fra sin discman). Der emmer filmen virkelig af liv og energi.
Desuden formår instruktøren Andrea Arnold
med at klart og varmt blik på familielivet og
ungdommens plager at få skabt en rørende,
skrøbelig og humoristisk intimitet i de barske
realiteter.
Fish Tank er ikke nogen nem film at gå til. Den
kan kun bruges på ældste hold (fra 14 år og opefter), eller til ungdomsmaraton. Som undervisningsfilm er den fremragende.
INDLEDNING
Det ville være oplagt at tale som socialrealisme
og hvad man forstår ved ordet, og hvordan det
skildres på film. Fish Tank er ægte drama, skildret konstant gennem Mias point of view. Den
har bevidst fravalgt en musikside (undtagen i
dansescenerne og én bemærkelsesværdig undtagelse) og også fravalgt de lange dialogscener,
hvilket skaber filmens udtryk og flow. Og så kan
man jo bede de unge om at tænke på filmens
titel Fish Tank. Hvad betyder det og passer titlen til det man oplever?
Hans Peter Mehlsen.
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Data:

GRUSOMME MIG
USA 2010
Instr: Pierre Coffin m.fl.
Manus: Ken Daurio m.fl
Danske stemmer: Søren Sætter Lassen,
Cyron Melville, Enna Høgh m.fl

Censur: A
Udl: UIP
Prem: 7/10-2010
Aldersvurdering: Fra 7 år

Grusomme Mig
Superskurken Gru har i lang tid været blandt de
allerstørste skurke i verden. Og det er han godt
tilfreds med. Men en dag dukker der en rival op,
der hurtigt tager førertrøjen. Vector stjæler
Egyptens pyramider og det må og skal Gru
overtrumfe. Han lægger derfor en forrygende
plan, som igen vil etablere ham som den største
superskurk. Han vil stjæle månen.
For at det kan lykkes, er hans nyeste våben, en
skrumpepistol, en nødvendighed. Men den stjæler Vector. Og selvom Gru har en helt hær af
små gule håndlangere i blå kedeldragter, der
hellere end gerne hjælper ham, er han nødt til
at tage utraditionelle metoder i brug.
Gru beslutter sig derfor for at adoptere tre forældreløse piger, der ikke ligefrem stortrives på
børnehjemmet, hvor de bor. Her er deres primære opgave at skaffe penge til en meget
streng bestyrer - og det gør de ved hjælp af
småkagesalg. Småkagerne som Margo, Edith og
Agnes sælger er et stort hit hos Vector - derfor
forventer Gru, at han ved deres hjælp kan få adgang til Vectors strengt bevogtede hus, og dermed igen råde over skrumpepistolen.

For en gangs skyld får vi en skurk som hovedrolleindehaver, og det er forfriskende og sjovt.
Især fordi Gru jo selvfølgelig får lov til at vise sit
sande jeg, godt nok først til sidst, men det klæder filmen, at vi i bund og grund har den største
plads i hjertet for den ondeste af alle.
Selve forløbet er nok en anelse forudsigelig,
men det ændrer ikke på, at man bliver glad og
varm om hjertet, da det går op for Gru, at det
eneste der egentlig er værd at stjæle, er så
meget mulig tid sammen med dem, man elsker.
Animationen er upåklagelig og især de små
håndlangere er med til at gøre filmen til en fornøjelig omgang. Sørg endelig for at blive siddende til allersidst under rulleteksterne, hvor
håndlangerne får lov at give den gas.

Juryens sp
ecialpris
i Cannes
2009

INDLEDNING
Historiens handling skal selvfølgelig skitseres
kort, især for de mindste. Her er det måske især
vigtigt at fremhæve, at selvom Gru er en superskurk, så døjer han med de samme problemer,
som alle andre kan have. For Gru er det ikke
nok, at være god til det han gør, han vil være
den bedste, og det er også det, der er med til at
gøre ham ensom. Derfor er en af filmens moraler, som man kan tage med i indledningen, at
livet generelt bliver sjovere og mere værdifuldt,
når man har nogen at dele det med.
De allermindste vil måske studse en kende over
Grus forsøg på at stjæle månen. Her er det nok
en god idé at melde ud, at det, så vidt vides, ikke
kan lade sig gøre. Og hvis man har lidt insiderviden omkring månen, så tag endelig det med.
Der er fx ca. 356.414 km derop, så hvis den skal
stjæles, skal man have meget lange arme.
Jan Frydensbjerg

Men ikke alt går som Gru har planlagt. Tilværelsen som alenefar tager hurtigt pippet fra ham,
både når pigerne laver ravage i hans skurkeplaner, og når han ved nattetid skal forholde sig til
godnathistorier og andre børnevaner. Men først
og fremmest fordi de tre piger langsomt sniger
sig ind i hans hjerte - og inden længe er han
ikke mere en superskurk, men en superfar.
VURDERING
Efterhånden må det være svært for animationsfolkene fortsat at komme på historier og karakterer, der overrasker og bibringer noget nyt til
genren. Derfor bliver man altid lidt imponeret
over den idérigdom, der er kendetegnende ved
mange af de sidste års tegnefilm fra især Pixar
og Dreamworks. Således også denne gang fra
Universal.
35 mm katalog - 2011/2012
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Data:

HOLD OM MIG
DK 2010
Instr: Kaspar Munk
Manus: Jannik Tai Mosholt
Medv: Julie Sandra Brochorst Andersen,
Frederik Christian Johansen m.fl.

Censur: 15
Udl: Nimbus Film
Prem: 2/9-2010
Aldersvurdering: Fra 15 år

Hold om mig
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Sara er dygtig i skolen og dertil småforelsket i
Mikkel. Ikke i sig selv nogen stor forbrydelse og
nok en problemstilling man vil kunne finde i
mange folkeskoleklasser. Men som vi ved, skal
de anderledes kanøfles, og i Saras tilfælde er det
den tidligere veninde, Louise, der fører an i
løjerne. Louise pirker til Mikkels usikkerhed,
hvilket får ham til at falde over Sara i en rus, der
kunne være kådhed, men med seksuelle underog overtoner, der krydser grænsen for det tilladelige. Særligt krydses denne grænse fordi
Louise filmer optrinnet på sin mobil og siden distribuerer klippet til alle og enhver.
Tynget af skyld og sorg over det passerede, udgyder Mikkel sit hjerte til forældrene. I magtesløshed og afmægtig vrede er særligt faren tæt
på at forstøde Mikkel fuldstændig. Louises mor
morer sig over den nedværdigende behandling
af Sara. Mens Saras mor end ikke opdager, at
noget er ravruskende galt i datterens liv.
Vi ser på den måde mange aspekter af voksenverdenens manglende forståelse for teenagelivets genvordigheder.
Men det bliver ikke ved det. Sara kan ikke klare
presset, og vælger at tage sit eget liv.
Noget af det bedste og det værste ved filmen er,
at man ikke kan undgå at genkende sig selv i
de fleste reaktioner. Den hormonelt oppiskede
kådhed husker jeg kun alt for godt. Forældrenes
afgrundsdybe frustration over deres søns uacceptable opførsel, forstår jeg så udmærket. De
voksnes problemer, der overskygger evnen til at
se sit barn frygter jeg for, er min undladelsessynd. Desperationen over en komplet uforstående verden kan man let sætte sig ind i – er det
ikke sådan at være teenager meget af tiden?
VURDERING
Som det måske fremgår, finder jeg Hold om mig
hjertegribende. På skrift kan det lyde som voldsomt overbud, men det virker enormt stærkt i
slutningen, da Saras lillebror er den, der finder
Sara. Og endnu mere tårevædende er det at
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høre Mikkels undskyldende brev til Sara, hvor
det fremgår, at han har tænkt over det passerede og inderligt fortryder. Et smukt liv er udslukt
helt uden grund og med uoverskuelige konsekvenser for de tilbageblevne.
Med sine bare fem kvarter har filmen præcis
den længde, den skal have. Historien er fortalt
til ende og det ville ikke give nogen mening at
trække den længere. Den minimale spilletid
viser sig også i filmens virkemidler. De store følelser gemmer sig i gestik og blikke snarere end
i voldsomme udladninger.
Instruktør Kaspar Munk afholder sig fra sensationslystent at vise Saras bryster i angrebsscenen. På den ene side kan man (som Nils Malmros) sige, at det er dét som ville være det interessante for unge drenge. Samtidig ville han
også kunne have gjort publikum medskyldige i
og med vores lystfyldte blikke. På den anden
side forskånes man for at overvære den ultima-

tive nedgørelse af Sara. Og det bør man nok
være taknemmelig for.
Den labile ungdomsperiode bliver i Hold om
mig beskrevet med indlevelse og sympati. Heldigvis går det sjældent så galt som her, men
derfor kan man godt glæde sig over den følelsesmæssige rutsjetur filmen byder på. Ligesom
man kan glæde sig over den utrolige menneskeklogskab den viser.
Måske kan man slå til lyd for, at filmen skal
tages op i skolen, men jeg mener faktisk, at
filmklubberne også skal præsentere de unge
mennesker for film, de selv kan tage med sig og
tumle med på egen hånd efterfølgende.
INDLEDNING
Indledningen skal ikke være for omfattende.
Fortæl, at det er en barsk film og at det er på
sin plads at blive berørt af den.
Anbefales – varmt – fra 15 år.
Kim Bruun
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Data:

HÆVNEN
DK 2010
Instr: Susanne Bier
Manus: Anders Thomas Jensen
Medv: Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm,
Ulrich Thomsen m.fl.

Hævnen
Elias, en lidt tilbageholdende dreng på 10 år,
har det ikke nemt i skolen. Han er udsat for drillerier, cyklen punkteres og venskaber må han
kigge langt efter. Hjemme er hverdagen heller
ikke nem. Faderen Anton arbejder som læge i en
afrikansk flygtningelejr, og når han endelig er
hjemme, er de ikke mere den samlede familie
med mor, far og to drenge. Ægteskabet med
drengenes mor, Marianne, er gået i stykker på
grund af Antons utroskab – og familien forsøger
forgæves at skabe en hverdag.
Da drengen Christian starter som ny elev i Elias´
klasse, finder Elias langt om længe én der også
higer efter et fællesskab. Christian har for kort
tid siden mistet sin mor, og da hans travle far
har svært ved at nå ind til ham, søger han imod
venskabet, og væk fra sin far.
Drengenes venskab udvikler sig på godt og
ondt. De tilbringer størstedelen af tiden sammen, men langsomt bliver deres venskab rammen om grænseoverskridende handlinger, der
vokser i størrelse. Da Christian med en kniv
overfalder en af de drenge, der har været efter
Elias, bliver det samtidig en begyndelse på en

Censur: 15
Udl: Nordisk
Prem: 26/8-2010
Aldersvurdering: Fra 14 år
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pagt imellem de to drenge. Christian handler Elias sladrer ikke.

er, at denne plan vil få alvorlige konsekvenser
for andre end mekanikeren.

Sideløbende oplever Anton i flygtningelejren at
blive stillet overfor spørgsmålet, om han vil behandle manden bag mange overfald, voldtægter og drab i området. Han indvilger trods
skrupler og må opleve, at personerne omkring
lejren pludselig ser ham i et andet lys. Samtidig
forsøger han uden held at få Marianne til at tilgive hans utroskab, når han er hjemme i Danmark.

VURDERING
Skal Hævnen have sin berettigelse som filmvisning i en ungdomsfilmklub? Det er et svært
spørgsmål, der ikke har noget entydigt svar.
Ser man på historien mellem de to drenge, Elias
og Christian, så har vi at gøre med en eminent
og gribende historie om venskab, der udvikles
på baggrund af ensomhed og længsel. Dermed
er filmen en kærkommen gave til filmklubber,
der har lyst til at vise film, hvor glæden udspringer af historiens kvalitet – og ikke af historien i sig selv.
Hævnmotivet og den gennemgående stillingstagen til, hvornår man skal vende den anden
kind til, er voldsomt relevant – også i en børneoptik. Men denne film udspiller sig både i et
børne- og et voksenmiljø, og de historier, der
fortælles om de voksnes liv er måske for alvorstunge og komplekse til at være sund kost for
ungdomslivet. Når det er sagt, så drejer det sig
også om, hvor godt man kender børnene. Jeg
ville intet problem have med at vise filmen for
en moden 7. klasse – først og fremmest fordi filmen er en tankevækkende og fremragende filmisk fortælling.

I én af de perioder, hvor han befinder sig sammen med Elias og dennes lillebror hjemme i
Danmark, tager de på en lille tur ned til havnen
– med er også Christian. Her konfronteres Anton
voldsomt verbalt og fysisk af en lokal mekaniker. Anton reagerer ved ikke at reagere. Drengene står meget uforstående overfor dette, men
Anton argumenterer for, at det er bedre at
vende den anden kind til, så man ikke begår
samme dumhed. Særligt Christian har dog
svært ved at acceptere denne pacifistiske handling, og Christian former snart en plan for at
hævne sig på mekanikeren. Hvad han ikke ved,

INDLEDNING
Vælger man at sætte Hævnen på programmet,
vil det være en god idé at komme omkring de
voksnes roller i fortællingen. Separationen imellem Elias´ forældre og Antons arbejde er af afgørende betydning for historiens udvikling. De
begreber, der er filmens omdrejningspunkt –
hævn, ensomhed og afmagt – må også meget
gerne blive flettet ind. Alle børn kender til ensomhed af den ene eller anden art, og her er
måske en kærkommen mulighed for at tale om,
hvordan ensomhed og svigt kan få en til at gøre
ting – som man godt ved, ikke er holdbare handlinger.
Jan Frydensbjerg
35 mm katalog - 2011/2012
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Data:

INGEN FORBINDELSE
Island 2007
Instr: Ari Kristinsson
Manus: Ari Kristinsson
Medv: Margrét Ákadóttir,
Árni Breinteinn Árnason m.fl.

Censur: 7
Udl: Øst for Paradis
Prem: 6/5-2010
Aldersvurdering: Fra 10 år

Ingen forbindelse
Oppe på Island befinder Kalli sig. Hans verden
handler om computere og andre elektroniske
dingenoter. Andre mennesker er ikke hans stærke side. Det er lettere at forholde sig til dem
gennem computeren end i det virkelige liv.
Så da Kalli skal tilbringe julen hos sin far med
dennes nye højgravide kone og hendes datter
langt uden for lands lov og ret, er han ikke overmåde begejstret. Endnu mindre bliver hans entusiasme, da det går op for ham, at der ingen
forbindelse er i udmarken, men at et spøgelse til
gengæld huserer på hans værelse. Bedre bliver
det ikke af, at hans bonussøster er lige så pjattet med ham som en tur i tandlægestolen.
Da den lille ny melder sin ankomst, er Kalli
tvunget til at være sammen med den tvære bonussøster. Hvilket han ikke finder sig i længe.
Han stikker af ude i den uvejsomme natur i et
forsøg på at komme hjem – eller i det mindste
få en forbindelse til omverdenen. Uagtet at hun,
som antydet, ikke er pjattet med Kalli, sætter
bonussøsteren efter ham – hun vil trods alt ikke
være skyld i hans død eller forsvinden.
Sammen finder de en hytte at overnatte i, hvor
en isbjørn i løbet af natten finder det for godt at
gæste. Den truende attitude til trods forsvinder
bjørnen uden at anrette skade. Jaget på vej af
spøgelset, som har søgt at få forbindelse med
Kalli.
Derfor kan børnene næste morgen fortsætte
deres udforskning af området. De finder en
hule, hvor et selskab er forsvundet og døde for
mange år siden. Og her får vi så forklaringen på
spøgelset i Kallis værelse: Som levende fik barnet skylden for at have ledt selskabet på afveje
og dermed skyld i deres død. Kalli og bonussøsteren kan nu rette fejlen og selskabet kan
begraves.
De to unge forliger sig, forældrene kommer
hjem, og der kan holdes jul i god ro og orden.

14

VURDERING
Filmen er blevet kritiseret for, at der simpelthen
sker for meget i løbet af de knap halvanden
time, den strækker sig over. Og det er til dels
rigtigt, at man kan blive ganske åndeløs af de
mange gode idéer og symboltunge optrin, der
bunkes op. Sandt er det også, at historien med
fordel kunne være fokuseret på nogle få af de
problemstillinger Kalli møder (han når også at
lægge sig ud med nogle piger fra skolen inden
han sendes til sin far).

INDLEDNING
I sin indledning kan man passende slå et slag
for det nordiske fællesskab. Til trods for at sproget ligger meget langt fra vores, har islændingene nok fat i en mere oprindelig nordisk identitet. Og uden at ønske sig tilbage til en længst
svunden tid, kan man få en fornemmelse af
vores rødder. Og få en lidt anderledes filmoplevelse.
Kim Bruun

Men i bund og grund er det en sympatisk historie om at finde sin plads i verden og at lære sig,
at det, man ikke kan ændre, skal man afholde
sig fra at pille ved. Og så er det velgørende at
se film fra breddegrader, vi ikke normalt bliver
berigede med.
Interessant er det, at man i en tid, hvor manglende forbindelse til netværk er nærmest angstfremkaldende, kan fortælle en historie med
spøgelse og analoge forbindelser mellem mennesker. Ganske vist er forholdet til såvel spøgelse som medmennesker ikke det bedste til at begynde med, men nærværet og den (modstræbende) nysgerrighed overfor det anderledes
hjælper Kalli til trods alt at åbne sig til verdenen omkring sig.
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Data:

KARATE KID
USA 2010
Instr: Harald Zwart
Manus: Christopher Murphey
Medv: Jaden Smith, Jackie Chan,
Taraji P. Henson m.fl.

Censur: 11
Udl: Disney
Prem: 5/8-2010
Aldersvurdering: Fra 10 år

Karate Kid
klippet væk – især de mange flotte og betagende ”turist”-scener/billeder fra Beijing (Den Kinesiske Mur, Det Olympiske Stadion, Den Forbudte By til eksempel), men det har måske
været prisen for at få lov til at filme i Kina.
Hovedrollen som Dre (tidligere hed han jo Daniel Larusso) spilles af Will Smiths søn, Jaden
Smith. Udstyret med store dådyrøjne og nuttet
flettet rastahår, leverer han masser af umiddelbar charme og er ikke helt ueffen til at skildre
en ung teenagedrengs vanskeligheder ved at
sætte ord på, når en alt for forstående mor
prøver at hjælpe.

12 årige Dre og hans mor, som nylig er blevet
enke, flytter fra bilbyen Detroit til Beijing, Kina,
hvor hun har fået et nyt job på en bilfabrik. Dre
er trist ved tingenes tilstand. Han kan ikke sproget, men muntres op, da han møder den jævnaldrende engelsk-talende pige Meying. Dre bliver hurtigt mobbeoffer – især af en række bøller anført af drengen Cheng – som også en dag
giver Dre regulær bøllebank. Hjælpen viser sig i
form af Mr. Han, viceværten i Dres ejendom. Mr.
Han kommer en dag Dre til undsætning og redder ham fra flere tæsk. Mr. Han er en ydmyg vicevært, som dog snart viser sig at være repræsentant for den langt mere ophøjede kung-fu,
end den Chengs brutale og hensynsløse lærermester praktiserer.

I rollen som Mr. Han (tidligere Mr. Miyagi – spillet fremragende af den nu afdøde Pat Morita)
ses karatemesteren Jackie Chan himself. De
bange anelser for om det valg skulle medføre
for megen plat, bulder og brag bliver heldigvis
ikke indfriet. Jackie Chan formår at skildre den
desillusionerede vicevært med troværdighed,
værdighed og karisma – uden at rollen vil opnå
Oscarnominering, som det var tilfældet med Pat
Moritas præstation.

Mr. Han vil hjælper Dre udi kung-fu’en, og får
ydermere Dre interesseret i at tilmelde sig en
stor åben kung-fu turnering. De begynder at
træne, og langsomt lærer Dre den disciplin og
respekt, kampsporten kræver. Samtidig får den
tilknappede vicevært i samværet med den unge
Dre igen lysten til at engagere sig i mennesker
efter mange år som enegænger. En alenetilværelse han har valgt i sorg over tabet af sin
kone og søn.
Gennem samværet med Dre kommer Mr. Han
langsomt ud af sorgen.
Ved kung-fu turneringen triumferer Dre ved at
vinde over de grimme drenge, selv med et
brækket ben.
VURDERING
Karate Kid anno 2010 er en remake af filmen
af samme navn fra 1984, som i øvrigt fik flere
efterfølgere. Alle med en længere baggrund i
børnefilmklubarbejdet vil huske den oprindelige
Karate Kid film som et kært barn af DaBUF –
flittig vist og brugt. Jeg så den originale film for
et stykke tid siden, og den virkede stadig både
ganske frisk og vital – utrolig nok - alderen
taget i betragtning.
35 mm katalog - 2011/2012

Ellers er alt som nævnt ved det gamle. Historien kredser stadig om den amerikanske drøm.
Imod alle odds rejser helten sig til toppen med
stor viljestyrke og et charmerende smil.
Kan man holde den gående i 140 minutter, er
Karate Kid anno 2010 et sikkert valg til mellemste hold. Fra 10 år og opefter
Og ser man handlingsreferat igennem, ja så
lurer ingen større overraskelser i plottet. Det er
stort set det samme, men med nye ansigter og
navne i filmen, og at handlingen nu udspiller sig
i Kina og ikke i Californien, som var skueplads
for 1984-udgaven.
Jeg følte mig godt underholdt af den nye udgave. Godt filmhåndværk, gode skuespillere – det
eneste beklagelige er at filmen varer 2 timer og
20 minutter, hvilket er alt for lang tid. Der er
rigtig mange scener, som snildt kunne være

INDLEDNING
Filmen kræver ikke de store tirader inden visning. Man kan godt tale om, at filmen er en remake af en tidligere succes og måske fortælle
lidt om remakes, dem ser vi til tider en del af.
Fortæl også at filmen foregår i Kina og bed evt.
om at holde øje med flere kendte locations.
Jaden Smith er søn af skuespilleren Will Smith,
hvilket måske også kan inspirere til at snakke
om barnestjerner.
Hans Peter Mehlsen

15

Data:

KARLA OG JONAS
DK 2010
Instr: Charlotte Sachs Bostrup
Manus: Iben Gylling
Medv: Elena Arndt-Jensen, Joshua Berman,
Ellen Hillingsø m.fl.

Censur: A
Udl: Nordisk
Prem: 25/3-2010
Aldersvurdering: 10-12 år

Karla og Jonas
Det er nu et stykke tid efter sommerferien, hvor
Karla mødte børnehjemsdrengen Jonas, men
hun har bestemt ikke glemt ham. Hun tænker
faktisk på ham hele tiden, og får endelig taget
sig sammen til at ringe til ham. De aftaler, at
Karla skal besøge Jonas på hans børnehjem, og
her får Karla øjnene op for, at ikke alle har
samme familieliv som hende selv. Jonas er tilsyneladende tilfreds med at bo på børnehjemmet,
og han har især én pædagog, han er knyttet til,
men spørgsmålet om, hvor hans mor er, presser
sig på. Derfor beslutter Karla sig for, at hjælpe
Jonas med at finde hende. Første stop er tv-programmet Sporløs, men her kan de ikke hjælpe
børn – selvom Jonas pointerer, at det er, når
man er barn, man har brug for en mor.

Karla og Jonas tager dagen i egen hånd, får fat
i Jonas’ dåbsattest, og finder moderens navn og
hjemby. Og så går jagten i gang. De to ”næsten
teenagere” drager på egen hånd fra København
til Århus, og med et udskrift over samtlige Nana
Nielsen’er i Århus, begiver de sig ud på jagt i
Århus og omegn. Undervejs støder de på en
række forhindringer, for hvad gør man i en
fremmed by, når man hverken har penge eller
overnatningsmuligheder og når storbyens farer
lurer i baggrunden. Og hvad sker der, når de finder Jonas’ mor – vil han så automatisk elske
hende?
Som alle andre eventyr ender historien om
Karla og Jonas godt – Jonas finder sin mor, får
en rigtig familie og Karla og Jonas bliver rigtige

kærester. Og Karla må erkende, at selvom hendes familie ikke altid forstår hende, er den alligevel den bedste familie, man kan få.
VURDERING
Karla og Jonas er tidsmæssigt en direkte forlængelse af den foregående film om Karla og
Katrine, og derfor er der ikke rigtig givet plads
til, at personerne kan nå at udvikle sig, og nye
konflikter kan opstå. Karla er ganske rigtig blevet mere teenager, med alt hvad det indebærer
af følelsesmæssige rutsjeture og følelsen af ikke
at blive forstået, og det skaber nogle klassiske
konflikter i forholdet til familien. Og med en tematisering af den første forelskelse oveni, er der
masser at identificere sig med for de seere, der
er i samme aldersgruppe. Men det virker også
flere steder for utroværdigt, når de to store børn
begiver sig ud på en nærmest umulig mission –
der lykkes. Her kammer den jævne danske realisme, der har klædt de tidligere Karla-film (og
især den første, Karlas Kabale), over i en ”Disney-ficering”, hvor konflikten altid løses på lykkeligste vis.
INDLEDNING
Filmen stiller nogle fine spørgsmål om forholdet
mellem børn og forældre, der er værd at tage til
efterretning og eventuelt inddrage i indledningen af filmen. Ikke alle har en familie, men så
længe der er voksne omkring en, der holder af
en og skaber tryghed, er det så godt nok? Jonas
gør sig også nogle overvejelser omkring det, at
hans mor har fravalgt ham – og det er jo en
problematik, der bestemt ikke er let. For vil en
mor ikke altid elske sit barn, selvom forholdene
har krævet, at hun har måttet give det fra sig.
Det er følsomme emner, og filmen giver flere
bud på, hvad en god familie kan være.
Mette Wolfhagen Linnebjerg
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KICK-ASS
USA 2010
Instr: Matthew Vaughn
Manus: Jane Goldman
Medv: Aaron Johnson, Cloe Moretz,
Nicolas Cage m.fl.

Censur: 15
Udl: Nordisk
Prem: 15/4-2010
Aldersvurdering: Fra 14 år

Kick-Ass
Den meget nørdede 16 årige highschool elev
Dave Lizewski undrer sig såre over, at der ud af
de 6 milliarder mennesker på jorden ikke er
nogen, der forsøger sig som superhelt. Det beslutter han sig for at gøre noget ved, og bestiller derfor en farvestrålende superdragt, opretter
en myspace og Facebook profil, og går så ellers
i gang.
Allerede første forsøg på at lege superhelt går
dog grueligt galt. Han bliver stukket ned af et
par småforbrydere og bliver bagefter kørt ned.
Det tager nu ikke modet fra vores helt, og efter
et længere besøg på hospitalet er han klar til at
tage fat igen. Andet forsøg går væsentlig bedre,
og da en ung forbipasserende tilfældig optager
hans kamp og lægger det ud på nettet, skaber
Kick-Ass, som han kalder sig, opmærksomhed
vidt omkring. Blandt andet hos Big Daddy og
Hit Girl, et far-datter superhelte team med
målet at bekæmpe den kriminelle Frank D’Amico og hans bande.
I et forsøg på at imponere klassekammeraten
Katie, opsøger Dave en narkohandler, som har
haft et skænderi med Katie. Dave undslipper
kun levende, fordi Big Daddy og Hit Girl dukker
frelsende op.
I den tro, at det er Kick-Ass, som har ordnet flere
af hans fodfolk, beslutter Frank at udstede en
dødsdom over vores helt.
Franks søn, Chris, antager sin egen superhelte
identitet – kaldet Red Mist – og får lokket KickAss i en fælde. Det er dog lykkedes Big Daddy
at få ordnet de ventende gangstere, inden at
Dave falder i fælden.
Sluttelig fanges Big Daddy og Kick-Ass og tortureringen af dem sendes direkte live på TV. Hit
Girl ankommer i sidste øjeblik og redder KickAss, mens Big Daddy dør af sine kvæstelser. Nu
opsøges Frank af Hit Girl og Kick-Ass, og det endelige opgør kan begynde.
35 mm katalog - 2011/2012

VURDERING
Lad mig slå fast med syvtommersøm, at denne
film bestemt ikke er i alles smag, og med rette
kan man stille spørgsmålet, om det overhovedet
er noget, vi skal vise i vores børnefilmklubber.
Kick-Ass er voldelig (på den tegneserieagtige
måde), den er morsom, den er nørdet og sådan
rent filmisk er der ikke så meget at komme
efter. Rikke Schubart, en af de kyndigste filmeksperter udi spændings- og actionfilm herhjemme, har kaldt Kick-Ass ”en krydsning mellem Quentin Taratino og Luc Besson, tilsat en
knivspids sort engelsk humor og et par skefulde
ultravold i Rodriguez-stilen”. Så ved I, hvad der
er at gå efter.
Men når det så er sagt, så skal jeg indrømme,
at det er længe siden, jeg har moret mig så
meget over en film, som på ingen måde minder
om de klassiske superheltefilm, men er en forfriskende, underholdende og meget morsom
actionfilm, som hele tiden bevæger sig lige på
grænsen for, hvad man kan tillade sig.
Især falder man helt på halen over den kun
11-årige Cloë Moretz i rollen som Hit Girl, og
som er filmens helt store lyspunkt. Hun er simpelthen fantastisk, og er uden tvivl en af de allersejeste superhelte, verden nogensinde har

set. En nyfortolkning af de gamle helte, og samtidig så originalt nye, som man ikke har set tidligere.
Det er klart, at man er nødt til at forholde sig til
volden i filmen. Men som jeg skrev tidligere, så
er volden skildret, som den type tegnefilmsvold
eller den vold, som optræder på TV og i mange
computerspil, og som mange børn konfronteres
med dagligt. Dette retfærdiggør ikke filmen som
sådan, men kan måske afparere de værste tanker, om man tager skade af at se sådan en gang
Tarrantino-light-vold, som man også kan beskrive filmen som.
Det er selvfølgelig oplagt, at filmen er et tilbud
til de ældste i vores børnefilmgrupper (fra 14 år)
og til en maraton filmaften eller til et ungdomstræf, vil den være et oplagt hit.
INDLEDNING
Det er selvsagt vigtigt at fortælle om, at det til
tider går voldsomt til, men at volden er en overraskende og vellykket blanding af både tegneserieagtig tilsnit, urealistisk og realistisk - behandlet både morsomt, tragisk, realistisk og ironisk. Men ellers handler det vel blot om at slå
ørerne ud og spærre gluggerne op – vidt op.
Hans Peter Mehlsen
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KIDNAPPET
DK 2010
Instr: Vibeke Muasya
Manus: Vibeke Muasya m.fl.
Medv: Simon Loque Larsen, Connie Nielsen,
Lars Mikkelsen m.fl.

Censur: 11
Udl: Filmcompagniet
Prem: 7/10-2010
Aldersvurdering: Fra 9 år

Kidnappet
Hjemme i Danmark er Simon temmelig enerådig. Hans fodbold er vigtigere end noget
andet, og han mener nok, at han ved, hvordan
bolden skal placeres uden at spille medspillerne. Han er også et forkælet ønskebarn, så det
lader sig forklare.
Nu skal han til Afrika, hvor han oprindeligt kom
fra, sammen med sin danske mor. De skal bo på
luksushotel og ud og se børnehjemmet, Simon
kom fra. Men de har ikke været længe på hotellet før Simons bold bliver losset ud af hotellets trygge, luksuriøse rammer og ud i den krasse realitet udenfor sikkerheden, penge kan give.
Eftersom bolden bærer en ægte Laudrup-signatur, ser Simon sig nødsaget til at følge efter den
for at få den tilbage. Ubekymret, som han er,
ender Simon med at spille bold med slummens
børn og i øvrigt nyde deres gode selskab.

børnefilm. En konflikt præsenteres, optrappes
og løses. Undervejs har det unge menneske lært
noget om sig selv og sine omgivelser, og vores
små poder er også blevet lidt klogere.
Når dette er sagt (lidt surt), skal det også siges,
at historien, som fortælles, og den indsigt ungerne får sammen med Simon, er yderst relevant. Det vil være sundt for de forkælede danske børn at opdage, at ikke alle børn i verden
som det mest naturlige kan vade ud i køleskabet og gramse en mælkesnitte eller forlange nyt
og moderigtigt tøj, når børnechecken indfinder
sig. De smukke og lejlighedsvis glade billeder af
de afrikanske børn, viser også en anden og
noget mindre sorgløs tilgang til tilværelsen. En
tilværelse som indbyder til forglemmelse med

stoffer og gæld til typer, man ikke ønsker sig at
have udestående med.
Den action filmen byder på er ikke alt for
skræmmende, så hvis man har mod på det, kan
man godt vove det ene øje, og vise filmen til
børn, som er lidt yngre end de anbefalede 11 år.
INDLEDNING
Det vil være oplagt at sige lidt om den uretfærdige fordeling af verdens goder. Uden at blive
alt for politisk kan man godt nævne, at en del
af det vi i vores del af verden tager for givet,
andre steder er en luksus, man ikke har råd til.
Det være sig såvel skolegang som menneskerettigheder og et liv uden frygt foruden selvfølgelig de mest basale fornødenheder som mad
og rent drikkevand.
Kim Bruun

Uheldigvis kan han ikke finde hjem, da udflugten til rødderne er forbi for Simons vedkommende. Han må derfor tilbringe natten hos sine
nyfundne venner og langt fra det vellevned han
er vant til. Næste dag går det ikke helt så nemt
som forventet med at komme tilbage til hotellet.
I mellemtiden er Simons mor blevet forståeligt
bekymret. Og i et anfald af desperation udlover
hun på live tv en dusør for at bringe Simon tilbage. Hvilket forventeligt giver nogle skumle
typer gode idéer til at tjene nogle hurtige penge.
Og så er vi fremme ved filmens titel; Simon går
fra at være faret vild til at være kidnappet.
VURDERING
Hvis en og anden skulle have gættet ud fra
ovenstående, at alt ender i fryd og gammen
med Simon hjemme i Danmark og hans nye
venner meget bedre stedt, end de var, før de
mødte Simon, er det ikke helt tilfældigt.
Kidnappet er skåret over en læst som ikke er
ganske ukendt for os, som beskæftiger os med

18

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Data:

LYMELIFE
USA 2008
Instr: Derick Martini
Manus: Derick og Steven Martini
Medv: Rory Culkin, Alec Baldwin,
Jill Hennessy m.fl.

Lymelife
Scott er forelsket i naboens datter Adrianna.
Derfor er det mildest talt uheldigt, at hun overvære, at han bliver bøllebanket af en anden elev
fra skolen, der vil have hans madpenge. Det er
tvivlsomt, om det bliver bedre af, at Scotts storebror kommer på orlov fra militæret og gennemtæver eleven på Scotts vegne.

ger hinanden og måske også sig selv. Livet er
tilsyneladende ikke, hvad de blev stillet i udsigt
i Scotts alder.

Men det hjælper helt sikkert ikke på situationen, at
Scotts far ligger i med Adriannas mor. Især ikke da
de bedragne ægtefolk (Scotts mor og Adriannas
far) udmærket er klar over, hvad der går for sig.

VURDERING
På et tidspunkt spørger Scott den smittede
nabo, hvordan det føles at være smittet med
borrelia. Han svarer, at det er ligesom at være
på et konstant syretrip – verden føles uvirkelig.
På et symbolsk plan er det jo nok voksenlivet
han taler om og voksenlivet Scotts mor forsøger
at beskytte ham fra.

Samtidig hærges nabolaget af skovflåter, som
kan give borrelia (på engelsk Lyme disease –
deraf titlen), Adriannas far er smittet og Scotts
mor er panisk for, at Scott skal blive det. Så hun
pakker Scott grundigt ind for at beskytte ham
mod det hæslige udefrakommende.
Langsomt går de voksnes og storebrorens bedrag op for Scott. De voksne lyver for og bedra-

Men samtidig får Scott den åbning i forholdet til
Adrianna, han har håbet på. Egentlig ender alt
på den måde godt, men så alligevel ikke.

Set gennem Scotts 15-årige øjne er voksenlivet
komplet uvirkeligt med dets hemmeligheder,
løgne, fortielser og utroskab. Og det er indlysende, at han ikke har travlt med at blive ligesom dem.

Censur: 11
Udl: Miracle
Prem: 23/9-2010
Aldersvurdering: Fra 13 år

Vinder af
tional Cri Internatic
på Toronto ’s Award
tionale Fil Internam Festiva
l
2010

Som voksen kan jeg godt se det ironiske og komiske ved de voksne omkring Scott og Adrianna – også selvom filmen foregår i slutningen af
1970’erne, hvor jeg var tættere på Scott i alder.
Men spørgsmålet er, om de unge mennesker i
klubberne vil kunne forholde sig til filmen og
dens tema. Et tema, som måske er endnu mere
aktuelt i dag, for så vidt som det kun kan gå for
langsomt med at komme ind i det forjættede
voksenliv med diverse stimulanser og aktiviteter, der jo i 70’erne fortrinsvis var forbeholdt
mennesker med en vis biologisk alder.
På filmgennemsynet i Skive i marts 2011
mente nogle voksne, at disse temaer og måske
især indblikket i de voksnes udenomsægteskabelige aktiviteter ikke er noget for unge mennesker. Til gengæld mente de tilstedeværende
unge mennesker, at Lymelife sagtens ville
kunne fange et ungt publikum. De mente, at
den f. eks. ville gøre sig godt til et maratonarrangement.
Skal man så lytte til de erfarne filmklubrotter
eller til de unge, som er i målgruppen. Film om
den svære overgang mellem barn og voksen er
tit problematisk. For hvornår er vores kære små
klar til at høre om de barske realiteter, der
præger livet, når det sidste par barnesko endegyldigt er trådt ud? Det er en vurdering den enkelte klub må tage med udgangspunkt i de
medlemmer man har, og hvordan ens temperament er i forhold til at vise unge mennesker
disse problemstillinger.
INDLEDNING
Jeg synes, man skal gøre lidt ud af at fortælle,
hvorfor filmen hedder Lymelife. Altså at sygdomme er et symbol på de voksnes ansvarsløse
måde at agere på. Lad dem vide, at de ikke
nødvendigvis er alene om på samme tid at være
skræmte og tiltrukkede af livet som voksen.
Kim Bruun
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Data:

MEGAMIND
USA 2010
Instr: Tom McGrath
Manus: Allan J. Schoolcraft
Danske stemmer: Alexandra Willaume,
Lærke Winther, Martin Brygmann m.fl.

Censur: 7
Udl: UIP
Prem: 16/12-2010
Aldersvurdering: Fra 10 år

Megamind
Ude fra det dybe mørke rum bevæger en rumkapsel med et lille barn sig mod Jorden. Men
ups! Rumkapslen blev slået ud af kurs af et
andet lille barn fra det ydre rum. Den ene kapsel lander i en velhavende familie med ressourcestærke forældre. Den anden lander i et fængsel. Den første har Metro Man ombord. Den
anden Megamind.
Metro Man vokser op til at blive byens helt. Megamind dens skurk. Metro Man bader sig i folkets gunst. Megamind kukkelurer i fængslet.
Men alt dette skal snart ændre sig. For Megamind overvinder Metro Man ret kort ind i filmen,
hvorefter helten er ude af billedet. Men ligesom
det sikkert ville gå med Store Stygge Ulv, hvis
han nogensinde fangede de tre små grise, savner Megamind modspillet fra en helt, folket kan
elske. Så han skaber en ny helt, som han kan
bekæmpe. Nu viser det sig, at den angivelige
helt er langt værre end Megamind selv var som
superskurk. Hvorfor Megamind må træde i karakter som en ægte og god superhelt for at få
pigen og byen på sin side.

Tit vækker det glæde, når fyren med tynde arme
og god forstand vinder over det selvfede muskelbundt. Således også i Megamind. Med sin blå
hud og ’dårlige’ opdragelse (forestået af de indsatte i fængslet) er Megamind ikke selvskrevet
til at score den lækre pige, som Metro Man altid
skal redde.
Hvis ikke der var en form for fremdrift og udvikling i historien, ville der jo slet ikke være
nogen historie. Så Megamind lærer selvfølgelig,
at venskab og kærlighed er værd at kæmpe for.
Intet væsen er en ø. Og langsomt træder han i
karakter som det bundsolide gemyt, han er.
Det er altså en opbyggelig historie, vi får fortalt,
om en arme sjæl med en kedelig start på livet,
som vender sig mod det gode og bliver en agtværdig støtte for samfundet.
VURDERING
Hvis det lyder kedeligt, er det fuldstændig utilsigtet. Filmen er, hvis ikke lårklaskende morsom, så temmelig sjov. Superheltegenren er
fanget lige på kornet og det er nu en gang un-

derholdende at få lov at grine ad dem, vi plejer
at beundre. Tilsvarende er Megaminds kvababbelser ved at skulle lægge an på den attråede
helt i tråd med den usikkerhed almindelige
mennesker, kan komme ud for, når vi forsøger
noget tilsvarende.
Animationen er lydefri og i denne sammenhæng
skal dét forstås som en kompliment. Der er fuld
fart over feltet og historien overrasker adskillige
gange med drejninger, man ikke havde forestillet sig. Humoren går både på det sproglige og
på de sindssyge tildragelser i filmen og faktisk
helt ned i de bittesmå detaljer. F. eks. er jeg ret
begejstret for en plakat i bybilledet efter Megamind har overtaget magten: I en perfekt gengivelse af Barack Obamas valgplakat fra 2009
står at læse ’No you can’t’! Velvidende, at dét
ikke holder mange år frem, nyder jeg den sans
for detaljen, dette er et udtryk for.
Filmen fås desværre kun med dansk tale, og i
almindelig todimensional udgave. Personligt
finder jeg ikke at den ekstra dimension og de
idiotiske briller bidrager med meget, men det er
selvfølgelig en smagssag. Så personligt græder
jeg tørre tårer over ikke at være i stand til at vise
den med en ekstra dimension.
Det er lidt ærgeligt, at vi ikke har mulighed for
at give medlemmerne med gode engelskkundskaber en oplevelse med den forrygende dialog.
Men budskabet og oplevelsen kommer fint
igennem i den danske version også, så sproget
skal ikke afholde nogen fra at stifte bekendtskab med en sympatisk superskurk.
INDLEDNING
Man har som ofte mulighed for at vælge noget
andet end det, skæbnen har udstukket til én.
Det gælder om at gøre noget, man kan stå inde
for, og som giver mening i ens tilværelse.
Anbefales fra 10 år (men kan vises til både
yngre og ældre)
Kim Bruun
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MIN BEDSTE FJENDE
DK 2010
Instr: Oliver Ussing
Manus: Oliver Ussing m.fl.
Medv: Nikolaj Støvring Hansen,
Rasmus Lind Rubin, Clara Bruun Sandbye m.fl.

Censur: 11
Udl: Scanbox
Prem: 3/6-2010
Aldersvurdering: Fra 11 år

Min bedste fjende
Alf er det oplagte mobbeoffer. Han er lille af statur, har grydehår og danser ballet! Men Alf er
også en ’god dreng’, med følelser og samvittighed på rette sted. Han forsøger at holde sig for
sig selv og undgå ballade, men gruppen af
“stærke” drenge i klassen går målrettet efter
ham. Da de forstuver Alfs tæer, så han ikke kan
deltage i balletundervisning, beslutter han, at
nok er nok.
Alf slår sig sammen med Toke – en tyk og lidt
nørdet dreng med samme skæbne som Alf. Allerførste må de skille sig af med alt, der har
gjort dem til det, de er. Alf dropper ballettræning, brænder sine balletsko og forsøger at
undgå pigen Tilde – som han egentlig er forelsket i. Tore skiller sig af med sine bille- og insektsamlinger samt sit kæreste eje – og indtil nu
eneste ven – kaninen Samson. Ifølge slagplanen må alt ofres, før de kan gøre sig håb om at
vinde.
Stille og roligt får de skabt splid mellem de populære i klassen og gruppen af tidligere mobbere rammes en efter en. Toke fornemmer magtens sødme og rekrutterer flere og til gruppen
uden Alfs vidende. Alf er betænkelig ved situationen – han mærker, at hævnen er ved at løbe
ud af kontrol, men Tokes motto er ’jo flere, jo
bedre’ – og mange vil gerne være med. Alle de,
der har været klassens og skolens bundskravl,
gør nu op med mobberne. Vold avler mere vold
og en endelig konfrontation bliver uundgåelig.
VURDERING
Denne film får virkelig tilskueren frem i sædet –
og man bliver der! Drengenes oplevelser er forfærdelige og decideret ulækre. Her er ikke sparet på detaljerne. Tæsk og slag er en ting, men
flokken af mobbere fastholder Alf og pisser på
ham – det er da vist ikke set på dansk film før?
Eller da Alf og Toke må smage deres egen ’medicin’ i form af ’mast-bille-saft’ – ad!
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Min Bedste Fjende er virkelig barsk – grænsende til ubærlig. Da det gik op for mig, at ingen
endte med at miste livet, frygtede jeg, at filmen
kammede over i en ’happy ending’. Det gjorde
den ’heldigvis’ ikke – det ville uden tvivl have
gjort mere skade end gavn. Filmens slutning er
både overraskende og god. For Alfs vedkommende kan man, til en vis grad, tale om en ’lykkelig’ slutning. Han har været på en lang ’rejse’
og ender med, at acceptere situationen og, allervigtigst, sig selv, som den han er. Hvordan det
skal gå ham i morgen eller om en uge i skolen,
vides ikke, da slutningen ikke er et endeligt
opgør med mobningen. Men han er blevet klogere og langt mere sikker på sig selv. Til
gengæld står Tokes situation hen i det uvisse –
fortsætter han sin ukontrollable hersken? Eller
er også han blevet klogere? Har han, som Alf,
opfattet, hvor det bærer hen? Eller er han så
besat af endelig at være ovenpå, at han fortsætter i samme spor? Helt sikkert er det, at hvis han
fortætter kampen, vil andre gøre oprør mod
ham – som han selv og Alf gjorde tidligere.
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Filmen har allerede delt vandene - nogle mener,
at den er alt for voldelig og urealistisk og andre
mener, det er en super god film, der giver stof
til eftertanke. Jeg tilhører de sidste. Filmen er
meget voldelig og så godt som intet overlades
til fantasien. Instruktøren Oliver Ussing har udtalt, at alle mobbescener i filmen er taget fra
virkeligheden. Han har interviewet børn og
unge om deres oplevelse og har også benyttet
sig af egne erfaringer.
Var der sparet på de udpenslede voldsscener,
tror jeg ikke, filmen ville have opnået den
samme (ubehagelige) følelse hos tilskuerne.
Mobning kan uden tvivl fremstilles forståeligt
uden så meget vold og ubehag – tænk bare på
’Mulle og sneglen’ i Zappa - men hatten af for
instruktøren, for at turde vise og gå i detaljer –
også med det ekstremt ubehagelige.
I DaBUFs katalog 2010/11 var jeg den heldige
anmelder af Superbror. Filmen skildrer, som Min
bedste fjende, slagmarken i skolegården – men
de er vidt forskellige. Jeg var, og er, meget begejstret for Superbror, da jeg synes, den rigtig
fint beskrev brødrenes indbyrdes forhold og det,
at kampen mod mobning kan vindes - også uden
superkræfter. I Min Bedste Fjende derimod er det
svært at få øje på en løsning - hvilket vel til en
vis grad stemmer bedre overens med virkelighedens verden. Måske er det derfor, den kryber ind
under huden og bider sig fast. Det skyldes ikke
kun volden og detaljerne, men måske i endnu
højere grad, erkendelsen af, at det simpelthen
ikke kan ende lykkeligt. Et stykke ad vejen tror
man på, at Toke og Alfs kamp kan vende situationen til det bedre, men da denne illusion brister,
efterlades man med et tomrum. For hvad så? Det
er et spørgsmål, der ikke besvares.
Filmene har forskellige målgrupper – Superbror
til de 6-10 årige og Min Bedste Fjende til de
11-13 årige - og godt for det! Jeg vil anbefale,
at censuren på 11 år overholdes!
Janne Flatau
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NANNY MCPHEE MED
NYE TRYLLERIER
Frankrig/USA/GB 2010
Instr: Susanna White
Manus: Emma Thompson
Danske stemmer: Ann Eleonora Jørgensen,
Cecilie Stenspil, Mads Knarreborg m.fl.

Censur: A
Udl: UIP
Prem: 10/6-2010
Aldersvurdering: Fra 6 år

Nanny McPhee
med nye tryllerier
Barnepigen Nanny McPhee er tilbage i anden
film i rækken om hendes magiske eventyr.
Denne gang finder historien sted på en lille
bondegård ude på landet i England under 2.
Verdenskrig. Her bor tre børn og deres mor, som
kæmper for at få tingende til at fungere, mens
børnenes far er i krig. Under deres hektiske dagligdag får de pludselig besøg af deres forkælede kusine og fætter fra London, der skal bo hos
dem under krigen. Bondegårdsbørnene og storbybørnene kan ikke sammen, og der går ikke
mange minutter, før det første skænderi bryder
ud. Da alt ser allermest sort ud, og deres mor
står med et hus fuldt af skrigende børn, og en
svoger der prøver at overtale hende til at sælge
huset, selvom hun ikke vil, banker det på døren.
Der står Nanny McPhee (spillet af Emma Thompson) klar til endnu engang at give en hjælpende hånd med, hvor der er brug for hende.

Nanny McPhee får langsomt de fem børn til at
enes med hjælp fra lidt magi, der bl.a. indebærer synkronsvømmende grise, en flyvende
motorcykel og en lille elefantunge. Alle tingene
er endelig faldet på plads, børnene er blevet
venner, og deres mor er ikke så stresset længere. Men lykken varer ikke længe, for pludselig
opstår der nye problemer, da de modtager et telegram med meddelelsen om, at børnenes far er
faldet i krig. Nu bliver børnene nødt til at arbejde sammen, og det skal gå hurtigt. De skal
nemlig nå at bevise, før det er for sent, og før
gården bliver solgt, at deres far ikke er død, men
at deres farbror forsøger at snyde dem, så han
kan sælge gården og betale sin gæld af. Oven i
alt dette lander en bombe på deres mark, som
de skal nå at stoppe, før den springer i luften.
Der er nok at se til, men med hjælp fra Nanny
McPhee skal det hele nok gå…

VURDERING
Hvor den første film om Nanny McPhee fra
2005, var bygget på en bogserie, der hedder
”Nurse Matilda” af Christianna Brand, er nummer to film i rækken skrevet af Emma Thompson selv.
Film nummer to om den magiske barnepige, er
sat i en anden tid og omhandler en anden familie, men historien er alt i alt den samme, og
vi ved godt, hvor filmen vil føre os hen. Dette
gør dog ikke noget, da filmen undervejs tager os
med på et spændende, sjovt eventyr, der handler om magien og troen på det bedste i mennesket.
En af filmens kvaliteter er det gode skuespil,
ikke mindst fra de voksne skuespillere der
blandt andet tæller navne som Maggie Gyllenhall og Maggie Smith. Derudover er filmen fyldt
med sjove replikker og fine små karakterer, og
en spændende historie, der er med til at gøre filmen til en god magisk børnefilm, og hvis man
ser bort fra de til tider lidt belastende bøvse- og
prutte-jokes, er det også en film det ældre publikum kan få noget ud af.
INDLEDNING
Selvom det er en sjov, hyggelig børnefilm, ligger der en mørk tone under, og man har en
fornemmelse af, at alting meget hurtigt kan gå
helt galt. Den tager emner op, der er oplagte at
tale om, som fx hvordan det er at savne en
fraværende forælder, eller hvordan det er at
havne et helt nyt sted uden familie eller nogen
man kender, og udfordringen at skabe en
hverdag der. Man kan også tage emner op som
det at få nye venner, og at hjælpe hinanden, når
ting er svære.
Nynne Jensen
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NARNIA:
MORGENVANDRERENS REJSE
NGB 2010
Instr: Michael Apted
Manus: Stephen McFeely m.fl
Medv: Georgie Henley, Skandar Keynes,
Ben Barnes m.fl.

Censur: 11
Udl: Filmcompagniet
Prem: 25/12-2010
Aldersvurdering: Fra 10 år

Narnia:
Morgenvandrerens rejse
Siden vi forlod de fire søskende, er de to ældste
flyttet til Amerika med forældrene. Tilbage i det
(stadig) bombehærgede London er Edward og
Lucy flyttet ind hos deres onkel, tante og den
ulidelige fætter Eustace. Da børnene igen kaldes til Narnia for at hjælpe Prins Caspian, trækkes Eustace modvilligt og misbilligende med.
Han er sikker på, at der er tale om en eller
anden form for practical joke på hans bekostning, når væsnerne fra Narnia begynder at folde
sig ud.
Historien, de og børnene folder sig ud i, handler
om, at nogen eller noget har taget de oprindelige hertuger, som svor troskab til Caspians far. De
tre børn og Caspian med følge kommer vidt omkring, og får afværget truslen mod Narnia.
Undervejs lærer Eustace en lektion i ydmyghed
ikke mindst takket være den sværdkæmpende
gnaver Reepicheep. Og så fordi han som
konsekvens af sin grådighed efter guld, bliver
forvandlet til en drage.
Da børnene efter vel overstået mission vender
tilbage til deres egen verden, åbnes der
mulighed for, at Eustace kan vende tilbage til
Narnia.
VURDERING
Tempoet er holdt højt i denne tredje ombæring
af sagaen om Narnia. Universet er jo interessant
og dets befolkning fantasifulde og fascinerende
frembringelser. Så man skal være et skarn, hvis
man ikke er godt underholdt, mens løjerne står
på.
Aslans rolle i Morgenvandrerens rejse er meget
begrænset i forhold til særligt den første film.
Han kommer kun til allersidst og efterlader
35 mm katalog - 2011/2012

denne tilskuer med en fornemmelse af, at han
bare kunne have reddet Narnia, om galt skulle
have været. Kristendommen, som løven repræsenterer, er derfor også droslet temmelig langt
ned, hvilket man kan synes forskelligt om.
Til gengæld er fristelsen som tema også tilstede
denne gang. Lucy ønsker sig at ligne storesøster
Susan, men konsekvensen af at være Susan,
ville være, at Lucy ikke selv ville eksistere. En
ganske god pointe i en tid, hvor mange søger at
være nogle andre end dem, de er.
Til min egen store overraskelse og faktisk også
mod min vilje, kom jeg til at synes vældig godt
om Eustace. Normalt hader jeg skingre unger i
film, men i dette tilfælde formår ’det komiske
element’, som den slags vel skal forestille at
være, at leve op til sin rolle. Det hjælper selvfølgelig, at han taler et meget modent engelsk

med en glimrende diktion. Men han bliver også
min ambassadør som en skeptiker i forhold til
hele Narnia-forestillingen. I modsætning til
Eustace er jeg ikke så indtaget af denne verden,
at jeg ønsker mig at komme tilbage. Men mindre kan også gøre det. For eksempel et par
timer i selskab med en række indtagende skabninger af mere eller mindre genkendelig oprindelse.
INDLEDNING
Det er nok nødvendigt at fortælle lidt om de
første to film med mindre de unge mennesker
har dem i frisk erindring.
Ellers er fristelsen som tema også en messe
værd. Enten man er religiøs eller ej, møder man
fristelser i tide og utide, og det er fornuftigt at
have gjort sig nogle tanker om, hvordan man
forholder sig til fristelser forlods.
Kim Bruun
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NOWHERE BOY
England 2009
Instr: Sam Taylor Wood
Manus: Julia Baird
Medv: Aaron Johnson, Kristin Scott Thomas,
Thomas Sangster m.fl.

Censur: 11
Udl: Nordisk
Prem: 27/5-2010
Aldersvurdering: Fra 13 år

Nowhere Boy
Vi befinder os i den engelske by Liverpool i
1950’erne. Her møder vi John, der forsøger at
finde sit ståsted i verden. En ung og oprørsk
teenager, der har svært ved at finde sig til rette
i livet - og hvor kun musikken giver ham mulighed for at nyde og undersøge livet.
John bor hos sin moster Mimi, en stærk kvinde
der har taget sig af hans opvækst siden hans
mor forlod ham, da han var fem.
Johns kontakt til sin mor, Julia, har været ikkeeksisterende igennem en lang årrække, men da
Johns onkel dør, tager han selv initiativ til at opsøge moren og indlede og genetablere forholdet
til hende. Genetableringen af deres kontakt opliver John, men skaber samtidig en mislyd i forholdet til hans moster Mimi - og sætter en
masse konfrontationer i gang. Han svigter den
kvinde, som har fungeret som hans mor i
størstedelen af hans liv - samtidig med at han
kaster al kærlighed på den kvinde, der har svigtet ham mest af alle.
Forholdet til moren baserer sig fortrinsvis på det
drømmescenarie mange unge mænd vil basere
deres liv på. Fester, alkohol og musik. Det er de
tre omdrejningspunkter for deres samvær - og
moderen stiller ikke krav til John, men opfordrer
ham tværtimod til at udleve de drømme, der ligger langt væk fra de krav, som Moster Mimi har
holdt fast i.
I takt med at John langsomt opdager sig selv og opdager de sandheder, der ligger gemt i hans
barndom, bliver musikken en større og større
del af hans liv. Han har fungeret som primusmotor i eget band, men mødet med drengen
Paul skaber en større fokus på musikken. De
udvikler et venskab, der først og fremmest er
baseret på kærligheden til musikken. Et band
ser dagens lys og et nyt medlem, George, kommer til. Herfra ser vi den første skitse til det
største band i populærmusikkens historie.
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VURDERING
At kaste sig over en biografisk fortælling om
John Lennons unge år skaber en række faldgruber. Dem undgår filmen fint at ryge i. I stedet
for at fokusere på tilblivelsen af det sagnomspundne band The Beatles, forsøger filmen at
skabe et nuanceret billede af den unge John
Lennon, og det faktum, at musikken på mange
måder var et skalkeskjul, indtil han møder Paul
og George, og etableringen af The Beatles kan
begynde.
Der er tale om en meget fin personskildring af
en ung mand i opgør med sine omgivelser, men
først og fremmest sig selv. Samtidig skaber filmen et tidsbillede, der både fremstår ægte og
som endnu bedre illustrerer det vakuum, der lå
imellem efterkrigstiden og 60’erne, der i John
Lennons unge år føltes så langt væk.
Filmens største attraktion er dog skuespillet. Der
spilles med nerve af hele galleriet, og alle de
centrale personer træder tydeligt frem.
Filmen fungerer som en udmærket coming-ofage-historie, hvis man ikke har større interesse
i myterne om John Lennon og The Beatles’ til-

blivelse, og samtidig er den et godt billede på,
at for nogle starter musikkarrieren ikke ved et
ønske om 15 minutters berømmelse. Her taler
vi mere om; mennesker mødes - og sød musik
opstår!
INDLEDNING
Med Nowhere Boy har man mulighed for at indlede for fuld musik. Bogstavelig talt. Flere af
John Lennons sange kan underbygge filmens
tema og indhold, deriblandt ‘Mother’. Så hvorfor ikke starte filmvisningen med musik af enten
Lennon eller The Beatles? Det vil være rigtig fint
at supplere filmen med en kort opridsning af
The Beatles karriere, og frem for alt den betydning, deres musik fik og har fået. Er man af den
yngre generation, uden større kendskab til deres
musikalske karriere, kan man i stedet benytte
indledningen til at trække tråde til nutidens begyndelser på musikalske karrierer. Her virker
programmer som X-factor ofte som det eneste
sted, hvor man forgæves leder efter stemmen til
den unge generation.
Jan Frydensbjerg
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Data:

PRINCE OF PERSIA:
THE SANDS OF TIME
USA 2010
Instr: Mike Newell
Manus: Doug Miro
Medv: Jake Gyllenhaal, Gemma Arterthon,
Alfred Molina m.fl.

Censur: 11
Udl: Disney
Prem: 20/5-2010
Aldersvurdering: Fra 11 år

Prince of Persia:
The sands of time

Dastan var ikke født til at være en prins; det var
hans skæbne! Dastan fødes i yderste fattigdom
i Det 6. århundredes Persien – et af de største
kongeriger verden nogen sinde har set – hvor
han lever på gaden som forældreløs og i yderste fattigdom.
En dag, da den persiske konge og hans følge
rider gennem markedspladsen, fanger de en
dreng, der har stjålet et æble og en af officererne skal til at hugge hans højre hånd af, da
Dastan på spektakulær vis redder ham.
Soldaterne fanger Dastan, men da han skal
straffes, redder den vise Kong Sharaman den
modige dreng og adopterer ham efterfølgende.
Han har set, at der hviler et stort menneske i
den pjaltede dreng.
Dastan vokser op sammen med Sharamans
egne sønner, og lærer såvel visdom, som storsind af sin adoptivfar og elskede stedonkel,
Nizam. Men han glemmer aldrig sin baggrund
og gadens beskidte, men effektive tricks, så han
vokser op som en stærk, ung og ressourcefuld
kriger.
Mens kongen er på meditativ rejse, drager de
unge prinser rundt i det gigantiske kongerige.
Undervejs får de rapporter om, at den hellige by,
Alamut, leverer supervåben til Persiens fjender
og Dastans brødre beslutter sig for at angribe
Alamut.
Ved skæbnens mellemkomst får Dastan fat i den
glasskæftede daggert, der er nøglen til Tidens
Sand (den dødelige, der bærer kniven, får magt
til at standse tiden, og få den til at køre baglæns), men inden dens uvurderlige værdi går op
for ham, snigmyrdes Kong Sharaman og Dastan
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får skylden. På vild flugt og desperate for at
rense sit navn, allierer Dastan sig på et splitsekund med den smukke unge, men livsfarlige
Alamut prinsesse, Tamina, hvis familie har vogtet Tidens Sand i århundreder. Hun vil gøre alt
for at beskytte den og dens altødelæggende
kræfter.
Dastan og Tamina er fra første sekund som olie
og vand. De må ikke alene forsøge at overleve
i den glohede ørken, men også en lang række
endnu farligere fjender, herunder den snu Sheikh Amar, den afrikanske mesterknivkaster, Seso
og det hemmelige snigmorderbroderskab, Hassansinerne, der alle er trænet i hver deres ultimative drabsteknik.
VURDERING
Filmen er en skøn fantasy film. Vi er i et univers,
der virker plausibelt for Persien i det 6. århundred, samtidig med at tidsfaktoren i sandet er
helt fantasi. Man kan jo ikke sådan skrue tiden
tilbage, skønt det var ønskeligt ind imellem kun Supermand kan, når han flyver hurtigt nok
den anden vej om jorden.
Vores helt Dastan bruger kampkunsten Martial
Arts, som vi har set i mange andre film med fuld

fart på. Denne film mangler da heller ikke hverken tempo eller spænding (mange kampscener), samtidig er den humoristisk, og der er
også blevet plads til romantik, for skønt Dastan
og Tamina er som vand og olie, kan det som bekendt godt forenes, hvis det bliver rystet kraftigt
nok. De to hovedpersoner bliver rystet på flere
planer, og er i deres iver efter at få opfyldt deres
egne og vidt forskellige mål gennem en sand
centrifuge. Replikkerne og dermed også underteksterne er rappe, men filmen er så fortællende på billedsiden, så selvom de yngste i gruppen misser et par linjer, kan de godt følge med.
Mit drengebarnebarn på 10,8 og jeg har allerede set filmen et par gange, og vi er vilde med
den.
INDLEDNING
I 1989 så Prince of Percia for første gang dagens lys, det var i et videospil af samme navn.
Det er hverken første eller sidste gang et video
eller DVD spil bliver til film.
Moralen i denne film handler om, at måske er
man ikke født ind i en rig eller kendt familie,
men trods det har man alle muligheder i verden
foran sig, det er bare med at træffe de rigtige
valg undervejs i livet. Man har selv indflydelse
på sit liv.
Man kan spørge til film, hvor hovedpersonen
går fra fattig til rig og spørge til virkeligheden,
hvor man nok selv må have nogle eksempler
med i ærmet.
Tamina, som i virkeligheden hedder Gemma, er
i det virkelige liv født med 6 fingre og krøllet
øre, så selv om hun startede lidt anderledes, er
hun jo kommet godt frem.
Sig endelig at kampscenerne måske kræver, at
man holder i hånden med ”naboen”.
Tina Just Hahn
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Data:

RANGO
USA 2011
Instr: Gore Verbinski
Manus: John Logan
Danske stemmer: Casper Phillipson,
Pernille Vallentin, Emma Sehested Høgh

Censur: 7
Udl: UIP
Prem: 3/3-2011
Aldersvurdering: Fra 10 år

Rango
På sin vandring i ørkenen opdager Rango, hvor
vandet er blevet af, og vender tilbage for at slutte sin mission og redde byen fra tørke, borgmester og slange.
VURDERING
Det er ikke bare en sjov animationsfilm om det
vilde vesten, det er også en film om en kamæleon med identitetskrise. Rango kan nemlig ikke
helt finde ud af, hvem han er og hvad hans mål
er her i livet, og må igennem mange strabadser,
før han til sidst kan finde sig til rette.

Rango er en kamæleon, der lever trygt som kæledyr i et akvarium og aldrig har prøvet andet.
Her får han tiden til at gå med at spille skuespil
for en hovedløs barbiedukke og en plastikfisk.
Men han føler, at der mangler noget i hans liv,
og er midt i en identitetskrise, da han ikke kan
finde ud af, hvem han er. Ved et uheld falder
hans akvarium ud af ejerens bil, der er ved at
krydse Mojave-ørkenen. Rango er nu strandet
midt i ørknen, uden vand og helt alene. Her
møder han en pungrotte på jagt efter ørknens
sjæl. Han fortæller Rango, at han skal følge sin
egen skygge, og så vil han støde på en by.
Der går ikke lang tid i det nye terræn, før Rango
er lige ved at blive fanget af en høg, men han
undslipper og kan udmattet lægge sig til at
sove.
Næste dag støder han på pigen Bønne. Hun
tager ham med ind til byen ’Støv’, en by der i
den grad lever op til sit navn. Her er en gammel
skildpadde borgmester, og er ved at købe alle
grundene op fra indbyggerne, som på grund af
mangel på vand er i stor nød.
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De tørstige indbyggere er ikke glade for fremmede, men Rango bliver hurtigt populær, da
han på en saloon opdigter en historie om, at
han er en berygtet mand lang borte fra, der engang skød 7 mænd med én kugle. Han bliver
indviklet i en duel, der bliver afbrudt, da høgen
igen lurer. Rango får ved et tilfælde dræbt
høgen, og bliver, før han ved af det, udråbt til
den nye sherif i byen.
Byens bank der besidder det sidste vand, bliver
røvet og Rango står nu med ansvaret for at
finde ud af, hvor røverne befinder sig. Samtidig
mener Bønne også, at hun har set vand ude i
ørknen, så Rango tager med Bønne og en gruppe mænd fra byen ud for at lede efter røverne
og forhåbentligt finde vand. De finder en gruppe røvere, men de har ikke noget vand og efter
en lang kamp, må de vende tilbage til landsbyen uden vand.
Her venter flere problemer, og efter et opgør
med en slange, går det op for indbyggerne i
byen “Støv”, at Rango ikke er, hvem han giver
sig ud for at være, og han må forlade byen.

Filmen er en komedie, men jo længere man
kommer, des mere indviklet bliver historien, og
det bliver svært for de helt små at følge med.
Dialogerne i filmen er også tit på et niveau som
de yngste ikke vil forstå. Derudover er billedsiden præget af grå nuancer og en masse støv,
der gør, at det ikke er en film for børnehaveklasse og 1. klasse.Til gengæld kan de lidt ældre
glæde sig over de mange flotte billeder, og de
søde og sjove figurer man møder undervejs i filmen.
Især første del er rigtig sjov og en vågen filmelsker vil hurtig opdage de mange referencer til
filmklassikere igennem hele filmen.
INDLEDNING
Indledningsvis vil det være en god ide at fortælle kort, hvad filmen handler om, da historien
er en smule kringlet jo længere ind i filmen man
kommer. Det vil også være oplagt at komme ind
på identitetskrisen, som hovedpersonen i filmen
oplever, og hvordan det må føles, når man ikke
rigtig kan finde ud af, hvem man er og hvor
man hører til. Ydermere kan filmen være en anledning til at diskutere sandheder og løgne om
sig selv i mødet med nye mennesker.
Nynne Jensen

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Data:

RØD SOM HIMLEN
Italien 2006
Instr: Christiano Bortone
Manus: Christiano Bortone m.fl.
Medv: Luca Capriotti, Francesco Campobasso,
Marco Cocci m.fl.

Censur: 7
Udl: Øst For Paradis
Prem: 3/6-2010
Aldersvurdering: Fra 10 år

Rød som himlen
10 årige Mirco mister synet ved en ulykke. I Italien i 1970’erne bliver blinde regnet for så handicappede, at de sendes på specialskole. Så
Mirco må rejse fra sine forældre og venner for
at gå på en katolsk kostskole for blinde drenge.
Mirco har svært ved at affinde sig med sin
skæbne og de gammeldags regler på skolen.
Han finder en båndoptager og i stedet for at
lære sig blindskrift, afleverer han, med hjælp fra
sin nye ven Felice, en stil om årstiderne som en
lydcollage. Rektor, der selv er blind, afviser Mircos lydhistorie med hård hånd, og konfiskerer
ydermere båndoptageren. Men Mircos lærer,
Don Giulio, kan se, at Mirco har talent for at arbejde med lyd, og han sørger for, at Mirco får
båndoptageren tilbage.
Mirco er blevet ven med portnerens datter, Francesca. Hun må ikke lege med de blinde drenge,
men hun og Mirco tager på hemmelige cykelture til byen. Mirco lover at invitere Francesca i
biografen – han har set mange film med sin far
og ved, at man kan forstå en film med en god
lydside ved at bruge andre sanser end synet.
Inspireret af musik og den blinde studenteroprører Ettore, der tidligere har gået på skolen,
begynder Mirco, Francesca, Felice og et par
andre blinde drenge fra skolen at komponere et
rigtigt hørespil til forældredagen. Men under
optagelser til deres hørespil bliver de opdaget af
rektor, der bortviser Mirco fra skolen. Med støtte fra de unge studenteroprørere og især Mircos
lærer Don Giulio betvinges rektor, og Mirco bliver på skolen og gør hørespillet færdigt. Det får
premiere med stor succes til forældredagen.
VURDERING
Skal en enkelt film være den ”anderledes” eller
den ”seriøse” i filmklubprogrammet, ja så er
Rød som himlen et godt bud på en sådan film.
Det er ikke uden grund, at filmen ofte er blevet
omtalt i samme åndedrag som mesterværket
Mine aftener i Paradis (1989). Begge film er en
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kærlig hyldest til biografmediet fortalt i børnehøjde.
Det er en rørende film om en blind italiensk
dreng. Midt i ungdomsoprøret i starten af
70’erne, kæmper han sin egen kamp for frihed
til at udvikle sine kreative talenter indenfor lyddesign. Inspireret af den sande historie om
Mirco Mencacci, som trods sin blindhed er en af
Italiens dygtigste lydklippere.
Filmen er på en gang barsk, poetisk og hjertegribende. Barskt skildres de blinde drenges
hverdag i en religiøs institution af den gammeldags slags, hvor strenghed regerer, selv om en
vordende uenighed især mellem den aldrende
og formørkede rektor og den unge fremsynede
lærer anes. Poetisk hylder filmen fantasien, når
børnene med båndoptageren i hånden indtaler
eventyrlige historier med digteriske gloser og
drysser historierne til med alskens stemningsprægede lyde, de opfindsomt skaber. Hjertegribende er filmens klare budskab ganske enkelt,
at der altid er noget, man er god til, det handler bare om at finde ud af, hvad det er. Det har
vi ligesom hørt før.
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INDLEDNING
Det er en film som skal indledes. Det er vigtigt
at fortælle lidt om den tid, filmen skildrer. Vi er i
starten af 70’erne, en brydningstid hvor ungdomsoprøret spirede med tanker om frihed og
lighed. Overfor dette står det gamle system – i
filmen vist ved den gamle autoritære kostskole,
som Mirco går på. Her kan man drage paralleller til både Døde poeters klub (1990) og de
danske film Det forsømte forår (1993) og
Drømmen (2006). Endvidere kan man tale om
lyden som begreb – ikke mindst lyden i film. Filmen er en lang hyldest til fantasien og til det at
skabe og bruge alle sine sanser.
Det er også vigtigt at pointere, at det er en rolig
og langsom film, som giver sig god tid til at fortælle sin historie, og derfor kræver indlevelse og
opmærksomhed fra sin tilskuer.
Ca. 10 minutter inde i filmen forekommer en
lidt barsk og blodig scene, hvor Mirco er ude for
den ulykke, som gør ham blind. Den kan virke
skræmmende på nogle.
Hans Peter Mehlsen.

Rød som himlen har været vist på en række festivaler, hvor den har hjemført flere priser. Ganske fortjent.
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Data:

SAMMYS STORE EVENTYR
Belgien 2009
Instr: Ben Stassen
Manus: Domonic Paris
Danske stemmer: Timm Vladimir, Anna David,
Nicolas Bro m.fl.

Censur: 7
Udl: Filmcompagniet
Prem: 16/9-2010
Aldersvurdering: Fra 6 år

Sammys store eventyr
I Sammys store eventyr følger man havskildpadden Sammy fra den dag, han udklækkes og
gennem livets strabadser. Og livet er ikke så lige
til, når man er en lille havskildpaddeunge, der
befinder sig langt ned i havets fødekæde. Allerede få minutter efter udklækningen tages han
og en anden lille skildpadde af en måge, men
de undslipper begge, og Sammy rammes af en
helt speciel følelse for den anden lille skildpadde, Sally.

fortrin. Vi føres gennem 50 års historie, og dette
underbygges af de samfundsmæssige referencer og kommentarer, der for det voksne publikum er med til at give filmen en vis dybde. Desuden fungerer soundtracket fint som både tidsmarkør og som stemningsskabende faktor. Men
det - i kombination med den fine animation og
flotte billeder af havet og dets liv, der virkelig
tager sig flot ud i 3D - er også filmens største
force.

I sikkerhed i havet møder han læderpadden
Ray, og de to padder knyttes sammen af et
stærkt, livslangt venskab, og sammen kommer
de rundt i Stillehavet i det meste af deres barndom og ungdom. De begiver sig ud på en lang
odyssé, der bringer dem gennem verdenshavene og forskellige historiske epoker, i hvilke de
stifter bekendtskab med menneskene – såvel
deres venlighed og gæstfrihed som deres angreb på naturen. Og således bliver det en rejse
gennem ishavet, Amazonas og Atlanterhavet,
hvor Sammy må igennem en mængde strabadser, og hvor han gentagne gange bliver væk fra
sin gode ven, Ray, og sit livs kærlighed, Sally.

Fortællingen minder meget om Find Nemo,
både visuelt og handlingsmæssigt, men modsat
Nemo, bliver Sammys rejse ikke ved med at
være gribende og fange seeren. Der er for
mange forhindringer, Sammy bliver for meget
væk fra de andre, og finalen trækker tænder ud.
Men selvfølgelig finder han Sally til slut, selvom
også denne genforening skal udsættes for forviklinger.
Filmen er en rammefortælling, i hvilken den
ældre skildpadde, Sammy, vil tage os tilbage i
tiden og fortælle om den første gang, han
mødte menneskene. Rammen fungerer fint, og

bliver samtidig til fortællingen om det livslange
venskab med Ray, men fortællingen om skildpaddernes møde med menneskene bliver visse
steder for fortænkt.
INDLEDNING
I disse tider, hvor vi er meget bevidste om klima,
co2-udslip og om, hvor meget vi mennesker slider på naturen, fungerer Sammys store eventyr
som en fin kommentar i den globale klimadebat. Sidste år viste dokumentarfilmen Earth,
hvordan vi har været med til at forværre dyrenes livsvilkår, og Sammys store eventyr lægger
sig fint op ad denne problematik. Det kan derfor være et emne, man kan tage op i indledningen af filmen. Desuden – for ikke at blive for
miljøpolitisk i biografsalen – kan man også
komme ind på, hvordan livet er en rejse, på
hvilken man vil støde på både farer, tab, venskab og kærlighed. Ikke mindst kan det være en
god idé at fortælle lidt om havskildpaddens liv,
og om, hvorledes havskildpadderne lever et
langt liv på rejse gennem verdenshavene og på
evig jagt fra havets farer.
Mette Wolfhagen Linnebjerg

Midt i sin søgen efter lykken og rejsen mod den
sidste destination, må han kæmpe mod olieudslip, fisketrawlere, som fanger ham ind, en
hippiefamilie, der holder ham som kæledyr og
ikke mindst naturredningsorganisationen
”Green Warrier”, der vil redde havets dyr fra
menneskenes ødelæggende adfærd. Det lykkes
selvfølgelig Sammy at fuldende sin rejse, vinde
sin kærlighed og gå ind i alderdommen med sin
ven for livet, Ray. Og at komme til den erkendelse, at selvom menneskene har gjort, hvad de
kunne for at ødelægge havet og levevilkårene
for dets dyr, har han alligevel brug for dem for
at holde sig i live.
VURDERING
Sammys store eventyr er en fortælling om ”jorden rundt på 50 år”, og denne odyssé er filmens
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Data:

SCOTT PILGRIM MOD VERDEN
USA 2010
Instr: Edgar Wright
Manus: Edgar Wright m.fl.
Medv: Michael Cera, Mary Elisabeth Winstead,
Kieran Culkin

Censur: 11
Udl: UIP
Prem: 14/10-2010
Aldersvurdering: Fra 13 år

Scott Pilgrim mod verden
stisk effekt, men udfordrer overraskende nok
ikke filmmediet som sådan – konventioner for
klipning og continuity er overholdt til trods for
den øvrige respektløshed.
Om man bryder sig om den slags brud på realisme og fysikkens love er en smagssag. Personligt er jeg vild med det. Ikke fordi det formidler
en fremmedgørende følelse, som spejler teenagelivet i den senmoderne tid vi lever i. Men ganske enkelt fordi det er sjovt at forsøge at følge
de sprælske spring i tankegangen.

Scott er i et band og har en kæreste som er lovligt ung. Alligevel, eller måske netop derfor, er
Scott særdeles lydhør, da han møder pigen han
drømmer om om natten, Ramona Flowers.
Overraskende nok – Scotts kiksede fremtoning
taget i betragtning – er hun ikke uvillig til at tilbringe tid sammen med ham. Alt ville altså
være i den skønneste orden, hvis det ikke var
fordi, Ramonas syv ekskærester havde besluttet
at udfordre ham til duel på liv og død. Én ad
gangen, men alligevel.
Så han kæmper mod dem alle, en ad gangen.
Alt imens bandet kæmper for at vinde en pladekontrakt med superproduceren Gideon. Og
Scott kæmper for at få tilværelsen med sin bøssede værelseskammerat til at hænge sammen.
VURDERING
Desværre kan jeg ikke yde filmen retfærdighed
i dette korte resume. At afsløre mere ville heller
ikke gøre historien mere forståelig.
Sagen er den, at Pilgrims historie bliver fortalt
med afstikkere i mange retninger og ikke
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mindst med en respektløshed overfor filmmediet, som kan være svær at få hold på. Den bruger elementer fra tegneserier og især platformspil – altså spil på Playstation med videre,
hvor spilleren skal kæmpe sig frem til den ultimative modstander for at vinde spillet. Hvilket
naturligvis lykkes – det viser sig i øvrigt, at hovedmanden bag hele set-uppet med at lade
Scott kæmpe på liv og død med ekskæresterne
er den samme Gideon, som de håbefulde bands
kæmper om at møde i studiet.
Hvis det lyder drabeligt eller blodigt, at Scott
skal kæmpe til døden, har jeg ikke gjort mig tilstrækkelig klar: Kampene er sådan set flotte og
fyldt med tegneserie æstetik og effekter. Men i
stedet for blod og andre kropsvæsker rasler
småmønter ud fra de opløste kroppe. På sæt og
vis er volden mindre skræmmende end Tom &
Jerry.
Som antydet er verdenen, Scott bebor, ikke helt
som vores. Bortset fra kampene og tegneserieindslagene er tid og rum forskudt på en temmelig overraskende måde. Det giver en fanta-

Man skal altså ikke have Scott Pilgrim mod verden i sit program for at løfte store og tunge problemstillinger, men snarere for at vise spændvidden af filmmediet. Det formår at tage tegneseriemediet ind og bruge dettes effekter og fortællemåde uden at blive forfladiget (som det
sandt for dyden er sket før). Musikken i filmen
er lidt af et kapitel for sig; det er som nævnt
unge håbefulde bands, der spiller mod hinanden, men der er virkelig gjort en del ud af at få
det til at lyde godt – og enkelte blandt det potentielle publikum vil nok vide at sætte pris på
dette forhold. Eneste musiker jeg med sikkerhed
har kunnet genkende som komponist er amerikaneren Beck, hvilket nu også borger for kvalitet.
INDLEDNING
Man skal nok gøre de unge mennesker opmærksomme på, at filmen, de skal se, er usædvanlig i sin måde at fortælle historien på. Gør
også gerne opmærksom på, at filmen bygger på
en tegneserie af samme navn.
Anbefales fra 13 år til unge mennesker med lyst
til at lege med og eventuelt maratonarrangement.

Kim Bruun
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Data:

SHREK DEN LYKKELIGE
USA 2010
Instr: Mike Mitchell
Manus: Josh Klausner
Danske stemmer: Amin Jensen, Jan Gintberg,
Mille Hoffmeyer Lehfeldt m.fl.

Censur: A
Udl: UIP
Prem: 8/7-2010
Aldersvurdering: Fra 5-6 år

Shrek den lykkelige
Som vi ved fra de seneste film, lever Shrek lykkeligt med Fiona og deres tre troldeunger. Eller
det burde han i hvert fald. For ligesom ganske
almindelige mennesker med ganske almindelige og ordinære liv kan blive slået ud af hverdagen med dens evindelige krav om bleskift, rutiner og mangel på fest og farver, kan en trold
åbenbart få rigeligt af sine troldeunger. Og
måske især af omverdenens krav om at leve op
til et bestemt billede af trolde og deres måder
at opføre sig på.
I hvert fald bliver det en dag for meget for Shrek
med at forsøge at gøre alle tilfredse. Og han er
kun alt for taknemmelig for Rummelskafts tilbud
om at slippe væk fra det hele én dag. Betalingen
for at leve som en ’rigtig’ trold – ligesom han
gjorde i de gode gamle dage før Fiona og unger
– er, at Rummelskaft får en af Shreks dage.

Vi, som kender historien om Rummelskaft, vil
vide, at den slags tilbud er for gode til at være
sande. Og ganske rigtigt er prisen for den ene
dag, at Shrek aldrig har eksisteret, og at han nu
kun har én dag til at gøre sig fortjent til sin plads
i verdenen. Hvilket i eventyrverdenen betyder at
få et kærlighedskys af Fiona.
VURDERING
Det interessante er naturligvis ikke, hvorvidt det
lykkes (det gør det), men hvordan det lykkes
Shrek at overbevise Fiona om, at hun skal kysse
ham af hjertets lyst. For i hans fravær har Fionas liv taget en fuldstændig anden drejning.
Hun er blevet en særdeles selvstændig kvinde
(eller rettere trold), som går sine egne veje og
ikke lader sig diktere noget af nogen. Nu har
Shreks force aldrig været hans vindende væsen
eller hans delikate omgang med andre skabnin-

ger, så man kan sige sig selv, at det er op ad
bakke hele vejen til den rørstrømske afslutning.
Overraskelsen over den skamløse omgang med
de elskede eventyrfigurer og ikke mindst over
hvad ’lykkeligt til deres dages ende’ kan betyde, som var drivkraften i den første Shrek, er
passeret. Musikken i toeren er ikke overgået før
eller siden og energien i den kan stadig tage
vejret fra de fleste. Så hvad kan denne fjerde
ombæring byde på?
Meget opfindsomt og vellykket byder den på en
gang ’Hvad nu hvis…?’. Vellykket fordi vi kender historien som den ’rigtigt’ er og vi derfor kan
more os over, hvordan det ville kunne være
gået, hvis nu…
Shrek den lykkelige har ikke det samme omfang
af henvisninger til velkendte eventyr og populærkultur som de foregående. I stedet henviser
den til sit eget univers – som vi altså kender det
fra de foregående film. På den måde lykkes det
næsten at leve op til de to første film i og med,
at vi bliver næsten lige så overraskede som vi
gjorde engang.
Måske er det en anelse pinligt at indrømme det,
men jeg bliver faktisk en smule berørt af den totalt opskruede slutning, hvor Shrek skal ofre sig
selv for Fionas skyld og hun skal… Nå ja, se
selv efter.
Indtil videre har Dreamworks sagt, at dette bliver det sidste afsnit om Shrek og hans venner
og familie. Hvis man holder fast i det, er dette
en værdig afslutning på serien.
INDLEDNING
Hvis man ikke vil fortælle om det shrek’ske univers i sin indledning, kan man gøre opmærksom
på, at vores valg har betydning. Når man en
gang imellem har lyst til at ønske sig væk fra
det hele, kan man jo stoppe op og overveje,
hvordan verden ville være uden én i den. Ikke
nær så interessant.
Kim Bruun
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SÅDAN TRÆNER DU
DIN DRAGE
USA 2010
Instr: Dean Deblois
Manus: Dean Deblois m.fl
Danske stemmer: Robert Hansen,
Peter Aude, Ozlem Saglanmak m.fl.

Censur: 7
Udl: UIP
Prem: 25/3-2010
Aldersvurdering: Fra 7 år

Sådan træner du din drage
Hikke lever i vikingetiden, på en ø, hvor det altid
enten sner eller regner, og hvor man plages af
de værst tænkelige skadedyr, dragerne, der hver
aften terroriserer øens beboere. Han er søn af
øens høvding, og han burde derfor kunne leve
op til de krav, der er om at være en rigtig dragekæmper – for det eneste, der virkelig tæller,
er at have dræbt en drage. Men Hikke er bare
en lille splejs, han kan ikke slås med drager, og
desuden er han en værre ulykkesfugl, der skaber katastrofer, hver gang han går uden for en
dør. Han drømmer om at være som alle de
andre - sej, stærk og frygtløs, så faren kan være
stolt af ham, og så den skønne Astrid kan få
øjnene op for ham.
Som alle andre børn skal Hikke også begynde
på sin dragetræning, og det er bestemt ikke
nemt at leve op til omverdens forventninger, når
man ikke kan slå drager ihjel. Ved et tilfælde
kommer han til at ramme den vildeste af alle
drager – den legendariske, sagnomspundne og
frygtede Natskygge. Hikke finder den sårede
drage, men han kan ikke slå den ihjel. I stedet
vinder han dens tillid, og langsomt opbygges
der et varmt forhold mellem de to outsidere.
Hikke sætter sig for at hjælpe natskygge på vingerne igen, og konstruerer et nyt halestykke til
den. Han lærer at flyve den, og efterhånden som
venskabet mellem de to vokser, lærer Hikke en
masse om dragernes adfærd. Dette kan han
bruge i sin dragetræning, og inden længe er han
øens bedste dragetræner-elev. Og jo mere han
lærer om dragerne, desto mere ændres han syn
på disse ”skadedyr”. Til den store dragekamp,
hvor den bedste dragetræner skal kåres, vil
Hikke vise de andre, at dragerne slet ikke er så
farlige, og at der ikke er nogen grund til at
dræbe dem. Det falder ikke i god jord. Høvdingen slår hånden af sin søn og drager sammen
med sine folk ud for at finde Dragebjerget, hvor
dragereden er for – én gang for alle – at få udryddet dragerne. Hvad de ikke ved, er, at i dragebjerget våger den enorme moder-drage, og
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den kan selv en stor flok garvede vikinger ikke
hamle op med. Hikke og hans dragevenner må
sætte alt ind, og efter en dramatisk kamp lykkes det dem at få tilintetgjort den store drage.
Vikingerne kan nu hylde Hikke som den ultimative dragedræber, men må samtidig sande, at
dragerne ikke er så skadelige endda.

barn eller voksen, pige eller dreng, fascineres
man af de enorme væsner, der truer det lille vikingesamfund. Og man overgiver sig nemt til
den venskabsfortælling, der vokser ud af dramatikken. Sådan træner du din drage er en
ægte og vedkommende fortælling, der underbygges af et fantastisk visuelt univers.

VURDERING
Sådan træner du din drage er blevet beskrevet
som en krydsning mellem Ronja Røverdatter og
Avatar. Og den sammenligning er ikke helt ved
siden af. Fortællingen er klassisk og benytter sig
af eviggyldige tematikker som venskab, omverdens krav og fordomme samt udstødelse, men
samtidig beskæftiger den sig med klassiske
identitetsproblematikker. Vi er ikke alle ens, og
nogle skal ekstra meget igennem, før de finder
deres rette hylde – og nogle gange lønner det
sig ikke at følge strømmen. Det er Hikke et
fremragende eksempel på, og derfor bliver hans
udviklingshistorie både nærværende og troværdig, til trods for at den er krydret med ildsprudende drager og enorme vikinger. Om man er

INDLEDNING
Sådan træner du din drage er en filmatisering
af Cressida Cowells bog, og der findes en hel
serie af bøger om, hvordan man kommer ind på
livet af en drage. Så skulle der sidde børn i
salen, der har lyst til at udvide bekendtskabet
med de farlige drager, er det en oplagt mulighed at fortsætte i det litterære univers. Derudover lægger filmen op til en snak om overgangsriterne, der fører en fra barn til teenager/
voksen, og om, hvor vigtigt det er ikke bare at
følge strømmen, men at huske at føle efter
inden i sig selv og gøre det, der føles rigtigt.

Mette Wolfhagen Linnebjerg
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TIGRE OG TATOVERINGER
DK 2010
Instr: Karla von Bengtson
Manus: Karla von Bengtson
Stemmer: Lars Bom, Anna Sander Bie m.fl.

Censur: A
Udl: Copenhagen Bombay
Prem: 14/10-2010
Aldersvurdering: Fra 3 år

Tigre og Tatoveringer
”Hvad er en rigtig familie?”, det er noget, Maj
og Sonny snakker meget om.
Maj har altid boet hos den store mand med de
mange tatoveringer. Det er Sonny, han er tatovør, han er ikke hendes far, men ”bare hendes
onkel”. Sonny synes, det er en dårlig kombination med børn og tatoveringer, så de må prøve
at finde en rigtig familie til Maj, så hun kan få
det rigtig godt.

finde en rigtig familie. Det er sværere, end hun
havde regnet med, men hjem kommer hun og
drømmer dejlige drømme om Sonny.

rigtig op til Majs forventninger, hvorimod lygtemanden, som Maj ikke vidste eksisterede, falder i god jord.

Næste morgen vågner hun ved, at Sonny kalder
på hende, han er også kommet hjem og han
skælder ud, fordi Maj var stukket af. Maj skælder også ud, da hun ser, at Sonny har taget cirkusfamilien med hjem.

Maj synes nu, at børn og tatoveringer fungerer
godt sammen, da Maj både er glad for at tegne
og også meget dygtig til det.

Med hjælp fra cirkusfamilien finder Sonny ud af,
at han elsker Maj, at han ikke kan undvære
hende, og at han faktisk er som en far for
hende. Han vil have, at hun bliver og Maj siger,
at det kunne han da bare have sagt noget før.
Motorcykelrockeren og hans venner står udenfor butikken og råber og banker på. De kommer
for at få flere af de flotte tegninger, så nu må
Maj lære Sonny at tegne nye motiver.

Der bliver sat spørgsmålstegn ved, hvad der er
en rigtig familie, det er dejligt forfriskende. Vi
har alle hørt, at nogen er eller ikke er en rigtig
familie. Maj har også en mening om forskellige
ting, men bliver fejet af, fordi hun er lille. Mange
problemer kunne være undgået, hvis bare de
voksne ville lytte til, hvad børnene siger.
Helt sikkert en film der vil glæde det yngste
publikum og deres forældre.

En dag kommer en stor motorcykelrocker ind i
Sonnys tatoveringsbutik, Maj ser sit snit til at
lave nogle flotte tegninger på hans ryg. Hun bliver lidt betuttet, da de ikke kan tørres af, men
Sonny bliver bange. Han flygter med Maj, fordi
det helt sikkert bliver alt for farligt for Maj, når
fyren opdager, hvad Maj har lavet på hans ryg.
Maj er mere rolig og mener ikke, at der vil ske
noget farligt – måske tværtimod.
Så begynder turen på landevejen med Maj bag
på Sonnys knallert. De vil køre mod havet, men
kommer til en skov, hvor Sonny må tage sig en
lur, fordi problemerne har givet ham hovedpine.
Maj derimod går på opdagelse med alfen Allan.
Hun ser bl.a. havet fra toppen af det meget høje
træ, hun klatrer op i. Hun møder også Allans
mor, der slet ikke er, som Maj troede en mor ville
være. Det bliver Maj sur over, og derfor fortæller hun lige Allans mor, hvad hun synes om det.
Da det bliver aften, møder de en cirkusfamilie.
Det er heller ikke en ”rigtig familie”. Der er en
mor, søn og en tiger. Tigeren er på en måde
drengens far, fordi den kom til at spise faren i et
cirkusnummer.

VURDERING
Det er en dejlig roadmovie for de yngste. Maj er
en lille uforfærdet optimist, og Sonny er et stort
bekymret og bange brød. Filmen er tegnet i
naive streger og meget lig børnetegninger. Der
er mange søde detaljer med, alfen lever ikke

INDLEDNING
Alle små har prøvet ikke at blive hørt, det kan
der sikkert blive en sjov snak om.
Også hvad en rigtig familie er, kunne der sikkert
komme mange fornuftige bud på. Her skal man
nok huske at runde af med at sige, at når man
bor sammen, er man en familie, hvad enten
man har din mor og min far, halve eller hele
søskende, pap eller ikke pap far og mor.
De små kan godt blive lidt bange når cirkusnummeret, hvor tigeren sluger faren, bliver vist.
Tina Just Hahn

Maj kan ikke rigtig lide cirkusfamilien, fordi cirkusmoren og Sonny er glade for hinanden. Maj
bliver enig med sig selv om at stikke af midt om
natten. Hun vil selv finde tilbage til byen og
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TO PÅ FLUGT
USA 2011
Instr: Nathan Greno og Byron Howard
Manus: Dan Fogelman
Danske stemmer: Cecilie Stenspil,
Alexandra Willaume, Betty Glosted m.fl

Censur: 7
Udl: Disney
Prem: 3/2-2011
Aldersvurdering: Fra 5 år

To på flugt
Der var engang en gylden blomst, der kunne
give evigt liv. Kvinden Mor Gothel, som i sin tid
fandt blomsten, er blevet afhængig af dens livgivende kraft. Hun har på selvisk vis holdt den
skjult for andre i mange, mange år.
I kongeriget glæder kongen og dronningen sig
til den nærtstående fødsel af deres første barn,
men da dronningen bliver dødeligt syg, sendes
kongens mænd af sted for at finde blomsten.
Det lykkes for dem, og de bringer blomsten til
dronningen, der straks bliver rask. Samtidig
overføres den livgivende kraft til den nyfødte
prinsesse Rapunzels gyldne hår. Kongen og
dronningen sender en lysende lanterne til vejrs
for at fejre den smukke prinsesses fødsel – en
tradition de fastholder år efter år på prinsessens
fødselsdag.
Men Mor Gothel er rasende! Uden blomsten
ældes hun som alle andre. Hun kidnapper derfor Rapunzel og opfostrer hende som sin egen
datter – indespærret i et højt tårn langt ude i
skoven, uden mulighed for ’udgang’. Hvert år
ser Rapunzel lanternerne stige til vejrs fra sit
vindue og hendes højeste ønske bliver at opleve dette øjeblik i den verden, der ligger udenfor
tårnet. Da hun fylder 18 år beder hun Mor Gothel om at opfylde sit ønske. Men Mor Gothel forklarer, at verden uden for tårnet er et frygteligt
farligt og forfærdeligt sted – så det kan der
under ingen omstændigheder blive tale om!
På samme tid har den charmerende tyv, Flynn
Rider, sammen med sine to medskyldige,
brødrene Slubbertgrum, stjålet prinsessens juvelbesatte krone fra slottets skatkammer. Flynn
vil ikke dele, så han narrer brødrene og stikker
selv af med kronen. Han jagtes nu af både
brødrene, paladsets vagter og ikke mindst af
hesten, Maximus. I jagten kommer han så dybt
ind i skoven, at han opdager Rapunzels tårn.
Han klatrer op ad væggen og ind i den tro, at
han er i sikkerhed. Men Rapunzel, der aldrig har
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mødt andre end Mor Gothel, bliver skrækslagen
og slår ham bevidstløs med en stegepande,
hvorefter hun låser ham inde i et skab. Rapunzel finder kronen og giver Flynn et ultimatum –
hvis han vil ud af skabet og have kronen igen,
skal han tage hende med til ’lanterne-festen’!
Hermed får Flynn endnu en forfølger – Mor Gothel, der for enhver pris, vil bringe Rapunzel tilbage til tårnet.
Til trods for de to unges indledende uoverensstemmelser, knyttes de tættere og tættere i forsøget på at undgå deres forfølgere og nå frem
til ’lanterne-festen’. Så efter en lang række
eventyr og både farlige og morsomme oplevelser, kan det unge par leve lykkeligt til deres
dages ende…
VURDERING
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg
oftest, hvis jeg kan slippe af sted med det, sniger mig uden om film a la To på Flugt – tegnefilm om prinser og prinsesser, det gode mod det
onde og en lidt tynd, og til gengæld meget forudsigelig handling og slutning. Men To på Flugt
er faktisk rigtig morsom! ’Prinsen’ er en simpel,

men ekstrem selvglad, tyveknægt, der først får
egentlige sympatiske træk langt inde i fortællingen. Prinsessen er meget charmerende, men
temmelig hysterisk! Der er altså ikke tale om
sukkersød underholdning. Også hesten Maximus bør nævnes - og muligvis tildeles en Oscar!
Jeg havde to tøser på 7½ år med i biffen og de
var ovenud begejstrede! Og som det måske kan
læses af ovennævnte, så var den ’gamle’ her det
faktisk også.
Plottet er så enkelt, at selv de mindste kan følge
med. De større børn vil også finde filmen underholdende, da den byder på både sjov dialog,
mange narrestreger og grinagtige figurer.
INDLEDNING
Man kan tage udgangspunkt i det klassiske
eventyr. Måske endda genlæse brødrene Grimms
eventyr om Rapunzel og tage udgangspunkt i
ligheder og forskelle. Man kan tale om egoisme
– om hvilken betydning det får for en lang
række mennesker, at Mor Gothel først beholder
blomsten for sig selv og efterfølgende prinsessen, for alene at kunne nyde godt af hendes magiske hår.
Janne Flatau
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TOY STORY 3
USA 2010
Instr: Lee Unkrich
Manus: Michael Arndt m.fl
Danske stemmer: Preben Kristensen,
Thomas Eje, Puk Scharbau m.fl.

Censur: 7
Udl: Disney
Prem: 26/8-2010
Aldersvurdering: Fra 6 år

Toy Story 3
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frem til et nyt hjem, hvor man ikke er i tvivl om,
at kærligheden er intakt.

Anders er blevet en stor dreng. Han er på vej på
college og står overfor den uundgåelige nedpakning af værelset. Hvad skal blive, hvad skal
med og hvad skal smides ud? Den kontante
vurdering når også frem til legetøjet; Woody,
Buzz og alle de andre rødder fra legetøjskisten.
Woody får lov at komme med på college, imens
de andre legetøjsfigurer må nøjes med loftet –
der dog efter sigende skulle byde på masser af
underholdning.
Men da Anders’ mor fejlagtigt smider posen ud
til affaldet, føler legetøjet med Buzz, Jessie og
Potato Head i spidsen, at Anders betragter dem
som ragelse. Selvom Woody forsøger at overbevise dem om det modsatte. De flygter derfor op
i en papkasse, der skal afleveres til den lokale
børnehave.
Den lyserøde jordbær-bamse, Teddy, viser dem
rundt i de dejlige omgivelser og fortæller om
alle de børn, der ikke kan vente med at lege
med det nye legetøj. Det lyder som paradis for
en legetøjsfigur, men Woody vil ikke svigte
Anders og forlader den ellers sammentømrede
legetøjsflok.
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Virkeligheden viser sig også hurtigt at være en
anden. Teddy er børnehavens diktator, der med
hjælp fra Ken, Big Baby og Fluen sørger for at
holde et tydeligt hierarki, så det nye legetøj skal
leges med af de mindste børn. Børn, der mildt
sagt ikke behandler legetøjet, sådan som det
var meningen.
Da Buzz forsøger at finde ud af, hvordan de kan
ændre på tingene, bliver han pågrebet af Teddy
og hans håndlangere – og nulstillet, således at
han igen bare er Buzz Lightyear, Star command
– uden erindring om de følelser, som jo er vokset frem i ham overfor resten af legetøjsgruppen.
Woody hører ad omveje om tingenes tilstand i
børnehaven og iværksætter en redningsaktion,
der både skal bringe Buzz tilbage til hans normale tilstand og sørge for en flugt for alt legetøjet, så de igen kan være sammen under friere
himmelstrøg. Flugtaktionen bliver et hæsblæsende opgør med Teddy, en bamse der har mistet al tro på kærlighed imellem et barn og dets
legetøj, efter han blev efterladt, glemt og erstattet for mange år siden. Men til sidst lykkes
det vores allesammens yndlingslegetøj at finde

VURDERING
Pixar bliver ved med at forbløffe, forføre og bevæge. I Op formåede studiet at få hele følelsesregisteret i svingninger fra start, med et tilbageblik over kærlighedens væsen, fortalt gennem
en ældre mands erindringer. Denne gang er det
kærligheden mellem et barn og dennes legetøj
– og igen serveres et tilbageblik, hvor Anders
boltrer sig lystigt med legetøj, indtil en dag hvor
han står ved en skillevej. Hvad skal med? Hvad
skal blive? Disse spørgsmål bliver nærmest en
metafor for historiens største styrke; fortællingen om noget, der hører sammen, men som skal
skilles. Måske derfor går den lige ind under
huden hos en voksen mand, der pludselig ikke
kan bære, at han smed smølfer ud, da han gik i
4. klasse. Eller måske er det bare fordi, det er
en film, der taler til både øjne og ører, næse og
mund. Animationen har sjældent været smukkere og historien er gribende hele vejen igennem – smukt rundet af med en gribende legescene, hvor Anders overleverer sit legetøj til en
pige fra nabolaget. Der er ikke et øje tørt, når
han som næsten voksen mand, sætter sig ind i
bilen og ser en sidste gang på det legetøj, som
har fyldt og udfyldt store dele af hans liv.
INDLEDNING
En indledning er ofte en god anledning til at
betræde ‘memory lane’, og der findes ikke de
unger, der ikke vil føle sig godt underholdt ved
at høre om de voksnes yndlingslegetøj. Så
skynd dig på loftet og find playmobil-sættet,
togvognene, dukkevognen eller bamsen frem og
fortæl så alle børnene om alle de lege, der kom
ud af det unikke legetøj. Og når du er i gang, så
understøt filmens skønne morale med, at nok
kan vi vokse væk fra det legende aspekt i livet,
men legetøjet vokser vi aldrig helt fra. Det er en
del af os, og vi skal passe godt på det.
Jan Frydensbjerg
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber
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TWILLIGHT SAGA - ECLIPSE
USA 2010
Instr: David Slade
Manus: Stephenie Meyer
Medv: Kristen Stewart, Robert Pattinson,
Taylor Lautner m.fl.

Censur: 11
Udl: Nordisk
Prem: 30/6-2010
Aldersvurdering: Fra 11 år
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Twillight Saga- Eclipse
‘Gift dig med mig’. Disse ord falder fra Edward
til Bella, da filmen tager sin begyndelse.
Edward får et ja, men på én betingelse. Edward
skal i samme forbindelse give hende dødskysset
og gøre hende udødelig og til vampyr. Det er
Edward fortsat meget imod, da han jo kender
konsekvenserne af en sådan handling - og ved,
at udødelighed ikke er lykken. Men kærligheden
til Bella gør, at han ikke kan sige hende afgørende imod.
På trods af Bellas valg står hun stadig meget
splittet imellem Edward Cullen og sin ven Jacob
Black, der er leder i varulveklanen. Dilemmaet
forstærkes både af hendes følelser for dem
begge og af det had, der ulmer imellem de to
og deres historiske rivalisering som varulve og
vampyrer.
Samtidig begynder der i Seattle at ske en overvældende række af mord og forsvindinger. Det
er et hævntogt styret af vampyren Victoria, som
mistede sin mand i et opgør med Edward. Hen-

des mission er at kreere en hær af nyfødte vampyrer, der med deres utæmmede blodtørst vil
være et godt redskab til at få hævn over
Edward, ved at dræbe Bella.
Cullen-klanen er bevidst om, at de får svært ved
at klare denne udfordring alene. Derfor allierer
de sig, for en kort stund, med Jacob og resten af
varulvene for at kunne forsvare Bella og overraske Victorias hær. Alliancen har Edward selvfølgelig svært ved at acceptere, men han gør
det, da han ved, at Bella har brug for al den beskyttelse hun kan få.
I forbindelse med optakten til det endelige
opgør erklærer Jacob sin kærlighed til Bella, og
hun bliver kort efter nødt til at give efter.
Spørgsmålet er så om hun vælger Jacob eller
Edward, livet eller udødeligheden.
VURDERING
Eclipse er nummer tre i rækken af fire Twillightfilm, og selvom filmen altså er en del af den

samlede historie om trekantsdramaet mellem
Bella, Edward og Jacob, så undgår den ikke
efterfølger-fælden. Der er ikke meget nyt under
solen, hvis man har set de to første film. Det er
stadig de samme tanker, der rumsterer inde i
Bella - og derfor også indimellem de samme replikker, vi præsenteres for.
Kemien mellem de tre hovedpersoner er fortsat
god - og det er stadig forfriskende med en ungdomsfilm, hvor det er de store spørgsmål der
trækkes frem - og ikke kun spørgsmålet om,
hvad der lige er in i øjeblikket. Særligt er konfrontationerne imellem Jacob og Edward gode to unge mænd med fuldstændig samme udgangspunkt for deres leven og gøren: Bella.
Kampscenerne foregår indimellem i så højt et
tempo, at det er svært at nå at blive grebet af
dem - men til gengæld er der fine billeder at
hente, og en flot fornemmelse for naturens rolle
i historien derigennem.
Alt i alt en film, som nok skal trække de samme
børn og unge mennesker i biografen, uden at de
bliver alt for skuffede.
INDLEDNING
Igennem filmen præsenteres vi flere gange for
dilemmaet mellem at forblive dødelig og ønsket
om udødeligheden. Det kunne være en spændende optakt til filmen at reflektere over dette.
Filmen giver også en mulighed for at se tilbage
på historien om Grev Dracula, vampyren over
dem alle. En kort genfortælling af Bram Stokers
historie kunne være et fint supplement til filmen.
Derudover så vil det måske også være en god
idé at tage et kort tilbageblik på de to øvrige
film i serien. Der kan jo være flere blandt publikum der ikke har set de to første film.
Eclipse starter kort tid efter 2’erens afslutning,
og der er enkelte sekvenser i filmen, der forklares bedre ved en forforståelse.
Jan Frydensbjerg

35 mm katalog - 2011/2012

35

Data:

ØRNEJÆGERENS SØN
DK/Sverige/Tskland 2009
Instr: Rene Bo Hansen
Manus: Rene Bo Hansen m.fl
Medv: Bazarbai Matai, Serikbay Kulan m.fl.

Censur: A
Udl: Øst For Paradis
Prem: 7/10-2010
Aldersvurdering: Fra 10 år

Ørnejægerens søn
12-årige Bazarbai og hans ældre storebror
Khan længes væk fra det ensformige liv på
Mongoliets vidtstrakte sletter og mod det moderne liv i storbyen Utan Bator med alle dens
moderne produkter. De har indtil nu hjulpet
deres forældre med det traditionelle arbejde
som hyrder og passet får og kvæg.
Deres far er en dygtig ørnejæger, som forsøger
at overdrage sin glæde ved ørne og sin viden til
den yngste søn. Men Bazarbai viser ingen respekt og forståelse for faderens ønske.
Til Bazarbais store skuffelse sendes broderen af
sted til storbyen for at søge arbejde. Bazarbai
må blive hjemme og hjælpe med pasning af dyrene. For at glæde ham tager faderen ham med
til den årlige ørnefestival. Her låner Bazarbai
uden faderens tilladelse ørnen ud til en fotograf,
som vil tage et billede af den. Men forskrækket
af blitzen flyver ørnen væk, og Bazarbai må
efter den – nu også med mulighed for at finde
storbroderen i storbyen.
Hans rejse bliver en udforskning af Mongoliets
vilde natur og et møde med mange af landets
forskellige mennesker og livsformer. Blandt
andet ender han i et munkekloster, hvor buddhistiske munke med ørnens hjælp redder ham
og den unge pige Inaara, han har truffet på sin
færd, fra at fryse ihjel i bjergene. Han narres ind
i storbyens cirkusliv, men flygter derfra, og da
han erfarer, at storebroderen er endt i en minelandsby, opsøger han denne. Her lurer hæslige
og farlige realiteter. Bazarbai hører, at storebroderen er omkommet ved en ulykke, men ørnen
viser vej, og han finder sin storebror i live i den
sammenstyrtede mineskakt. Broderen vil dog
blive i byen og finde nyt arbejde, men Bazarbai
vender hjem til sin familie for at hjælpe dem og
uddanne sig. Samtidig er han nu endelig fyldt af
respekt og kærlighed overfor den gamle ørn,
som har reddet ham flere gange undervejs og
reddet broderens liv. Til slut sætter hans far den
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gamle ørn fri, sådan som det er tradition at
sætte gamle ørne fri, så de kan leve alderdommen i frihed.
VURDERING
Fælles for den franske film Zainä-Rytteren fra
Atlasbjergene (anmeldt i sidste års katalog) og
den italienske Rød som himlen (anmeldt andetsteds i dette års katalog), og så Ørnejægerens
søn med Mongoliets mangfoldige landskaber
som afsæt, er, at alle tre film er importeret af Øst
for Paradis. Der er evig grund til at rose Øst for
Paradis, fordi de stadig har mandsmod, energi
og lidt økonomi (der er vel nogle importstøttemuligheder) til at hente film hjem fra alverdens
kanter til forhåbentlig brug i klubberne. Der er
brug for disse anderledes film som modvægt til
de utallige animationsfilm (især amerikanske og
nu i 3D), som skyller ind over vort land. Børne-

filmklubberne har en opgave at stå ved, nemlig
at turde vise disse ikke-helt-lette film, som til
tider virker både altmodisch og fuldstændig
tempoforladte, fordi de viser det udsyn og den
mangfoldighed, som vor klode indeholder.
Ørnejægerens søn er en meget smuk og interessant film. Den handler om genkendelige problemer og dilemmaer (generationsopbrud, brud
med traditioner, mødet med det gode og det
onde menneske samt relationer mellem dyr og
mennesker), som bestemt også må interessere
børn og unge i Danmark.
Ørnejægerens søn har overraskende dansk instruktør nemlig Rene Bo Hansen, som tidligere
har gjort det mest udi dokumentar- og kortfilm
genren, hvilket Ørnejægerens søn også tydeligt
bærer præg af.
Det aftvinger stor respekt, at han har lavet en
film i et område, der hverken er rigt repræsenteret på film eller gearet til filmoptagelse. Filmens store styrke ligger så absolut i billederne
af den smukke og golde mongolske natur mere
end i den klassiske dannelseshistorie han gerne
vil fortælle – det utålmodige unge menneske,
der kæmper for selvstændighed og modnes med
opgaven og lærer at tage ansvar for både sig
selv og andre. Også den grundige interesse for
at forstå og skildre nomadefolkets levevis og
værdisæt er et plus ved filmen.
Problemet med film som Ørnejægerens søn er
tempoet. Det går stille og roligt – til tider måske
for langsomt - men det er den præmis, man skal
se filmen med. De mange malende billeder og
den ordknappe dialog gør, at man let kan følge
med i filmen og reflektere over, hvad man ser.
INDLEDNING
Det vil selvfølgelig være en god ide at forberede børnene på det stille tempo, som de ikke er
vant til fra alskens hurtige medier.
Dernæst skal filmen introduceres omhyggeligt.
Hvor vi befinder os, om livet på dette sted, om
filmens almene temaer som nævnt ovenfor.
Hans Peter Mehlsen
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Ekstra oplevelser
til din klub

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

Elena Arndt-Jensen
Stjernen fra Karla-filmene
Elena er en af hovedårsagerne til, at Renée Toft Simonsens fortællinger om pigen Karla, også er blevet store
succeser på biograflærredet. Som altoverskyggende hovedrolleindehaver i både ’Karlas Kabale’, ’Karla og
Katrine’ og sidst ‘Karla og Jonas’ har Elena en rigtig god baggrund for at fortælle om livet som skuespiller,
både på og udenfor filmstudierne.
DaBUFs klubber har nu muligheden for at få besøg af Elena i forbindelse med visningen af én af Karla-filmene, eller som et arrangement for sig selv. Elena kommer med et Power Point show og fortæller meget levende
om Karlarollen fra jobannoncen i avisen til filmens afslutning og det at være børneskuespiller. Der vil også
være tid til spørgsmål og autograf-skrivning.
Arrangementet varer ca. 1 time og koster 2.000 kroner + transport.
Henvendelse til Elenas far, Henrik Jensen; henrik.jt.jensen@gmail.com

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
Thomas Borch Nielsen er instruktøren bag den succesrige danske animationsfilm ”Disco Ormene”. I underholdende stil fortæller Thomas om hele processen i at skabe en animationsfilm. Lige fra, hvordan ideen om
en film med regnorme opstod, til hvordan man får en orm uden arme til at spille på guitar. Der vil blive
vist masser af sjove klip fra filmen – også dem, der gik helt galt. Udover Disco Ormene har Thomas igennem tiden skabt computer effekter til over 30 spillefilm. Så han vil osse vise, hvordan man får folk til at
flyve, en rotte til at prutte og springer rumskibe i luften.
Arrangementet varer ca. 1 time og koster 4.000 kroner + transport.
Henvendelse til: tbn@radarfilm.com
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Carl Quist Møller
Løgn og latin
Carl er en fantastisk fortæller. Det er svært at holde styr på, hvornår løgnen tager over i historien. Carl formår både at underholde, informere og aktivere børn og barnlige sjæle, når han optræder.
Vi oplevede Carl svæve balletagtigt over scenen på landsmødet 2007, for at illustrere hvordan ben ser ud i
bevægelse. Dette skal bruges i det lille tegnekursus der er med i arrangementet.
Du kan bestille Carl Quist Møller i 2 x 35 minutter + pause til din klub gennem DaBUF.
Arrangementet koster 8.000 kroner + transport og fortæring.
cqm@mail.dk
Carl har flere typer arrangementer i flere forskellige prisklasser, som du kan få oplysninger om
på www.carlquistmoller.dk

Jeppe Nygaard Christensen
Ghost
“Jeppe Nygaard Christensen er VFX Supervisor hos effektfirmaet Ghost på Nørrebro i København. Ghost
laver visuelle effekter til reklamefilm og spillefilm, og har fornyeligt modtaget både en “Robert” og en
“Bodil” for de computerskabte effekter til filmen “De Fortabte Sjæles Ø” af Nikolaj Arcel. Tag med på en tur
bag kameraet når Jeppe Nygaard Christensen fortæller om tilblivelsen af de mange effekter og skitserer effekternes lange vej fra manuskript til færdig film”
Arrangementet varer ca. 1 time og koster 4.000 kroner + transport.
Henvendelse til: jeppe@ghost.dk

Deni Jordan
Deni Jordan fra Scandinavian Stunt Group har arbejdet med stunts siden 1985. Han har været med til at
udvikle begrebet dansk stunt sammen med Spang Olsen brødrene og har i mange år arbejdet sammen med
Martin Spang Olsen.
Stuntshows
Vi fortæller om vores job og gamle/aktuelle produktioner vi har arbejdet på. Vi vil samtidig krydre dette med
action sekvenser og demonstrationer. Ud over os selv bruger vi også publikum som forsøgspersoner. Der vil
blive demonstreret slagsmålsteknikker, faldteknikker, at arbejde med stuntrekvisitter, special effekts alt 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
færdige produkt skal se godt ud for publikummet/seerne , skal vi i vores job også tilfredstille instruktøren/producenten samt få skuespillerne til
at se så godt og overbevisende ud i deres action øjeblikke som muligt. Filmvolden afmystificeres ved demonstration af hvordan man bruger
forskellige teknikker til at “snyde” i et filmslagsmål og desuden fortælles om brug af lydeffekter/stuntdouble/computergrafik o.lign. Jeg fortæller
kort min egen historie fra jeg ved et tilfælde kom ind i stuntbranchen til 16 år senere at vinde 2 første præmier ved de uofficielle Verdensmesterskaber i Stunt. Varighed: 45 - 60 min pris kr. 5.000,+ ekstra stuntmand til demo 45 - 60 min pris kr. 7.800,Alle priser er excl moms, transport, evt kost og logi
Henvendelse til: dj@stuntgroup.dk
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Nikolaj Kopernikus
Har siden sin uddannet til skuespiller i 1994, været en del af dansk films opsving fra midt 90’erne. Derfor
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,
hvordan 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
Arrangementet varer ca. 1 time og koster 4.500 kroner + transport.
Henvendelse til: kopernikus@email.dk

Frank Skaarup
Fantastisk flyveopvisning i filmregi
Frank Skaarup er falkoner, hvilket bl.a. er kommet filmen ’Falkehjerte’ til gode. Det er med stor glæde at
DaBUF kan tilbyde klubberne en unik falkeopvisning, der vil være et fantastisk supplement til visningen af
film som ’Ørnens øje’ og førnævnte ’Falkehjerte’.
En falkeopvisning består som regel af et lille foredrag om falke, rovfugle, falkejagt og beskyttelse af rovfugle. Der inddrages også fortællinger fra oplevelser i forbindelse med filmproduktion. Foredraget har den
længde og indhold som aftales, og samtidig tilpasses det målgruppen, således at der kan laves noget både
for børn, voksne eller familier. Falkeopvisningen afsluttes med at der flyves med en falk, som kommer temmelig tæt på publikum. Til sidst er der mulighed for at stille spørgsmål.
Prisen for et sådant arrangement er 2000,- kr + transport
Henvendelse til: frank@frankskaarup.dk – se mere på www.frankskaarup.dk

Kaspar Munk
Instruktør af filmen HOLD OM MIG
Kaspar Munk har de seneste år instrueret flere kortfilm for børn og unge. Han har senest instrueret spillefilmen
”Hold om mig”. Det er en barsk ungdomsfilm, som er inspireret af en virkelig begivenhed. Kaspar har lavet film
lige siden gymnasiet og har flere gange været i USA og gået på skole for at lære filmhåndværket at kende. Han
kommer gerne ud, viser klip fra sine film og fortæller om sit arbejde som instruktør. Hvad laver en filminstruktør
egentligt? Hvordan idéen til ”Hold om mig” startede og om arbejdet med de unge skuespillere – og hvordan man
forholder sig til hårde emner som gruppepres, ensomhed og kærlighed på film.
Kaspar er i marts 2010 blevet udnævnt som programdirektør for Odense Internationale Film Festival
Pris for arrangementet 3.000 kroner + transport.
Såfremt I ønsker det kan Julie Sandra Brochorst Andersen, som er hovedpersonen i filmen deltage.
Det koster så kr. 4.000,- samlet + transport.
Henvendelse til: kaspar@kasparmunk.com

Julie Sandra Brochorst Andersen
Spiller hovedrollen i filmen HOLD OM MIG
Julie er 17 år og går i 2.g på Johannes Gymnasiet på Frederiksberg. Hun har spillet hovedrollen i “Hold om mig” og
det er, den første film hun har lavet. Julie fortæller om, at hun inden, hun gik til casting på sin skole aldrig havde
troet, at hun kunne stå foran andre og spille skuespil – men nu er vild med 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 i
forbindelse med filmen. Julie tror, at hun gerne vil uddanne sig som skuespiller efter gymnasiet.
Pris 2.000,- kroner + transport
Henvendelse til Julie på: jsba01@hotmail.com el. tlf.nr. 2086 4802
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Tina Klemmensen
Tina blev i 1997 færdig uddannet ved Designskolen Koldings Institut for Visuel Kommunikation. Efter dette videreuddannede hun sig til dukkeanimator i England. Hun har blandt andet arbejdet på Flugten fra hønsegården og
Postmand Per.
Hun giver med sit foredrag et godt indblik i hvordan en dukkefilm bliver til og hvordan en dukkeanimator arbejder. Vi havde fornøjelsen af Tina på landsmødet 2007, hvor vi alle var betaget af hendes arbejde.
Arrangementet varer 45 minutter og koster 2.000 kroner + transport.
Eller arrangementet varer i 2 X 45 minutter og koster 3.000 kroner + transport.
Henvendelse til: info@tina-klemmensen.dk

Wikke og Rasmussen
Michael Wikke og Steen Rasmussen har bl.a. lavet filmene ”Hannibal & Jerry”, ”Flyvene Farmor” og ”Der var engang en dreng – som fik en lillesøster med vinger”.
Sammen har de skrevet og instrueret radio, tv- og film siden 1983 og netop nu arbejder de på årets tv-julekalender 2012.
Wikke og Rasmussen kommer gerne ud og fortæller om deres arbejde med at lave
film. Lige fra idé til færdig film, fra bog til film eller om arbejdet med netop den film
I har valgt at se. Og så bli’r der selvfølgelig også mulighed for at synge med på en
sang eller to fra filmen.
Wikke & Rasmussen modtog i øvrigt Pråsprisen 2007.
Arrangementet koster 6.000 kr. + transport
Henvendelse: mail@graestedfilm.dk
Tlf.: 36781900
www.graestedfilm.dk / www.wikkerasmussen.dk

Oliver Ussing
Instruktør af filmen Min bedste fjende.
Oliver Ussing er uddannet på en kunstskole og troede egentlig at han skulle være maler. Hvorfor endte han med
at blive filminstruktør? Hvad skal man kunne for at lave film? Hvad gør man med sine gode ideer? Oliver tager
udgangspunkt i tilblivelsen af sine egne film og fortæller lidt om vejen fra idé til lærred og om de mange ting en
instruktør skal under en filmproduktion.
Pris kr. 3000,- + transport.
Henvendelse til: oliver@eyeoftheduck.com

Personligt kulturmøde i biografen
Oplæg til kulturmødefilm som Kidnappet, Hævnen, Chihiro 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 tematikker gennem egne personlige og farverige historier. 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 landet.
Læs mere om vores oplægsholdere på www.salaam.dk Bemærk der er flere end de, der optræder på hjemmesiden i år.
Pris for oplæg: Kr. 2200,- + moms og transport.
Ring og hør nærmere!
Henvendelse til leder Solveig Thorborg på: solveig@salaam.dk elller tlf.nr. 32 118 188
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Filmliste

Nedenstående er en samlet liste over de 35mm film, der er til disposition for Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber i den kommende sæson. Der
henvises til foreningens interne informationsmateriale: Katalogblade (Nyhedskataloger fra tidligere år), forkortet KB-(årstal). Fra 2007 er alle anmeldelser at finde på hjemmesiden. Står en film uden KB, findes den kun på hjemmesiden. Alle nyheder er fremhævet. Forkortelsen Afv. betyder
at vi afventer censur.
Vi har, i lighed med de foregående år, tilføjet kolonnen med genre. Følgende forkortelser er brugt:
Act. – Action
Adv. - Adventure/Eventyr
Ani. – Animation
Dok. – Dokumentar
Dra. – Drama
Fam. - Familie
Gys. – Gyser
Klas. – Klassiker
Kom. - Komedie
Scf. – Science Fiction
Soc. – Socialrealisme
Ung. - Ungdom

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

BEMÆRK: Sandrew Metronome har nedlagt deres 35mm distribution pr. 1. april 2011. En del titler er overgået til Nordisk Film andre til
Filmcompagniet, MEN for en række titler står det stadig hen i det uvisse, hvem der for fremtiden skal distribuere disse. Filmene står derfor stadig på
Filmlisten med SM som distributør. Disse film kan bookes med forbehold – I bør derfor sørge for, at have et reserveønske klar.

TITEL
1:1, DK 2006, KB-06
2 ryk og en aflevering, DK 2003, KB-04
2:37, Australien 2006, KB-08
17 Again, USA 2009 – KB-10
102 Dalmatiner, USA 2000, KB-01
2012, USA 2009
A Christmas Carol, USA 2009 – KB-10
Aberne og det Hemmelige Våben, DK 1995, KB-96
Abernes Ø, Frank./Tysk./England 1999, KB-01, Dansk tale
Across the Univers, USA 2007, KB-09
Af Banen, DK 2005, KB-05
Alice i Eventyrland, USA 2010, KB-10 – dansk tale + org. version
Alien – den 8. passager, Eng./USA 1979
Alien – det endelige opgør, USA 1986
Alien 3, USA 1992
Alien – Genopstandelsen, USA 1997
Alien vs. Predato, Eng./Tysk./USA/Tjekkiet 2004
Alladin, USA 1992
Alle for Én, DK 2011
Alvin og de frække jordegern, USA 2007, KB-08 - Dansk tale
Alvin og de frække jordegern 2, USA 2009 - Dansk tale
An Education, GB 2009 – NYH-11
Anja efter Viktor, DK 2002, KB-04
Anja og Viktor – brændende kærlighed, DK 2007
35 mm katalog - 2011/2012

Genre
Dra.
Ung.
Dra.
Kom.
Fam.
Scf.

Censur
11
A
15
A
7
11

Min.
91 min
95 min
91 min
102 min
99 min
158 min

Udlejning
Nordisk
Nordisk
Scanbox
FC/SF
Disney
Disney

Dra.
Ani.
Ani.
Dra.
Fam.
Adv.
Gys.
Gys.
Gys.
Gys.
Gys.
Ani.
Kom.
Ani.
Ani.
Dra.
Fam.
Fam.

11
7
7
11
A
11
15
15
15
15
11
7
7
A
A
7
A
A

96 min
73 min
80 min
134 min
93 min
102 min
117 min
137 min
114 min
110 min
101 min
90 min
83 min
92 min
87 min
95 min
90 min
93 min

Disney
Nordisk
Angel
FC/SF
Scanbox
Disney
FC/SF
FC/SF
FC/SF
FC/SF
FC/SF
Disney
Nordisk
FC/SF
FC/SF
Nordisk
R.G.
R.G.
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TITEL
Anja og Viktor – i medgang og modgang, DK 2008, KB-09
Apocalypto,USA 2006, KB-07
Aristocats, USA 1970 – Dansk tale
Arn – Tempelridderen, DK/SV/NK/Fin./Tysk. 2007
Arthur og de to verdener, Frankrig 2010 – Dansk tale – Fra 1/1-2012
Arthur og Maltazars hævn, Frankrig 2009 – Dansk tale
Arthur og Minimoyserne, USA/Frank. 2006, KB-07 - Dansk tale
Asterix og de Olympiske Lege, Fran./Tysk. 2008, KB-08 - Dansk tale
Asterix og Obelix: Mission Kleopatra, Frankrig 2002, KB-03 - Dansk tale
Asterix og Vikingerne, DK 2006, KB-07 - Dansk tale
Askepop - The Movie, DK 2003,
Atlantis – Det forsvundne Rige, USA 2001, KB-02 – Dansk tale
Australia, Australien/USA 2008
Avatar, USA 2009 – KB-10 – 35 mm + 3D
Babar - Elefanternes Konge, Frankrig 1999 - Dansk tale
Baby, DK 2003
Bad Boys 2, USA 2003
Bad News Bears, USA 2005
Bad Santa, USA 2004
Bagland, DK 2003, KB-04
Ballerup Boulevard, DK 1986
Barndommens Gade, DK 1986, KB-88
Bee Movie – Det store Honningkomplot, USA 2007, KB-08 - Dansk tale
Bedre end Beckham, England 2002, KB-03
Ben X, Belgien 2007, KB-09
Bertram & Co, DK 2002, KB-03
Berusede Hestes Tid, Iran 2000, KB-03
Beslutningen, Frankrig/Tyskland 2010 – NYH-11
Beverly Hills Chihuahua, USA/Mexico 2008 – Dansk tale
Biernes hemmelige liv, USA 2008 – KB-10
Big Mommas, Like Father, Like Son, USA 2011
Billy Elliot, England 2000, KB-01
Biutiful, Mexico 2010
Bjørne Brødre, USA (Disney), KB-04 - Dansk tale
Bloody Sunday, Eng./Irland 2002,
Blå mænd, DK 2008
Boat that rocked, The, GB 2009
Bolt, USA 2008, dansk tale, KB-09
Boog & Elliot – vilde venner, USA 2006, KB-07 - Dansk tale
Bourne Ultimatum, The, USA 2007
Boy A, GB 2007 – KB-10
Braveheart, USA 1995
Broderskab, DK 2010
Bølgen, Tyskland 2008
Buried, USA 2010
Bølle Bob og Smukke Sally, DK 2005
Bølle Bob – Alle tiders helt, DK 2010 – NYH-11
Børnehjemmet, Spanien/Mex. 2007, KB-08
Cars, USA 2006, KB-07 - Dansk tale
Cars 2, USA 2011 – Dansk tale – fra 1/1-2012
Carsten & Gittes Filmballade, DK 2008, KB-09
Casino Royal,USA 2006, KB-07
Charlie’s Angels, USA 2000
Charlie´s Angles – Uden hæmninger, USA 2003
Charlottes Tryllespind, USA 2006 - Dansk tale
Chihiro og heksene, Japan/USA 2001, KB-04 - Dansk tale
Cirkeline og Verdens Mindste Superhelt, DK 2004, KB-05

42

Genre
Kom.
Act.
Ani.
Adv.
Ani.
Ani.
Ani.
Adv.
Ani.
Ani.
Fam.
Ani.
Adv.
Act.

Censur
A
15
7
11
7
7
A
7
7
7
7
7
11
11

Min.
85 min
139 min
76 min
139 min
101 min
86 min
102 min
118 min
108 min
78 min
85 min
95 min
166 min
161 min

Udlejning
Nordisk
Scanbox
Disney
FC/SF
Scanbox
Scanbox
Scanbox
SM
SM
FC/SF
R.G.
Disney
FC/SF
FC/SF

Ani.
Dra.
Kom.
Kom.
Kom.
Soc.
Ung.
Dra.
Ani.
Kom.
Dra.
Fam.
Dra.
Dra.
Adv.
Dra.
Kom.
Dra.
Dra.
Ani.
Soc.
Kom.
Kom.
Ani.
Ani.
Act.
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.
Gys.
Fam.
Fam.
Gys.

A
11
15
A
11
11
A
A
A
A
15
A
7
15
7
11
7
7
15
7
15
A
7
A
7
11
15
15
15
15
15
7
A
11

75 min
90 min
150 min
113 min
92 min
85 min
80 min
90 min
91 min
112 min
83 min
80 min
80 min
115 min
91 min
110 min
107 min
111 min
147 min
88 min
110 min
85 min
129 min
96 min
99 min
116 min
101 min
179 min
90 min
101 min
95 min
72 min
88 min
110 min

SM
Miracle
Disney
UIP
Scanbox
Nordisk
Nordisk
Nordisk
UIP
SM
Miracle
R.G.
ØFP
Miracle
Disney
FC/SF
FC/SF
UIP
Nordisk
Disney
Camera
Scanbox
UIP
Disney
Disney
UIP
Miracle
FC/SF
Nordisk
Miracle
Scanbox
R.G.
UIP
Camera

Ani.
Ani.
Ani.
Act.
Act.
Act.
Fam.
Ani.
Ani.

A
A
A
11
11
11
A
7
A

116 min
Afv.
46 min
145 min
98 min
106 min
113 min
125 min
80 min

Disney
Disney
CB
Disney
Disney
Disney
UIP
Camera
FC/SF

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

TITEL
Cirkus Ildebrand, DK 1995, KB-96
Coraline, USA 2009 – KB-10 – Dansk tale
Cowboy, Indianer og Hest, Belgien/Frankrig 2009 – Dansk Tale
C.R.A.Z.Y, Canada 2005, KB-07
Cykelmyggen og Dansemyggen, DK 2007, KB-08
Da Vinci Mysteriet, USA 2006
Dancer in the Dark, DK 2000
Dangerous Minds, ASA 1996
Dark is Rising – Den sorte rytter, The, USA 2007, KB-08
Date Movie, USA 2006
Dear Wendy, DK 2005, KB-05
De 5 i Fedtefadet, DK OBS! Ny kopi
De 5 og Spionerne, DK OBS! Ny kopi
De Fortabte Sjæles Ø, DK 2007, KB-07
De Frygtløse – the Muuhvie, USA 2004, KB-05 - Dansk tale
De tre Musketerer, USA 1993
De tre Musketerer, DK/Letland 2005, KB-07
De Utrolige, USA 2004, KB-05 - Dansk tale
Det Gyldne Kompas, USA 2007, KB-08
Det er ikke mig - jeg sværger!, Canada 2008 – KB-10
Det Femte Element, USA 1997, KB-98
Det regner med frikadeller, USA 2009 – KB-10 – Dansk tale
Den Fantastiske Rejse, USA 1996, KB-97
Den Fantastiske Hjemrejse, USA 1993, KB-94 – Dansk tale
Den Grimme Ælling og mig, Tysk./Fran./Irl,/GB./DK 2006, KB-07 – Dansk tale
Den Kæmpestore Bjørn, DK 2011 – NYH-11
Den Magiske Legetøjsbutik, USA 2007, KB-09 - Dansk tale
Der var engang en dreng, der fik en lillesøster med vinger, DK 2006, KB-07
Det hvide bånd, Tyskland 2009
Die Hard, USA1988
Dig og Mig, DK 2008, KB-09
Dinosaurerne, USA 2000, KB-01
Disco Ormene, DK/Tyskland 2008, KB-09
District 9, USA 2009
Drag me to Hell, USA 2009
Dragejægerne, Frankrig/Tyskland 2008 – NYH-11 – Dansk tale
Drageløberen, USA 2007, KB-08
Drengen i den stribede pyjamas, USA/GB 2008, KB-09 – KUN DVD
Dristigt Kys, Et, Belg./Eng./Tysk./Italien/Spanien 2004, KB-05
Drømmen, DK 2006, KB-07
Døde Poeters Klub, USA 1989, KB-92
Easy A, USA 2010 – NYH-11
Edukators, The, Tysk./Østrig 2004
Efter Brylluppet, DK 2006
EKKO, DK 2007
Elephant, USA 2003, KB-05
Elina - Som om jeg ikke fandtes, Sverige/Finland 2002, KB-04
En familie, DK 2010
En som Hodder, DK 2002, KB-03
Engle og Dæmoner, USA 2009
Eragon, USA 2006, KB-07
Eventyret om Despero, USA/GB 2008 - Dansk tale
Fahrenheit 9/11, USA 2004, KB-05
Fakiren fra Bilbao, DK 2004, KB-05
Falkehjerte, DK 1999 – KUN PÅ DVD
Fantasia, USA 1940
35 mm katalog - 2011/2012

Genre
Fam.
Ani.
Ani.
Dra.
Ani.

Censur
A
7
A
11
A

Min.
90 min
100 min
75 min
127 min
75 min

Udlejning
Nordisk
UIP
Angel
Miracle
Nordisk

Act.
Dra.
Dra.
Adv.
Kom.
Dra..
Fam.
Fam.
Fam.
Ani.
Adv.
Adv.
Ani.
Adv.
Fam.
Act.
Ani.
Ani.
Fam.
Ani.
Ani.
Kom.
Fam.
Dra.
Act.
Dra.
Ani.
Ani.
Scf.
Gys.
Ani.
Dra.
Dra.
Soc.
Dra.
Dra.

15
15
11
11
7
15
A
A
11
7
A
A
7
11
11
11
7
A
7
A
7
7
A
11
11
11
A
A
15
15
7
11
11
7
11
11

149 min
139 min
99 min
94 min
83 min
101 min
93 min
85 min
100 min
76 min
105 min
70 min
121 min
113 min
110 min
126 min
90 min
90 min
84 min
80 min
76 min
93 min
90 min
144 min
131 min
89 min
81 min
79 min
112 min
99 min
80 min
122 min
93 min
104 min
104 min
128 min

Disney
Scanbox
Disney
FC/SF
FC/SF
Nordisk
Miracle
Miracle
Nordisk
Disney
Disney
Nordisk
Disney
FC/SF
FC/SF
Disney
Disney
Disney
Disney
Nordisk
CB
Nordisk
FC/SF
Camera
FC/SF
Nordisk
Disney
FC/SF
FC/SF
Scanbox
Angel
SM
Disney
FC/SF
Nordisk
Disney

Kom.
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.
Fam.
Dra.
Act.
Ani.

A
11
7
15
15
A
11
A
15
11
7

92 min
127 min
120 min
80 min
81 min
77 min
104 min
84 min
138 min
115 min
90 min

Disney
Angel
Nordisk
Nordisk
Camera
ØFP
Nordisk
Nordisk
DISNEY
FC/SF
UIP

Dok.
Fam.
Fam.
Ani.

11
7
A
7

110 min
85 min
80 min
120 min

Scanbox
Nordisk
Angel
Disney
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TITEL
Fantasia 2000, USA 1999
Fantastic Four, USA 2005
Fantastic Four – Rise of The Silver Surfer, USA 2007, KB-08
Fantastic Mr. Fox, USA/GB 2009 – NYH-11
Farligt Venskab, DK 1995, KB-96
Far til Fire - gi’r aldrig op, DK 2005, KB-06
Far til fire (nr. 1), DK 1953
Far til fire i byen/Til julebal i Nisseland, DK 1956
Far til fire i højt humør, DK 1971
Far til fire i sneen, DK 1954
Far til fire i stor stil, DK 2006, KB-07
Far til fire med fuld musik, DK 1961
Far til fire og onkel Sofus, DK 1957
Far til fire og ulveungerne, DK 1958
Far til fire på Bornholm, DK 1959
Far til fire – På hjemmebane, DK 2008, KB-09
Far til fire - på japansk, KD 2009 – KB-10
Far til fire på landet, DK 1955
Fartstriber, USA /Sydafrika 2005, KB-06 - Dansk Tale
Fast Runner, The, Canada 2001
Fighter, The, USA 2010
Find Nemo, USA 2003 KB-04 - Dansk tale
Finding Neverland, USA/England 2004, KB-05
Fish Tank, GB 2009 – NYH-11
Fjernt Bag Månen, Holl./Bel./DK/Tysk. 2003, KB-05
Flyvende Farmor, DK 2000, KB-01
Forbandelsen – The Grudge, USA/Japan 2004
Forsømte Forår, Det, DK 1993, KB-94
Fortryllet – Et moderne eventyr i New Your, USA 2007, KB-08
Forældrefælden, USA 1998
Fri os fra det onde, DK 2009
Frihedskæmperen Max Manus, Norge 2008
Frit Fald, DK 2011
Frode og alle de andre rødder, DK 2008, KB-08
Frække Frida, DK 1994
Frøernes Spådom, Frankrig 2003, KB-05 - Dansk tale
Full Monty, The, England 1997
G-Force, USA 2009 – Dansk tale
Garfield, USA 2004, KB-05 - Dansk tale
Garfield 2, USA 2006 – KB-07 - Dansk Tale
George - Den Gæve Liansvinger, USA 1997
Girlfight, USA 2000
Glasskår, Norge 2001, KB-03
Gone Baby Gone, USA 2007, KB-08
Grislings store eventyr, USA 2003, KB-04 - Dansk tale
Grusomme Mig, USA 2010 – NYH-11 – Dansk tale
Græsrødderne, USA 1998, KB-2000 – Dansk tale
Guldhornene, DK 2007, KB-08
Gullivers Rejse, USA 2010 – 3D og 35mm
Gummi Tarzan, DK 1981
Hairspray, USA 2007, KB-08
Hallam Foe, GB 2007
Hancock, USA 2008, KB-09
Hannah Montana: The Movie, USA 2009 – Dansk tale
Hangover 2, The, USA
Hannibal og Jerry, DK 1997, KB-97
Hanuman - Abernes tempel, Frank./Indien 1998, KB-2000 - Dansk tale
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Genre
Ani.
Act.
Adv.
Ani.
Gys.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Kom.
Kom.
Fam.
Fam.
Dra.
Dra.
Ani.
Dra.
Dra.
Dra.
Fam.
Gys.
Dra.
Fam.
Fam.
Dra.
Act.
Dra.
Fam.
Fam.
Ani.
Kom.

Censur
7
11
11
7
11
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
11
11
7
A
11
15
A
15
A
7
A
15
15
11
A
7
7
A

Min.
75 min
106 min
92 min
87 min
90 min
97 min
100 min
100 min
97 min
103 min
90 min
95 min
94 min
94 min
105 min
90 min
90 min
88 min
94 min
167 min
114 min
100 min
106 min
123 min
105 min
77 min
91 min
94 min
110 min
126 min
97 min
118 min
93 min
75 min
74 min
90 min
92 min

Udlejning
Disney
FC/SF
FC/SF
FC/SF
FC/SF
Scanbox
Miracle
Miracle
Miracle
Miracle
Scanbox
Miracle
Miracle
Miracle
Miracle
Scanbox
Scanbox
Miracle
Nordisk
ØFP
Nordisk
Disney
FC/SF
Camera
ØFP
Nordisk
Nordisk
R.G.
Disney
Disney
FC/SF
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
ØFP
FC/SF

Ani.
Ani.
Ani.
Kom.
Dra.
Fam.
Dra.
Ani.
Ani.
Ani.
Kom.
Kom.
Fam.

7
A
A
7
7
7
15
A
A
7
A
A
A

90 min
81 min
80 min
91 min
111 min
76 min
114 min
75 min
95 min
95 min
90 min
87 min
89 min

Disney
FC/SF
FC/SF
Disney
FC/SF
ØFP
Disney
Disney
UIP
Disney
FC/SF
FC/SF
Nordisk

Kom.
Dra.
Act.
Kom.
Kom.
Fam.
Ani.

A
11
11
A
Afv.
A
7

116 min
95 min
92 min
102 min
Afv.
75 min
90 min

FC/SF
Nordisk
Disney
Disney
FC/SF
Miracle
Angel

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

TITEL
Harry Potter og Dødsregalierne Del 1, USA 2010
Harry Potter og Dødsregalierne Del 2, USA 2011
Helt Vildt, USA 2006 - KB-07 - Dansk tale
Herbie – for fuld udblæsning, USA 2005, KB-06 - Dansk Tale
Herkules, USA 1997
Hitchhikers Guide to the Galaxy, The, USA /GB 2005
Hjælp! Jeg er en Fisk, DK 2000, KB-01
Hold om mig, DK 2010 – NYH-11
Hop, Belgien 2002
Hop, USA 2011 – Dansk tale
Hormoner, hængerøve og hårde bananer, USA 2008
Horton og støvlefolket Hvem, USA 2008, KB-08 – Dansk tale + org. version
Humørkort-stativsælgerens søn, DK 2001
Hundehotellet, Sverige 2000, KB-01
Hundehotellet, USA 2009, KB-09 – Dansk tale
Hva’ så Gilbert Grape?, USA 1993, KB-95
Hvem snørrede Roger Rabbit?, USA 1988
Hvor er Winkys Hest? Holland 2007, KB-09 - Dansk tale
Hævnen, DK 2010 – NYH-11
I am number four, USA 2011
Ice Age, USA 2002, KB-03 - Dansk tale + org. version
Ice Age 2, USA 2006 – KB-07 - Dansk Tale + org. version
Ice Age 3, USA 2009 – Dansk tale + org. version
Inkheart, Tyskland/USA/GB 2008 – KB-10
Ikingut, Island 2000, KB-02
Incredible Hulk, The, USA 2008, KB-09
Indiana Jones og Krystalkraniets Kongerige, USA 2008, KB-09
Ingen Forbindelse, Island 2007 – NYH-11
Inkasso, DK 2004, KB-05
I, Robot, USA 2004, KB-05
Iron Man, USA 2008, KB-09
Iron Man 2, USA 2010
James Bond - Die another day, England 2002
Jensen og Jensen, DK 2011
Jimmy og den store Fersken, USA 1996, KB-98 – Dansk tale
Jorden rundt i 80 dage, USA 2004, KB-05
Juleeventyr, Et, Eng./Tysk. 2001 – Dansk tale
Julefrokosten, DK 2009
Julehurlumhej, Letland 1993, KB-97 – Dansk tale
Junglebogen 2, USA 2003 – Dansk tale
Jungledyret Hugo, DK 1993, KB-94
Jungledyret Hugo, Fræk, Fri og Flabet, DK 2007 – KB-08
Jungledyret Hugo - Den store filmhelt, DK 1996, KB-97
Juno, USA 2007
Kald mig bare Aksel, DK 2002, KB-03
Karate Kid, USA 2010 – NYH-11
Karla Kanin Bio, DK 1996, KB-97
Karla Kanin Bio 2, DK 1997, KB-98
Karla Kanin Bio 3, DK 1999, KB-99
Karla og Jonas, DK 2010 – NYH-11
Karla og Katrine, DK 2008, KB-09
Karlas Kabale, DK 2007, KB-08
Karlsson på taget, Sverige 2002, KB-03 – Dansk tale
Kejserens Nye Flip, USA 2000, KB-02 – Dansk tale
Ketchup-effekten, Sverige 2004, KB-05
Kick-Ass, USA 2010 – NYH-11
35 mm katalog - 2011/2012

Genre
Adv.
Adv.
Ani.
Fam.
Ani.
Kom.
Ani.
Ung.
Soc.
Ani.
Dra.
Ani.
Kom.
Ani.
Kom.
Dra,
Ani.
Dra.
Dra.

Censur
11
11
7
A
7
7
7
15
11
Afv.
A
A
A
A
A
11
7
A
15

Min.
146 min
Afv.
82 min
101 min
92 min
109 min
80 min
79 min
104 min
95 min
100 min
88 min
85 min
68 min
100 min
118 min
104 min
90 min
119 min

Udlejning
FC/SF
FC/SF
Disney
Disney
Disney
Disney
Nordisk
Nimbus
ØFP
UIP
UIP
FC/SF
Scanbox
Miracle
UIP
Disney
Disney
ØFP
Nordisk

Scf.
Ani.
Ani.
Ani.
Adv.
Fam.
Act.
Adv.
Adv.
Kom.
Act.
Act.
Act.

11
7
7
7
11
A
11
11
7
11
11
11
11

112 min
88 min
91 min
94 min
110 min
87 min
113 min
124 min
83 min
86 min
115 min
123 min
129 min

Disney
FC/SF
FC/SF
FC/SF
FC/SF
ØFP
UIP
UIP
ØFP
Scanbox
FC/SF
UIP
UIP

Act.
Act.
Ani.
Kom.
Ani.
Kom.
Dra.
Ani.
Ani.
Ani.
Ani.
Kom.

11
Afv.
7
7
7
11
A
A
A
A
A
A

123 min
85 min.
80 min
120 min
81 min
96 min
72 min
106 min
75 min
72 min
72 min
92 min

FC/SF
FC/SF
Disney
Nordisk
Scanbox
Scanbox
ØFP
Disney
Nordisk
Nordisk
Nordisk
FC/SF

Fam.
Act.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dra.
Fam.
Ani.
Ani.
Soc.
Act.

A
11
A
A
A
A
7
7
A
A
11
15

82 min
140 min
67 min
77 min
75 min
83 min
87 min
90 min
81 min
77 min
110 min
118 min

Nordisk
Disney
FC/SF
FC/SF
Angel
Nordisk
Nordisk
Nordisk
FC/SF
Disney
SM
Nordisk
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TITEL
Kidnapning, DK 1982
Kidnappet, DK 2010 – NYH-11
Kiki - Den lille heks, Japan 1989, KB-08– Dansk tale
Kirikou og de vilde dyr, Frankrig 2005, KB-07 - Dansk tale
Kirikou og Troldkvinden, Bel./Frank. 1998, KB-01 - Dansk tale
Klatretøsen, DK 2001
Klinkevals, DK 1999
Klokkeren fra Notre Dame, USA 1996
Klovn the Movie, DK 2010
Knallhart, Tyskland 2006
Kollegiet, DK 2007
Kongen af Ping Pong, Sverige 2008
Kongens Store Tale, USA 2010
Koslænget, USA/Tysk. 2006 - Dansk tale
Kujoner, Spanien 2008
Kun Skyer Bevæger Stjernerne, Norge 1998
Kung Fu Hustle, Kina 2004
Kung Fu Panda, USA 2008, KB-09 - Dansk tale
Krummerne, DK 1991, KB-92
Krummerne 2 - Stakkels Krumme, DK 1992, KB-93
Krummerne 3 - Fars gode ide, DK 1994
Krummerne 4 – så det jul igen, DK 2006, KB-07
Kunsten at græde i kor, DK 2006
Kærestesorger, DK 2009, KB-09
Kærlighed ved Første Hik, DK 1999, KB-2000
Lad Isbjørnene Danse, DK 1989, KB-91 – Bemærk slidt kopi
Lad den rette komme ind, Sverige 2008, KB-09
Lady og Vagabonden, USA 1955
Lassie, USA /Irland/GB 2005, KB-07
Legend of Zorro, The, USA 2005
Legenden om Jordhavet, Japan 2006, KB-08– Dansk tale
Leon, USA 1994, KB-96
Let Me In, USA/GB 2010
Levende Slot, Det, Japan 2004, KB-06 - Dansk Tale
Lille Kylling, USA 2005, KB-06 - Dansk Tale
Lille Virgil og Orla Frøsnapper, DK 1980, KB-82
Lilo & Stitch, USA 2002, KB-03 – Dansk tale
Little Miss Sunshine, USA 2006
Livet er Smukt, Italien 1997
Loppe kan også gø, En, DK 1996, KB-97
Lucky Luke: Mod Vest, Frankrig 2008, KB-09 - Dansk tale
Lymelife, USA 2008 – NYH-11
Længe Leve Dronningen, Holland 1995, KB-99 – Dansk tale
Løvernes Konge, USA 1994
Lånerne, USA 1998, KB-99
Machan, Tyskland/Sri Lanka/Italien 2008
Madagascar, USA 2005, KB-06 - Dansk Tale
Madagascar 2, USA 2008, KB-09 - Dansk tale
Magiske Bold, Den, Holland 1998, KB-2000
Magiske Ella, USA 2004, KB-05
Magnolia, USA 1999
Mamma Mia – The Movie, USA/GB 2008
Marmaduke, USA 2010 – Dansk tale
Mary and Max, Australien 2009
Mary Poppins, USA 1964
Maskernes Konge, Hongkong 1996, KB-2000
Matador, The, USA/Tysk./Irland 2005
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Genre
Fam.
Act.
Ani.
Ani.
Ani.
Fam.
Dra.
Ani.
Kom.
Dra.
Gys.
Dra.
Dra.
Ani.
Dra.
Dra.
Act.
Act.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dra.
Dra.
Fam.

Censur
A
11
A
A
A
7
A
A
11
15
15
11
A
7
11.
7
15
7
A
A
A
A
11
7
A

Min.
80 min
92 min
103 min
75 min
74 min
90 min
95 min
90 min
94 min
98 min
88 min
107 min
119 min
90 min
89 min
98 min
95 min
92 min
90 min
96 min
85 min
86 min
106 min
121 min
85 min

Udlejning
Miracle
FC/SF
Camera
Scanbox
Angel
SM
Nordisk
Disney
Nordisk
Camera
Nordisk
Sunrise
FC/SF
UIP
Sunrise
ØFP
Disney
UIP
R.G.
R.G.
R.G.
R.G.
FC/SF
Nordisk
R.G.

Fam.
Dra.
Ani.
Fam.
Adv.
Ani.
Dra.
Gys.
Ani.
Fam.
Fam.
Ani.
Kom.
Dra.
Fam.
Ani.
Dra.
Fam.
Ani.
Fam.

A
15
A
A
11
A
15
15
7
A
A
A
A
15
A
A
11
A
7
A

90 min
114 min
75 min
100 min
131 min
113 min
107 min
116 min
119 min
81 min
83 min
85 min
101 min
116 min
96 min
90 min
93 min
115 min
87 min
87 min

Nordisk
Miracle
Disney
FC/SF
Disney
Camera
Disney
Miracle
Camera
Disney
Nordisk
Disney
FC/SF
Disney
Nordisk
Angel
Miracle
ØFP
Disney
Disney

Kom.
Fam.
Ani.
Fam.
Kom.
Dra.
Kom.
Kom.
Ani.
Adv.
Dra.
Kom.

u/censur
A
A
7
7
15
A
A
7
A
15
11

110 min
86 min
98 min
90 min
101 min
188 min
109 min
87 min
94 min
140 min
102 min
97 min

ØFP
UIP
UIP
ØFP
Nordisk
FC/SF
UIP
FC/SF
Miracle
Disney
ØFP
Scanbox

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

TITEL
Max Pinlig, DK 2008, KB-09
Max Pinlig 2, DK 2011
Mean Girls, USA 2004
Med lille Klas i Kufferten, Sverige/DK 1983, Dansk tale
Megamind, USA 2010 – NYH-11 – Dansk tale
Men in Black 2, USA 2001
Michael Jackson’s This is it, USA 2009
Midsommer, DK 2002, KB-03
Mig og Yngve, Norge 2008, KB-09
Mig og Mama Mia, DK 1989
Min Bedste Fjende, DK 2010 – NYH-11
Million Dollar Baby, USA 2004
Min Fynske Barndom, DK/Norge/Sverige 1994
Min Nabo Totoro, Japan 1988, KB-08 – Dansk tale
Min Skøre Familie Robinson, USA 2007, KB-08 – Dansk tale + org. version
Min Søsters Børn, DK 2001, KB-02
Min Søsters Børn i Sneen, DK 2003
Min Søsters Børn i Ægypten, DK 2004, KB-05
Mine aftener i Paradis, Italien 1988 – KB-10
Misa Min, Sverige 2003, KB-04
Mission Impossible 3, USA 2006
Mor Muh og Krage, Sverige/Tyskland/Ungarn 2008, KB-09 - Dansk tale
Monsterjægerne, DK-2009 – KB-10
Monster’s Ball, USA 2001, KB-03
Monster House, USA 2006 – KB-07 - Dansk tale
Monsters Inc., USA 2001, KB-05
Monsters vs. Aliens, USA 2009 – Dansk tale
Moulin Rouge, USA 2001, KB-02
Mr. and Mrs. Smith, USA 2005
Mr. Nobody, Canada/Belgien/Frankrig/Tyskland 2010
Mulan, USA 1998, KB-99 – Dansk tale
Mumitrolden – Farlig Midsommer, KB-09 - Dansk tale
Mumitrolden og Kometen, Japan 1992, KB-08 – repremiere – Dansk tale
Muppets Juleeventyr, USA 1992
Muppets Skatteø, USA 1996
Muriels Bryllup, Australien 1994
My Summer of Love, GB 2004, KB-07
Møgunger, DK 2003, KB-04
Mørke, DK 2005
Mørkeleg, DK 1996
Nanny McPhee med nye tryllerier, Frankrig/USA/GB – NYH-11 – Dansk tale
Napola, Tyskland 2004, KB-06
Narnia – Heksen, Løven og Garderobeskabet, USA/NZ 2005, KB-06
Narnia: Prins Caspian, USA/GB 2008, KB-09
Narnia: Morgenvandrerens Rejse, GB 2010 – NYH-11 – 35mm og 3D
Nat på museet, USA 2006
Nat på museet 2, USA 2009 – Dansk tale + org. version
National Treasure, USA 2004
National Treasure: Book of Secrets, USA 2007, KB-08
Nick & Norah’s infinite playlist, USA 2008, KB-09
Niko og de flyvende rensdyr, DK/Irl./Fin./Tysk. 2008, KB-09
Nordkraft, DK 2005, KB-05
Nowhere Boy, GB 2009 – NYH-11
Nynne, DK 2005
Olsen-banden deruda’, DK 1977
Olsen-banden Junior, DK 2001, KB-02
Olsen-banden over alle bjerge, DK 1981
35 mm katalog - 2011/2012

Genre
Kom.
Kom.
Ung.
Fam.
Ani.
Kom.
Dok.
Gys.
Dra.
Fam.
Dra.
Dra.
Dra.
Ani.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dra.
Fam.
Act.
Ani.
Act.
Dra.
Ani.
Ani.
Adv.
Dra.
Kom.
Scf.
Ani.
Ani.
Ani.
Ani.
Ani.
Kom.
Dra.
Fam.
Gys.
Gys.

Censur
A
A
A
A
7
11
7
15
7
A
11
11
7
A
7
A
A
A
7
7
11
A
7
11
11
7
7
11
11
11
7
A
A
7
7
A
15
A
15
15

Min.
98 min
100 min
97 min
98 min
96 min
88 min
111 min
90 min
90 min
88 min
93 min.
133 min
130 min
86 min
102 min
87 min
85 min
79 min
123 min
80 min
126 min
78 min
88 min
111 min
91 min
96 min
94 min
127 min
120 min
138 min
88 min
74 min
70 min
85 min
99 min
103 min
87 min
85 min
124 min
90 min

Udlejning
FC/SF
FC/SF
UIP
Nordisk
UIP
Disney
Disney
FC/SF
Sunrise
Nordisk
Scanbox
FC/SF
Nordisk
Camera
Disney
SM
SM
SM
Miracle
ØFP
UIP
FC/SF
Nordisk
Scanbox
Disney
Disney
UIP
SF
FC/SF
Camera
DISNEY
Scanbox
ØFP
Disney
Disney
Disney
Sunrise
FC/SF
Nordisk
R.G.

Fam.
Dra.
Fam.
Adv.
Adv.
Kom.
Kom.
Act.
Act.
Dra.
Ani.
Soc.
Dra.
Kom.

A
11
11
11
11
7
7
11
11
7
7
15
11
A

99 min
110 min
140 min
142 min
115 min
108 min
105 min
100 min
123 min
90 min
75 min
125 min
97 min
90 min

UIP
ØFP
Disney
Disney
FC/SF
FC/SF
FC/SF
Disney
Disney
Disney
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Angel

Fam.
Fam.
Fam.

A
A
A

105 min
85 min
101 min

Nordisk
Nordisk
Nordisk
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TITEL
Olsen-banden overgiver sig aldrig, DK 1979
Olsenbanden på de bonede gulve, DK 2010
Olsen-banden på sporet, DK 1975
Olsen-banden ser rødt, DK 1976
Olsen-bandens flugt over plankeværket, DK 1981
Olsen-bandens sidste stik, DK 1999
OP, USA 2009 – KB-10 – Dansk tale + org. version
Orla Frøsnapper, DK 2011 – 35mm og 3D
Oskar og Josefine, DK 2005, KB-05
Others, The, USA/Frank./Spanien 2001
Otto er et næsehorn, DK 1983, KB-85
Pans Labyrint, USA/Mexico 2006, KB-07
Paranormal Activity, USA 2007
Pas på Pelsdyrene, USA 2010 – Dansk Tale
Peddersen og Findus, Sverige 1999, KB-01 - Dansk tale
Peddersen og Findus 2 - Fornemt besøg, Sverige 2001, KB-01 - Dansk tale
Peddersen og Findus 3 - Nissemaskinen, DK/Sv./Tysk. 2005, KB-06 - Dansk tale
Peddersen og Findus – Glemligheder, Sverige 2009 – KB-10 – Dansk tale
Pelle Haleløs, Sverige 1982, KB-83 - Dansk tale
Pelle Haleløs i Amerikat, Sverige 1985, KB-87 - Dansk tale
Percy, Buffalo Bill og Jeg, Sverige 2005, KB-07
Percy Jackson og Lyntyven, USA/Canada 2010 – KB-10
Perlemorsfarven, Tyskland 2008 - fra 1/1-2012
Peter Pan, USA 2003
Peter Pedal, USA 2006, KB-07 - Dansk tale
Peter Pedal på nye eventyr, USA 2009 – KB-10 – Dansk tale
Peter Plys og Hafferlaffen, USA 2004, KB-05 - Dansk tale
Pigen og Ræven, Frankrig 2007, KB-09 - Dansk tale
Pindsvinet, Frankrig/Italien 2009
Pingvinmarchen, Frankrig 2005, KB-06 - Dansk Tale
Pink Panther, The, USA 2006
Pippi på de Syv Have, Sverige/Tysk./Canada 1999, KB-2000 - Dansk tale
Pirates Of The Caribbean – Den sorte forbandelse, USA 2003
Pirates Of The Caribbean – Død mands kiste, USA 2006, KB-07
Pirates Of The Caribbean – Ved verdens ende, USA 2007, KB-08
Planet 51, USA/GB 2009 – KB-10 – Dansk tale
Pocahontas, USA 1995 – Dansk tale + org. version
Ponyo på klippen ved havet, Japan 2008 – KB-10 – Dansk tale
Populærmusik fra Vittula, Sverige/Finland 2004, KB-05
Porco Rosso, Japan 1992, Dansk tale + org. version
Postbudet, Italien 1994
Precious, USA 2009
Pretty Woman, USA 1990
Prince of Persia: The sands of time, USA 2010 – NYH-11
Prinsesse eller ej, USA 2001, KB-02
Prinsesse eller ej 2, USA 2004
Prinsesse Mononoke, Japan 1997
Prinsessen og Frøen, USA 2009 – KB-10 - Dansk tale + org. version
Pusher 2, DK 2004
Pusher 3, DK 2005
Pyrus på Pletten, DK 2000, KB-01
R, DK 2010
Rango, USA 2011 – NYH-11 – Dansk tale
Rare Exports: A Christmas Tale, Sverige/Frankrig/Finland/Norge 2010
Ratatouille, USA 2007, KB-08 – Dansk tale
Rejsen til Saturn, DK 2008, KB-09
Rembrandt, DK 2003
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Genre
Fam.
Ani.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Ani.
Ani.
Fam.
Gys.
Fam.

Censur
A
A
A
A
A
A
7
Afv.
7
15
A

Min.
105 min
100 min
105 min
105 min
103 min
105 min
105 min
Afv.
80 min
111 min
80 min

Udlejning
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Disney
FC/SF
FC/SF
Scanbox
Nordisk

Dra.
Gys.
Kom.
Ani.
Ani.
Ani.
Ani
Ani.
Ani.
Fam.
Adv.
Soc.
Ani.
Ani.
Ani.
Ani.
Adv.
Dra.
Dok.
Kom.
Fam.
Adv.
Adv.
Adv.
Adv.
Ani.
Adv.
Fam.
Ani.
Dra.
Dra.
Kom.
Adv.
Kom.
Kom.
Ani.
Ani.
Dra..
Dra.
Fam.

15
15
7
A
A
A
A
A
A
7
11
4-6 kl.
7
A
A
A
7
7
A
7
A
11
11
11
7
7
7
15
7
A
15
A
11
A
A
11
7
15
15
A

112 min
86 min
92 min
74 min
79 min
70 min
70 min
82 min
77 min
86 min
121 min
103 min
113 min
88 min
80 Min
70 min
92 min
100 min
85 min
93 min
77 min
144 min
151 min
168 min
91 min
87 min
100 min
106 min
94 min
108 min
109 min
119 min
116 min
116 min
115 min
133 min
95 min
100 min
102 min
85 min

Camera
FC/SF
Nordisk
FC/SF
FC/SF
FC/SF
FC/SF
Miracle
Miracle
Nordisk
FC/SF
Buster
FC/SF
UIP
UIP
Disney
Camera
Miracle
Camera
FC/SF
FC/SF
Disney
Disney
Disney
Scanbox
Disney
Camera
FC/SF
Camera
Disney
Miracle
Disney
Disney
Disney
Disney
Camera
Disney
Nordisk
Nordisk
Nordisk

Dra.
Ani.
Act.
Ani.
Ani.
Kom.

15
7
15
A
11
11

99 min
107 min
83 min
110 min
90 min
108 min

Nordisk
UIP
Scanbox
Disney
Nordisk
Nordisk

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

TITEL
Remix, DK 2008, KB-08
Rene Hjerter, DK 2006, KB-07
Rich Kids, DK 2007
Rigtigt Menneske, Et, DK 2001
Ringenes Herre, USA/New Zealand 2001, KB-02
Ringenes Herre – De to tårne, USA/New Zealand 2002, KB-03
Ringenes Herre - Kongen vender tilbage, USA/N. Z. 2003, KB-04
Rio, USA 2011 – 35mm og 3D - Dansk Tale
Road, The, USA 2009
Robotter, USA 2005, KB-06 - Dansk Tale
Rocky Balboa, USA 2006
Romeo og Julie, USA 1996, KB-98
Roommate, The, USA 2011
Rotty, Rosetta og alle ungerne, Sverige 1987, KB-01 - Dansk tale
Rød som Himlen, Italien 2006 – NYH-11
Råzone, DK 2006, KB-07
Salaam Smukke, Sverige 2000, KB-03
Sammys Store Eventyr, Belgien 2009 – NYH-11 – Dansk tale - KUN 3D
Samson og Sally, DK 1984, KB-86
Sandhed eller Konsekvens, Sverige 1997, KB-99
Sandtrolden, USA 2004, KB-06 - Dansk Tale
Saw, USA 2004, KB-05
Saw 2, USA 2005
Scott Pilgrim mod Verden, USA 2010 – NYH-11
Se min kjole, DK 2009 – KB-10
Send Mere Slik, DK 2001, KB-02
Shrek, USA 2001, KB-02 - Dansk tale
Shrek 2, USA 2004, KB-05 - Dansk tale
Shrek den lykkelige, USA 2010 – NYH-11 – Dansk tale
Shrek den Tredje, USA 2007, KB-08 – Dansk tale
Sig du elsker mig, Sverige 2006
Simpsons Movie, The, USA 2007, KB-08 – Dansk tale + org. version
Skatteplaneten, USA 2002, KB-03 – Dansk tale
Skildpadder Kan Flyve, Frank./Iran 2004, KB-06
Skycaptain and the World of Tomorrow, The, USA 2004, KB-05
Slangebøssen, Sverige/DK 1993, KB-96
Slumdog Millionaire, USA/GB 2008 – KB-10
Smølferne, USA 2011 – Dansk tale – fra 1/1-2012
Snøvsen, DK 1993, KB-94
Snøvsen ta’r Springet, DK 1994
Sophie Scholl – de sidste dage, Tyskland 2005, KB-06
Sorte Madonna, Den, DK 2007
Space Chimps, USA 2008, Dansk tale, KB-09
Spiderman – The spy game, USA 2002, KB-03
Spiderman 2, USA 2004, KB-05
Spiderman 3, USA 2007
Spiderwick Fortællingerne, USA 2008, KB-08
Spy Kids, USA 2001 – Dansk tale
Spy Kids 2 – Drømmenes Ø, USA 2002 – Dansk tale
Spy Kids 3, USA 2003 – Dansk tale
Starship Troopers, USA 1997
Starsky & Hutch, USA 2004, KB-05
Storm, DK-2009 – KB-10
Store Flip, Det, DK 1997, KB-98
Store Planer, DK 2004, KB-05
Stormbreaker, Alex Rider, USA/Tysk./GB. 2006, KB-07
Strings, DK/Sverige/Norge/GB 2004, KB-06
Stuart Little, USA 1999, KB-01 - Dansk tale
35 mm katalog - 2011/2012

Genre
Dra.
Dra.
Dra.
Kom.
Adv.
Adv.
Adv.
Ani.
Dra.
Ani.
Act.
Dra.
Gys.
Fam.
Dra.
Dra.

Censur
A
11
15
11
11
11
11
7
15
A
11
A
11
A
7
15

Min.
95 min
82 min
82 min
94 min
179 min
179 min
210 min
95 min
119 min
91 min
102 min
120 min
91 min
67 min
96 min
93 min

Udlejning
FC/SF
Nordisk
R.G.
Nordisk
FC/SF
FC/SF
FC/SF
FC/SF
Scanbox
FC/SF
FC/SF
FC/SF
Disney
Miracle
ØFP
Filmfolket

Soc.
Ani.
Ani.
Fam.
Fam.
Gys.
Gys.
Act.
Dra.
Fam.
Ani.
Ani.
Ani.
Ani.
Soc.
Ani.
Adv.
Soc.
Adv.
Dra.
Dra.
Ani.
Fam.
Fam.
Dra.
Act.
Ani.
Act.
Act.
Act.
Adv.
Act.
Act.
Act.
Adv.
Act.
Fam.
Kom.
Kom.
Act.
Adv.
Ani.

11
7
A
7
7
15
15
11
15
A
A
A
A
A
15
7
7
11
11
11
15
Afv.
7
A
15
11
7
11
11
11
11
7
7
7
15
11
7
11
A
11
7
A

105 min
88 min
62 min
80 min
89 min
102 min
93 min
112 min
88 min
76 min
90 min
92 min
93 min
92 min
91 min
87 min
96 min
98 min
107 min
103 min
121 min
Afv.
83 min
82 min
116 min
100 min
81 min
121 min
127 min
139 min
96 min
91 min
99 min
84 min
129 min
101 min
82 min
88 min
96 min
93 min
91 min
92 min

ØFP
FC/SF
Nordisk
ØFP
Scanbox
Scanbox
Scanbox
UIP
Nordisk
FC/SF
UIP
UIP
UIP
UIP
Miracle
FC/SF
Disney
ØFP
Scanbox
Nordisk
FC/SF
Disney
Nordisk
Nordisk
Miracle
Nordisk
Scanbox
Disney
Disney
Disney
UIP
Disney
Disney
FC/SF
Disney
Disney
SM
Nordisk
Angel
Scanbox
FC/SF
Disney
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TITEL
Stuart Little 2, USA 2002, KB-03 - Dansk tale
Sunes Familie, DK 1997, KB-98
Superbror, DK 2009 – KB-10
Supervoksen, DK 2006, KB-07
Surferne kommer, DK 1998
Surf’s Up, USA 2007, KB-08 – Dansk tale
Sweet Sixteen, Tysk./Spanien 2002, KB-04
Sådan træner du din drage, USA 2010 – NYH-11 – Dansk tale
Tarzan, USA 1999, KB-2000 – Dansk tale
Tempelriddernes Skat, DK 2006, KB-06
Tempelriddernes Skat 2, DK 2007, KB-07,
Tempelriddernes Skat 3, DK 2008, KB-08
Terabithia – Et hemmeligt land, USA 2007, KB-08
Terkel I knibe, DK 2004
Terminator 3: Rise of the Machines, USA/GB/Tysk./Japan/Aus. 2003
Thirteen, USA/Eng. 2003, KB-04
Tigre og Tatoveringer, DK 2010 – NYH-11
Tigerdyrets Familiefest, USA 2000, KB-01 – Dansk tale
Tim Burtons The Nightmare before Christmas, USA 1993, KB-96
Titans, USA 2000
TMNT – Teenage Mutant Ninja Turtles, USA 2007 – Dansk tale
To På Flugt, USA 2011 – NYH-11 – Dansk tale + org. version
To Verdener, DK 2008, KB-09
Toy Story, USA 1995 – Dansk tale + org. version
Toy Story 2, USA 1999, KB-01 – Dansk tale + org. version
Toy Story 3, USA 2010 – NYH-11 – Dansk tale + org. version
Towelhead, USA 2007, KB-09
Tre Engle og Fem Løver, DK 1982
Tror du på Julemanden? USA 1994
Tror du stadig på julemanden? USA 2002
Tsatsiki, Sverige/Skandinavien 2000, KB-01 – Dansk tale
Tsatsiki, Venner For Altid, Sverige 2002 – Dansk tale
Tsotsi, GB/Sydafrika 2005, KB-06
Twilight, USA 2008, KB-09
Twilight Saga - New Moon, The, USA 2009 – KB-10
Twilight Saga – Eclipse, USA 2010 – NYH-11
Tøsepiger, DK 1996, KB-97
Ulvepigen Tinke, DK 2002, KB-03
Uskyldige Stemmer, USA/Mexico 2004, KB-07
Valhalla, DK 1986, KB-88 – booking på eget ansvar/kopikvaliteten kendes ikke
Valhalla Rising, DK/GB 2010
Valiant, GB 2005, KB-06 - Dansk Tale
Vanvittig Forelsket, DK 2009 – KB-10
Vikaren, DK 2007, KB-08
Viktor og Viktoria, DK 1993, KB-94
Vildbassen, DK 1994, Pråsen 75
Vølvens Forbandelse, DK 2009 – KB-10
Wall–E, USA 2008, KB-09 - Dansk tale og org. version,
Water Horse, The, - Legenden fra Dybet, USA/GB 2007, KB-09
Welcome, Frankrig 2009
Whalerider, The, New Zealand 2002, KB-05
White Chicks, USA 2004
Winkys Hest, Belgien 2005, KB-08 – Dansk tale
Winx Club – Det fortabte kongerige, Italien 2007 - Dansk tale
Wooden Camera, The, Sydafrika/Frank./Eng. 2003
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Genre
Ani.
Fam.
Adv.
Ung.
Soc.
Ani.
Dra.
Ani.

Censur
A
A
7
11
7
A
11
7

Min.
78 min
85 min
93 min
90 min
57 min
85 min
106 min
97 min

Udlejning
Disney
R.G.
Nordisk
Nordisk
Angel
Disney
Camera
UIP

Ani.
Adv
Adv.
Adv.
Adv.
Ani.
Act.
Dra.
Ani.
Ani.
Ani.
Dra.
Ani.
Ani.
Dra.
Ani.
Ani.
Ani.
Dra.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Soc.
Dra.
Dra.
Gys.
Fam.

7
7
7
7
7
11
11
11
A
7
7
7
7
7
A
7
7
7
15
A
A
A
A
A
15
11
11
11
A

89 min
85 min
82 min
80 min
95 min
78 min
109 min
100 min
44 min
77 min
76 min
113 min
90 min
100 min
114 min
81 min
93 min
103 min
124 min
70 min
104 min
105 min
91 min
91 min
94 min
122 min
128 min
125 min
80 min

Disney
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Scanbox
Nordisk
Disney
SF
CB
Disney
Disney
Disney
Nordisk
Disney
Nordisk
Disney
Disney
Disney
FC/SF
Miracle
Disney
Disney
Nordisk
Nordisk
Scanbox
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk

Fam.
Dra.

7
15

90 min
120 min

SM
Nordisk

Ani.
Dra.
Ani.
Dra.
Dra.
Fam.
Fam.
Dra.

7
15
A
15
11
A
A
7

95 min
100 min
76 min
100 min
90 min
72 min
85 min
90 min

Nordisk
Scanbox
Scanbox
Nordisk
FC/SF
Nordisk
R.G.
FC/SF

Ani.
Adv.
Dra.
Dra.
Kom.
Dra.
Ani.
Dra.

7
11
11
7
7
A
7
11

98 min
111 min
110 min
105 min
108 min
95 min
85 min
90 min

Disney
FC/SF
Camera
ØFP
FC/SF
ØFP
Scanbox
ØFP

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

TITEL
X-Men, USA 2000
X-Men 2, USA 2003
X-Men: First Class, USA 2011
X-Men: The last Stand, USA 2006
X-Men Origins: Wolverine, USA 2009
xXx, USA 2002
Yes Men, The, USA 2003
Yogi Bear, USA/New Zealand 2010 – Dansk tale
Youth in revolt, USA 2010
Zafir, DK 2003, KB-04
Zaïna – rytteren fra Atlasbjergene, Frankrig/Tyskland 2005 – KB-10
Zappa, DK 1983
Zathura, USA 2005, KB-06
Zombieland, USA 2009
Zoomerne, DK 2009 – KB-10
Zorro, Den maskerede hævner, USA 1998
Æblet og Ormen, DK-2009
Øen i Fuglegaden, DK 1996, KB-97
Ørkenens Juvel, DK 2001
Ørnejægerens Søn, DK/Tyskland/Sverige 2009 – NYH-11
Ørnens Øje, DK 1996, KB-97
Øst for Paradis, USA 1955

Genre
Act.
Act.
Act.
Act.
Act.
Act.

Censur
11
11
Afv.
11
11
11

Min.
124 min
125 min
Afv.
105 min
107 min
120 min

Udlejning
FC/SF
FC/SF
FC/SF
FC/SF
FC/SF
FC/SF

Dok.
Ani.
Kom.

A
A
7

80 min
80 min
90 min

Scanbox
FC/SF
Scanbox

Fam.
Adv.
Dra.
Adv.
Gys.
Fam.
Act.

7
11
11
7
15
A
11

78 min
100 min
101 min
113 min
88 min
91 min
138 min

Nordisk
ØFP
Nordisk
Disney
Disney
Nordisk
Disney

Ani.

7

79 min

Dra.
Fam.
Fam.
Adv.
Klas.

11
A
A
7
15

107 min
77 min
87 min
90 min
115 min

CB
SM
FC/SF
ØFP
Nordisk
ØFP

Oversigt over hjemmesider til brug af billeder og pressemateriale
Distributør
Filmbranchens Fælles Presseside
Angel Film
BVI Denmark
Camera Film
Filmcompagniet/SF-Film/Fox Film
Miracle Film
Nordisk Film
Scanbox
UIP
Øst for Paradis

Hjemmeside
www.filmpresse.dk
www.angelfilms.dk
www.disneybio.dk
www.camerafilm.dk
www.sf-film.dk/presse
www.miraclefilm.dk
www.nfdfilm.dk
www.scanbox.com
www.uip.dk
www.paradisbio.dk

Login

Password

film

presse

film

presse

nordisk
dabuf
film
Pressemat.

presse
presse
presse
findes i højre side
under Distribution

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

dabuf

98def6
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DANSKE BØRNE- OG
UNGDOMSFILMKLUBBER

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.
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